
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA  DEL PLE DE LA CORPORACIÓ

Dia  : 31 de juliol de 2018
Hora: 19:30
Lloc : al saló de sessions de la casa consistorial de Granollers

ASSISTENTS

Josep Mayoral i Antigas Alcalde/president

Jordi Terrades i Santacreu Tinent d’alcalde

Mònica Oliveres i Guixer Tinenta d'alcalde

Albert Camps i Giró Tinent d'alcalde

María Del Mar Sánchez Martínez Tinenta d'alcalde

Francesc Arolas Pou Tinent d'alcalde

Juan Manuel Segovia Ramos Tinent d'alcalde

Andrea Canelo Matito Tinenta d'alcalde

Mireia López Ontiveros regidora

Àlvaro Daniel Ferrer Vecilla regidor

Gemma Giménez Torres Regidora

Edmundo Rodolfo Benza Alegria Regidor

Àlex Sastre Prieto Regidor

Josep Maria Noguera Amiel Regidor

Oriol Vila Castelló Regidor

Eugènia Llonch Bonamusa Regidora

Pep Mur i Planas Regidor

Núria Maynou Hernández Regidora

Pau Llobet  i Roura Regidor

Enrique Meseguer Casas Regidor

Roberto Carmany Valls Regidor

Eduard Navarro Domenech Regidor

José María Moya Losilla Regidor

Catalina Victory Molné Secretària

Francesc Aragón Sánchez Interventor

ABSÈNCIES JUSTIFICADES

Alba Barnusell Ortuño Tinenta d'alcalde

Maria Oliver Reche Regidora

Alcalde: Bé, molt bona tarda. Donem inici el Ple del mes de juliol. Últim dimarts de mes, últim dia
de juliol. Demà hi ha gent que comença vacances i, en tot cas, un Ple ordinari, però que alhora, té
un fet poc habitual com és donar la benvinguda a un nou regidor com veurem d'aquí un moment. 
En tot cas, comentar que la senyora Barnusell no hi assistirà perquè segueix, doncs, ocupant-se
de la Lola en aquests moments i, ens ha demanat no venir al Ple. Ens sembla que la Maria  està
de vacances i, ens conta que el regidor del PP durant el transcurs del Ple arribarà, però no sabem
l'hora; i Àlvaro Ferrer està en el precís instant en que acaba les seves vacances, li  donem la
benvinguda.  Podeu  apreciar  que  ve  morenet.  Avui  s'incorpora  al  Ple  i  demà  comença  els
entrenaments al "Balonmano Granollers" per principi de temporada. Per tant, tots els que havien
d'estar hi som i esperem que arribi el regidor Moya. 



1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 26 DE JUNY DE 2018

L’Alcalde pregunta als regidors assistents si tenen alguna observació a fer a l’acta de la
sessió ordinària de data 26 de juny de 2018 i no havent-hi cap s’aprova per unanimitat
dels regidors i regidores assistents.

2. CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL EN LES SESSIONS CORRESPONENTS ALS DIES 5, 12, 19 I 26 DE
JUNY DE 2018.

3. CONTROL  I  FISCALITZACIÓ  PEL PLE   DE  LES  RESOLUCIONS  DE  L’ALCALDE
PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATS.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS I
COMUNICACIÓ

4
Presa de possessió del regidor Pau Llobet i Roura

 
El  Ple d’11 de juny de 2018 va prendre coneixement de la renúncia voluntària del senyor Chakir El
Homrani i Lesfar al càrrec de regidor de l'Ajuntament de Granollers.

Un cop presentat i deliberat aquest punt de l’ordre del dia, s’acorda sol·licitar a la Junta Electoral
Central  que  expedís  la  credencial  pertinent  a  favor  del  següent  candidat  de  la  llista  de  la
candidatura d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acció Granollers ERC-AG-AM. Credencial a
favor del senyor Pau Llobet i Roura, ja que la senyora Mariona Serra i Fernández, anterior en
l’ordre de la llista, va presentar la renúncia

Amb data 29 de juny de 2018  vàrem rebre de la Junta Electoral Central la credencial del  regidor
designat, senyor  Pau Llobet i Roura.

El jurament o promesa del càrrec és un requisit preceptiu i previ a la declaració del senyor  Pau
Llobet i Roura  com a regidor municipal del Grup Municipal  Esquerra Republicana de Catalunya –
Acció Granollers ERC-AG-AM.

Fonaments de dret

Primer. Article 9.4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que va aprovar el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

Segon. Articles 6, 7, 177, 178 i 182 de la Llei Orgànica núm. 5/1985, de 9 de juny, del règim
electoral general,  que estableixen les causes d’inelegibilitat i  d’incompatibilitat per al càrrec de
regidor municipal.

Únic.- Procedir a la presa de possessió del regidor Pau Llobet i Roura
Secretària: El dia vint-i-nou de juny van rebre de la junta electoral central la credencial el senyor
Pau Llobet i Roura; per tal de poder se regidor d'aquesta Corporació ha de fer la declaració del



jurament  o promesa que diu així:  Senyor Pau Llobet  i  Roura,  jureu o prometeu per la  vostra
consciència i  honor complir  fidelment les obligacions del  càrrec de regidor  de l'Ajuntament de
Granollers, en lleialtat al rei i  respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de
Catalunya: 
Senyor Llobet:  Sí, per imperatiu legal i per ajudar a fer possible una ciutat més justa en un país
lliure on la gent s'estimi,¡tant però tant! que no facin falta presons i exili, ho prometo. 
Secretària: Benvingut a l'Ajuntament. 
Alcalde: I, per  agrair al nou regidor, que el podem aplaudir també, eh.  Si s’acosta per rebre la
insígnia que fa el cas. 
En tot cas, és el moment de desitjar en el Pau Llobet que té una llarga trajectòria a la ciutat,
malgrat la seva joventut, molts èxits en la seva comesa com a regidor. 

L’Ajuntament en Ple n’ha pres coneixement 

5
Modificar la composició de diferents Comissions Informatives

Per  acord del  Ple de data 1 de juliol  de 2015 es van designar  els  representants dels  Grups
Municipals a les Comissions Informatives i Consells Municipals

En aquest mateix Ple de 31 de juliol de 2018 el senyor Pau Llobet i Roura procedeix a la seva
presa de possessió de regidor.

En data 18 de juliol el Grup Municipal ERC – Acció Granollers demana en registre 2018028915 la
substitució del senyor Chakir El Homrani i Lesfar pel senyor Pau Llobet i Roura en les Comissions
Informatives que a continuació es relacionen:

Com a suplent en la Comissió Informativa de l’Àrea de Projectes Estratègics i Comunicació

Com a titular en la Comissió Informativa de l’Àrea de Govern i Economia.

Com a titular en la Comissió Informativa de l’Àrea d’Acció Comunitària i Benestar.

I com a titular en la Comissió Especial de Comptes.

Fonaments jurídics

Article  38  del  Reial  Decret  2568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  què  s'aprova  el  Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

Es proposa a l'Ajuntament en Ple: 

Primer.- Designar el senyor Pau Llobet i Roura, en substitució ddel senyor Chakir El Homrani i
Lesfar,  membre  pel  Grup  Municipal  ERC  Acció  Granollers  a  les  Comissións  Informatives
relacionades:

Com a suplent en la Comissió Informativa de l’Àrea de Projectes Estratègics i Comunicació



Com a titular en la Comissió Informativa de l’Àrea de Govern i Economia.

Com a titular en la Comissió Informativa de l’Àrea d’Acció Comunitària i Benestar.

I com a titular en la Comissió Especial de Comptes. 

Segon.-  Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis municipal. 

Aprovada per unanimitat

Alcalde: Moltes gràcies. Passem ara als punts números 6 i 7 els tractarem conjuntament, senyora
secretària. El punt 6è és donar compte d'un informe d'avaluació del compliment de les lleis de
transparència i el punt 7 el que fa és proposar l'aprovació d'un codi de conducta dels alts càrrecs
de l'Ajuntament. Endavant senyora secretària:

6
Donar compte de l’informe d’avaluació del compliment de les lleis de transparència 

  

Número Expedient: 3/2018/TRANSP

Fets:

El Director de Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Granollers ha elaborat un informe d’avaluació
del compliment de les lleis de transparència a la corporació.

L’informe ve acompanyat de la documentació següent, aprovada per Junta de Govern Local de 21
de juny de 2016:

-  DICTAMEN  RELATIU  A  L'APROVACIÓ  DE  LES  INSTRUCCIONS  INTERNES
SOBRE  L’APLICABILITAT  DE  LA  LEGISLACIÓ  DE  TRANSPARÈNCIA  PER  PART
DE  L’AJUNTAMENT  DE  GRANOLLERS  I  ELS  SEUS  ENS  DEPENDENTS,  COM  A
CONSEQÜÈNCIA DE L'APLICACIÓ DE LA LLEI 19/2014, DE TRANSPARÈNCIA.

-DICTAMEN  RELATIU  A  L'APROVACIÓ  DEL  REGISTRE  DE  CONVENIS
ADMINISTRATIUS  COM  A  CONSEQÜÈNCIA  DE  L  'APLICACIÓ  DE  LA  LLEI
19/2014, DE TRANSPARÈNCIA.

-DICTAMEN  RELATIU  A  L'APROVACIÓ  DE  LA  GUIA  PER  A  L  APROVACIÓ  DE
L’EXERCICI  DEL  DRET  D’ACCÉS  A  LA  INFORMACIÓ  PÚBLICA,  COM  A
CONSEQÜÈNCIA DE L'APLICACIÓ DE LA LLEI 19/2014, DE TRANSPARÈNCIA.

També s’incorporen com a documents:

-Reglament  del  Registre  Municipal  d' Instruccions  i  Respostes  Dissociades  de
l'Ajuntament de Granollers, publ icat en el BOPB de 25 d’abri l  de 2016. 

-L’informe del Síndic de Greuges de jul io l  de 2017.



Fonaments de dret :

-La Llei 29/2014, de 29 de desembre, de transparència i accés a la informació.

-Reglament  (UE)  2016/679  del  Parlament  i  del  Consel l ,  de  27  d'abr i l  de  2016,
relat iu  a  la  protecció  de  les  persones  físiques  pel  que  fa  al  tractament  de  dades
personals  i  a la l l iure circulació d'aquestes dades i  pel qual es deroga la  Direct iva
95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE 4.5.2016).  

Per tot això, es dóna compte al Ple de la corporació del següent:

Únic.-  Donar compte de l’informe d’avaluació del compliment de les lleis de transparència a la
corporació, que s’annexa com a document.

L’Ajuntament en Ple  n’ha pres coneixement

7
Aprovar inicialment el codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Granollers i la
seva guia d’aplicació
 

Número Expedient: 4/2018/TRANSP

Fets:

Es  proposa  que  l ’Ajuntament  de  Granol lers  s ’adhereixi  al  codi  de  conducta  dels
alts  càrrecs   dels  ens  locals  aprovat  per  la  Xarxa  de  Governs  Transparents  de
Catalunya el passat mes de març de 2017 (conegut popularment com a codi èt ic)

La  creació  de  la  Xarxa  es  va  material itzar  en  la  signatura  d’un  conveni  marc  de
col· laboració  en  quatre  grans  àmbits,  i  va  ser  impulsat  pels  ens  següents:  la
General itat,  mit jançant  el  Departament  de  Governació,  Administracions  Públ iques
i  Habitatge;  l ’Escola  d’Administració  Pública  de  Catalunya;  el  Consorci
d’Administració  Oberta  de  Catalunya;  les  quatre  diputacions;  l ’Associació
Catalana de Municipis  i  Comarques,  i  la  Federació de  Municipis  de Catalunya.  En
data  10  de  novembre  del  2016,  per  acord  del  plenari,  s’hi  va  adherir  l ’Àrea
Metropol itana de Barcelona.

Amb  la  creació  del  Departament  d’Afers  i  Relacions  Inst itucionals,  Exteriors  i
Transparència,  la  Secretaria  de  Transparència  i  Govern  Obert  assumeix  les
tasques d’ impuls de les polí t iques de transparència i  govern obert  de la Xarxa.

Tot seguint la guia d’apl icació de la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya,
en  el  cas  de  creació  d’una  comissió  de  seguiment  del  codi  de  conducta,  es
recomana que les  corporacions  creïn aquest  òrgan col·legiat,  format  per  càrrecs
electes, seguint  el  model d’una comissió informativa. 



Tots  els  grups  polí t ics  integrants  de  la  corporació  tenen  dret  a  part ic ipar  en
aquest  òrgan,  mit jançant  la  presència  dels  seus  regidors  en  proporció  al  nombre
de regidors que t inguin en el Ple (pàgina 8 del codi)

L’informe  d’avaluació  del  compliment  de  les  l leis  de  transparència  es  presentarà
de  forma semestral  a  la  comissió  informativa  de l ’Àrea de  Projectes  Estratègics  i
comunicació  dels  mesos  de  juny  i  desembre  i  s’elevarà  al  Ple  anualment,  al  mes

de jul io l.  Aquesta Comissió en aquestes sessions tractarà un tema separat  sota el
tí tol  «seguiment i  avaluació del compliment de la normativa de transparència» i  es
consti tuirà en l ’òrgan de seguiment.

En aquest sent it  seguint  l ’apartat 6 del Codi es diu de forma l iteral:  

La  corporació  ha  d’aprovar  un  mecanisme  de  control  intern  que  vet l l i  pel
compliment del codi.

Les funcions  d’aquest mecanisme de control  intern són:

• Resoldre dubtes  referents a la interpretació i apl icació del codi.
• Formular recomanacions  i  propostes de mil lora.
• Rebre queixes  en relació  amb la  conducta èt ica dels  alts  càrrecs i  donar- los  el

tràmit que correspongui en cas d’incompliment del codi.
• Vetl lar  per  l ’actuali tzació  del  codi  i  efectuar  propostes  de  modif icació  del  seu

cont ingut.
• Promoure la difusió  i  el  coneixement del codi.
• Emetre  un  informe  anual  de l ’act iv itat  referent  al  mecanisme de control  intern,

que es farà públ ic a través del portal de la transparència.

El  funcionament  d’aquest  mecanisme de control  intern s’ha d’aprovar  per  l ’òrgan
competent.»

Fonaments de dret :

L’art icle  55.3  de  la  LLEI  19/2014,  del  29  de desembre,  de  transparència,  accés  a
la  informació  públ ica  i  bon  govern,  estableix  que «El  Govern,  els  ens  locals  i  els
altres  organismes  i  inst itucions  públiques  inclosos  en  l ’art icle  3.1  han  d’elaborar
un  codi  de  conducta  de  l lurs  alts  càrrecs  que  concret i  i  desenvolupi  els  principis
d’actuació  a  què  fa  referència  l ’apartat  1,  n’estableix i  al tres  d’addicionals,  s i
escau,  i  determini  les  conseqüències  d’ incomplir- los,  sens  per judici  del  règim
sancionador establert per aquesta l lei.»

L’art icle 78.3.  de la  LLEI 19/2014, del 29 de desembre,  de transparència,  accés a
la informació públ ica i  bon govern,  estbaleix  que són infraccions greus en matèria
de bon govern:

(. . .)  g)  Incomplir  els  principis  de  bona conducta  establerts  per  les  l le is  i  els  codis
de conducta,  sempre que no constitueix in una infracció molt greu.

L’art icle  60  del  Text  refós  de  la  Llei  municipal  i  del  règim  local  de  Catalunya
aprovat  pel  Decret  legislat iu  2/2003,  de  28  d’abri l ,  preveu  l ’existència  de
comissions  d’estudi,  d’ informe o  de consulta.  Aquestes  comissions  s’han de crear
per  acord  del  ple,  que  també  haurà  de  f ixar  el  nombre  i  els  membres  dels
diferents  grups  polí t ics  que  formen  part  de  la  corporació,  en  el  senti t  que  també
determina  l ’ar t ic le  20.1.c)  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d’abr i l ,  reguladora  de les  bases
del règim local.  



Els  art ic les  123  a  126  i  134  a  138  del  Reglament  d’organització,  funcionament  i
règim  jurídic  de  les  entitats  locals  aprovat  pel  Reial  decret  2568/1986,  de  28  de
novembre,  regulen les  normes de  funcionament  de  les  comissions  i  la  seva forma
d’organització amb caràcter general.  

Aquest  codi  s’apl ica  als  electes  i  els  òrgans  direct ius.  Són  ti tulars  dels  òrgans
directius,  d’acord  amb la  disposició  addicional  quinzena de la  Llei  reguladora  de
les  bases  del  règim  local  (LRBRL),  els  t i tulars  dels  òrgans  que  exerceixen
funcions  de  gestió  o  d’execució  de  caràcter  superior,ajustant  la  seva  actuació  a
les directr ius marcades per l ’òrgan de govern de la corporació.  

Es proposa al Ple de la corporació

Primer.-  Aprovar  inicialment  el    codi   de  conducta   dels  alts  càrrecs  de
l’Ajuntament de Granollers que es transcriu a continuació:

«1. Introducció

La  Llei  19/2014,  del  29  de  desembre,  de  transparència,  accés  a  la
informació  pública  i  bon  govern  estableix  que  els  ens  locals  han
d’elaborar  un  codi  de  conducta  de  l lurs  alts  càrrecs  que  concret i  i
desenvolupi  els  principis  d’actuació  establerts  en  aquesta  l le i,
n’estableixi  altres  d’addicionals,  si  escau,  i  determini  les
conseqüències d’incomplir- los.

Aquest  codi  dona compliment  al  mandat  previst  en l ’art icle  55.3  de la
Llei  19/2014,  del  29  de  desembre,  de  transparència,  accés  a  la
informació públ ica i  bon govern.

2.  Objecte

Aquest codi té dos object ius fonamentals:

Establ ir  els  pr incipis  èt ics  que  han  de  guiar  l ’actuació  dels  alts
càrrecs dels ens locals i  les normes de conducta que se’n der iven.

Determinar  els  principis  de  bon  govern  que  han  de  servir  per
fomentar una mil lor actuació dels ens locals.

3.  Àmbit subject iu

El  present  codi  és  apl icable  als  alts  càrrecs  dels  ens  locals.  Als
efectes del codi tenen la condició d’alts càrrecs:

Els  membres  de  la  corporació,  en  la  seva  condició  de  representants
electes.

Els  t i tulars  d’òrgans  superiors  i  d irect ius,  segons  la  def inic ió  de  la
normativa en matèr ia de règim local.

Els  t i tulars  o  membres  dels  òrgans  de govern  i  càrrecs  direct ius  dels
organismes  autònoms,  enti tats  públiques  empresarials  locals  i
societats mercant i ls locals amb capital  social  íntegrament públ ic.

4.  Principis èt ics i de bon govern

Pr incipis èt ics



Les  persones  subjectes  a  l ’àmbit  d’aplicació  d’aquest  codi  han
d’actuar, en l ’exercici  de les seves funcions, d’acord amb els principis
èt ics següents:

- Respecte als drets fonamentals i  les l l ibertats públ iques.

-  Integritat  i  exemplaritat  com  a  cr iter is  essencials  en  l ’exercic i  del
seu càrrec i en benefici  exclusiu dels interessos públ ics.

-  Igualtat  de  tracte  de  totes  les  persones  i  la  no-discriminació  per
raons  de  naixement,  ètnia,  gènere,  opinió,  diversi tat  funcional  o
qualsevol altra condició o circumstància personal o social .

-  Imparcial itat,  independència  i  neutral itat,  garantint  les  condicions
necessàries  per  a  una  actuació  independent  i  no  condicionada  per
confl icte d’interessos.

- Responsabi l i tat i  professional itat en les seves actuacions.

Pr incipis de bon govern

-  Satisfacció  de  l ’ interès  públ ic  general:  actuar  amb  l ’object iu
d’aconseguir  la  sat isfacció  dels  interessos  generals  de  la  ciutadania,
que es fonamenta en la imparcial itat i  l ’ interès comú.

-  Transparència  i  rendició  de  comptes:  trebal lar  per  garant ir  la
transparència  de  les  actuacions  i  decis ions  dels  ens  locals  i  retre
comptes  a  la  ciutadania  de  les  decis ions  i  actuacions  administrat ives
que  s’adopt in  per  garant ir  el  dret  de  la  c iutadania  a  una  informació
accessible i comprensible.

-  Part icipació:  faci l i tar  mecanismes  de  part icipació  amb  tots  els
sectors  socials  del  municipi,  i  tenir  en  consideració  les  seves
aportacions  en  l ’adopció  i  la  presa  de  decis ions,  així  com  en  la
introducció  de  mecanismes  d’avaluació  dels  serveis  i  les  polí t iques
públ iques.

-  Qual itat:  assegurar  la  qual itat  dels  serveis  que són competència  de
l’ens  locals  per  garantir  el  compliment  dels  seus  compromisos,  tant
pel que fa al procés com al resultat.

-  Accessibi l i tat  i  simpli f icació:  impulsar una administració accessible i
recept iva  a  les  peticions  de  les  persones,  mit jançant  l ’ús  d’un
llenguatge  administrat iu  clar  i  comprensible  i  garantir  l ’equitat  en
l’accés als serveis, als recursos i  a la informació sobre les matèr ies o
els  assumptes  que  els  usuar is  t inguin  dret  a  conèixer,  respectant
sempre la protecció de dades i  el  dret a la pr ivaci tat.

-  Agi l i tat,  ef icàcia  i  ef ic iència:  actuar  amb  proporcional itat,  garant int
el  bon  ús  dels  béns  públ ics,  i  respondre  amb  agil i tat  les  necessitats
de  la  ciutadania  per  mantenir  i  enfort ir  la  confiança  dipositada
mit jançant el sufragi universal.



-  Col· laboració  i  coordinació  interadministrat iva:  establ ir  mecanismes
de coordinació entre les administracions,  i  cercar i  implantar fórmules
d’integració d’ informació i  serveis.

-  Modernització  i  mi l lora  contínua:  impulsar  la  modernització  i  la
mil lora  de  la  gest ió  contínua de  l ’Administració  local,  de  manera  que
s’orient i  a  sat isfer  les  necessitats  de  la  c iutadania  i  s ’ incrementi  la
qual itat  dels serveis.

-  Desenvolupament  d’una  cultura  èt ica  en  l ’organització  de  l ’ens
local,  que incorpori  el  vessant  èt ic  en el  seu desplegament  normatiu i
competencial,  així com en la prestació dels serveis.

5.  Normes de conducta dels alts càrrecs

Compromisos generals

-  Exercir  les  funcions  encomanades  amb  object iv itat  i  veracitat.  No
difondre  falsedats  ni  ut i l i tzar-ne  com  a  fonament  de  la  pròpia
actuació.

-  Formular,  a  l ’ in ic i  del  mandat  i/o  del  nomenament,  la  declaració  de
béns i  drets patr imonials i  de les act iv itats que es desenvolupen en el
moment  del  nomenament.  Aquesta  declaració  s’ha  d’actual itzar  en
qualsevol  moment  del  mandat  sempre que variïn  les circumstàncies o
els  fets,  així  com  a  la  f inali tzació  o  cessament  del  mandat.  Aquest
compromís  s’entén  sens  per judic i  del  compliment  de  les  obl igacions
establertes en matèria d’ incompatibi l i tats.

Compromisos  en  relació  amb  els  confl ictes  d’interessos  i  grups
d’interès

Existeix  confl icte  d’ interessos  quan  concorren  interessos  públics  i
pr ivats  de  tal  manera  que  poden  afectar  l ’actuació  independent,
object iva,  imparcial  i  honesta  en  l ’exercici  de  les  funcions  i  en  la
presa de decisions públ iques.

Davant  d’aquestes  situacions,  les  persones  subjectes  a  l ’àmbit
d’apl icació d’aquest codi han de seguir els principis següents:

-  Actuar  amb  independència  i  sense  condicions  per  confl icte
d’interessos públ ics  i/o  pr ivats,  amb object ivi tat  i  imparciali tat,  sense
prejudic is ni  favori t ismes.

-  Abstenir-se  de  part icipar  en  els  assumptes  que  t inguin  un  interès
personal,  directe  o  indirecte,  i  també  d’ut i l i tzar  el  seu  càrrec  i/o  les
prerrogat ives  inst itucionals  per  atorgar-se,  a  si  mateixes  i/o  a
terceres  persones,  qualsevol  t ipus  de  benefici,  ni  dur  a  terme  cap
tipus  d’act ivitat  pr ivada  que,  directament  o  indirectament,  entr i  en
col· l is ió amb els interessos públ ics.

- No acceptar regals,  donacions de part iculars i  d’ent itats públ iques o
pr ivades,  fora  d’aquells  regals  de  cortesia  que  l i  siguin  l l iurats  per
raó del  seu càrrec.  En aquests supòsits  es faran públ ics,  a través del
portal  de  la  transparència,  els  béns  acceptats  com a  regals,  i  caldrà



especif icar  el  bé o regal  acceptat ,  l ’ent i tat  o  part icular  que l ’ha l l iurat
i  la  seva dest inació  f inal.  En cap  cas  podrà  ser  per  a  ús  personal  de
l’alt  càrrec.

-  No  acceptar  invitacions  per  a  àpats  ni  per  a  esdeveniments  que  no
estiguin  relacionats  amb  el  seu  paper  inst i tucional.  En  tot  cas,  es
publ icaran al  portal  de  la  transparència  les  assistències  que real itzin
en  representació  de  l ’ent itat,  amb especif icació  del  dia  i  l ’objecte  de
l’acte i  l ’ent itat que l l iura la invitació.

-  Acceptar  només  el  pagament  de  viatges,  desplaçaments  i
al lot jaments  per  part  d’al tres  administracions  públ iques  o  d’ent i tats
públ iques  dependents  d’aquestes,  universitats  o  ent itats  sense  ànim
de  lucre,  quan  hagin  d’assist ir  convidades  of icialment  per  raó  del
càrrec  a  una  act iv itat  relacionada  amb les  seves  responsabil i tats.  No
han  d’acceptar  el  pagament  de  viatges,  desplaçaments  ni
allot jaments  per  part  d’una  empresa  privada  ni  d’un  part icular.
Excepcionalment,  per  acord  del  ple  o  de  l ’òrgan competent,  es  podrà
autori tzar  l ’acceptació  del  pagament  de  viatges,  desplaçaments  o
allot jaments  per  part  d’una  empresa,  ent itat  pr ivada  o  un  part icular,
en  supòsits  d’ interès  públ ic  degudament  just if icats.  Qualsevol
invitació s’ha de fer  públ ica,  amb esment de l ’ent itat,  persona física o
jurídica, el l loc i  el  motiu de la invi tació.

-  Fer  ús  de  cr iter is  object ius  en  la  presa  de  decisions,  especialment
en  l ’execució  pressupostària,  la  concessió  d’ajuts  i  subvencions,  la
contractació  públ ica  i  la  selecció  de  personal,  i  garant ir  que  els
processos  es  desenvolupen  d’acord  amb  els  pr incipis  de
transparència,  legal itat,  publ ic itat,  imparcialitat  i  object ivi tat,
incorporant-hi  cr iter is de sostenibi l i tat  i  igualtat de gènere.

-  Publicar,  en  el  portal  de  la  transparència,  les  entrevistes,  reunions
o  similars  que  mantinguin  amb  persones  físiques  o  jurídiques  que
siguin  considerades  grups  d’interès,  d’acord  amb  el  que  preveu  la
Llei  19/2014 de transparència,  accés a la  informació  i  bon govern i  la
normativa de desplegament.

Compromisos en relació amb la ciutadania

-  Proporcionar  tota  la  informació  der ivada  de  les  actuacions  en
l’exercici  de  les  seves  funcions  i  competències,  mantenint  únicament
el  secret  o  la  reserva  en  els  casos  en  què  la  Llei  exigeixi  la
confidencial itat  o  en  els  que  puguin  resultar  afectats  drets  o
interessos  de  terceres  persones,  d’acord  amb  la  normativa
d’apl icació.

-  Mantenir  la  conf idencial itat  i  reserva  respecte  de  la  informació
obtinguda  per  raó  del  càrrec,  sens  perjudic i  de  les  obligacions
derivades  de  la  normativa  de  transparència,  i,  en  tot  cas,  sense
obtenir cap avantatge propi ni al iè.

-  Gestionar  els  recursos  públics  d’acord  amb  la  legali tat
pressupostàr ia  i  les  f inal itats  per  a  les  quals  s’han  concebut,



facil i tant  la  rendició  de  comptes,  i  en  compliment  de  l ’obligació  de
respondre  de  les  actuacions  pròpies  i  de  les  dels  òrgans  que
dir igeixen.

-  Dissenyar  estratègies  i  in ic iat ives  que  promoguin  el  diàleg  i  la
convivència  entre  la  ciutadania  i  facil i tar  la  seva  part ic ipació  en  la
presa  de  decis ions  a  través  d’instruments  de  part ic ipació  i
col· laboració ciutadana en els assumptes públ ics.

6.  Mecanisme de control  intern

La  corporació  ha  d’aprovar  un  mecanisme de control  intern  que  vetl l i
pel compliment del codi.

Les funcions d’aquest mecanisme de control intern són:

- Resoldre dubtes referents a la interpretació i  aplicació del codi.

- Formular recomanacions i  propostes de mil lora.

-  Rebre  queixes  en  relació  amb  la  conducta  èt ica  dels  alts  càrrecs  i
donar- los el  tràmit que correspongui en cas d’ incompliment del codi.

-  Vet l lar  per  l ’actuali tzació  del  codi  i  efectuar  propostes  de
modif icació del seu contingut.

1.  En cas que s’acordi crear-ne.

- Promoure la di fusió i  el  coneixement del codi.

-  Emetre  un  informe  anual  de  l ’act iv itat  referent  al  mecanisme  de
control  intern,  que  es  farà  públ ic  a  través  del  portal  de  la
transparència.

El  funcionament  d’aquest  mecanisme de control  intern  s’ha  d’aprovar
per l ’òrgan competent.

7.  Règim sancionador

El  règim  sancionador  apl icable  als  alts  càrrecs,  en  cas
d’incompliment  de  les  normes  d’aquest  codi,  és  el  que  s’estableix  la
Llei  19/2014,  del  29  de  desembre,  de  transparència,  accés  a  la
informació públ ica i  bon govern.

8.  Aprovació,  vigència i  revis ió del codi

Aquest  codi  s’ha  aprovat  per  l ’òrgan competent  i  es  mantindrà  vigent
mentre no se n’aprovi expressament la seva modif icació o derogació.

Segon.-  Aprovar  inicialment  la  Guia  per  a  l ’apl icació   del  model  de  codi   de
conducta dels alts càrrecs dels ens que es transcr iu a continuació:

. Introducció 

La  Llei  19/2014,  del  29  de  desembre,  de  transparència,  accés  a  la
informació  públ ica  i  bon  govern  (d’ara  endavant  la  LTC),  té  per
f inalitat  establ ir  un  sistema  de  relació  entre  les  persones  i
l’Administració  pública  i  els altres  subjectes obligats,  fonamentat



en  el  coneixement  de  l ’act ivitat  pública,  la  incent ivació  de  la
part icipació  ciutadana,  la  mil lora  de  la  qualitat  de  la  informació
públ ica  i  de  la  gest ió  administrat iva  i  la  garantia  de  la  rendició  de
comptes i  de la responsabi l i tat en la gest ió públ ica (art.  1.2). 

Segons  el  preàmbul  de  la  Llei ,  una  societat  democràtica  i  la
necessitat  que  els  interessos  públ ics  siguin  servits  amb  objectivitat,
neutralitat  i  imparcialitat  obliga  que  l ’actuació  dels  servidors
públ ics  s’ajust i  a  uns  paràmetres  que  garanteix in  el  compliment
d’aquests  principis,  a  través  de  codis  de  conducta  i  bones
pràctiques que tenen com a destinataris els servidors públ ics. 

Dins  dels  object ius  de  la  LTC,  l ’art icle  1  assenyala,  entre  d’al tres:
regular  i  garantir  la  transparència  de  l ’act ivi tat  públ ica  i,  alhora,
establ ir  els  principis  i  les  obligacions  de bon govern,  d’acord  amb
els  quals  han  d’actuar  els  alts  càrrecs,  el  personal  al  servei  de
l’Administració i  la resta de persones a qui és apl icable aquesta Llei.  

En  aquest  sent it ,  la  Llei  estableix  el  concepte  de  bon  govern  (art.
2.d),  sota  el  qual  s’engloben  tots  aquel ls  pr incipis,  obligacions  i
bones  pràct iques  que  han  de  seguir  els  alts  càrrecs  de
l’Administració,  els  càrrecs  direct ius  i  la  resta  de  personal  al  servei
de  les  administracions,  per  tal  d’aconseguir  que  els  interessos
públics  i  generals  es  realitzin  amb  la  màxima  objectivitat  i
transparència. 

Pel  que  fa  al  bon  govern,  l ’apartat  1r  de  l ’art ic le  55  de  la  LTC
enumera  tot  un  seguit  de  principis  d’actuació  i ,  alhora,  estableix,
que  el  Govern,  els  ens  locals  i  els  altres  organismes  i  inst itucions
públ iques,  inclosos  en  l ’art icle  3.1,  han  d’elaborar  un  codi  de
conducta  de  llurs  alts  càrrecs  que  concret i  i  desenvolupi  els
pr incipis d’actuació esmentats (art.  55.3 LTC). 

El  Parlament  de  Catalunya  va  aprovar,  en  data  5  de  febrer  de  2015,
la  Moció  179/X  sobre  les  accions  per  desplegar  la  Llei  19/2014,  del
29  de  desembre,  de  transparència,  accés  a  la  informació  pública  i
bon govern,  en  virtut  de  la  qual  va  instar  el  Govern  de la  General itat
a  crear  un  marc  estable  de  coordinació  amb  el  món  local,  per
desplegar  i  apl icar  la  l lei  en  el  seu  àmbit  competencial,  i  faci l i tar  les
formes de cooperació necessàries. 

Arran  d’aquest  mandat  par lamentari,  la  General i tat ,  mit jançant  el
Departament  de  Governació,  Administracions  Públ iques  i  Habitatge;
l ’Escola  d’Administració  Públ ica  de  Catalunya;  el  Consorci  AOC;  les
quatre diputacions;  l ’Associació Catalana de Municipis i  Comarques,  i
la  Federació  de  Municipis  de  Catalunya  van  impulsar  un  projecte
comú,  a  través  de  la  signatura  d’un  conveni  marc,  per  facil i tar  el
compliment  de  la  Llei  als  més  de  2.200  ens  que  componen
l’Administració local de Catalunya, 4/21 

El  conveni,  subscrit  en  data  2  de  juny  de  2015,  té  per  objecte
l’establ iment  d’un  marc  de  col·laboració  estable  a  través  de  la
denominada  Xarxa  de  Governs  Transparents  de  Catalunya ,  e l  qual
s’ha  concretat  en  un  conjunt  de  recursos  jurídics,  tecnològics  i  de
formació pels ens locals de Catalunya. 

Aquesta guia és un complement del model de codi de conducta .  No
té  valor  normatiu.  Té  com  object iu  orientar  els  ens  locals  en
l’apl icació del codi de conducta i  ser un instrument que facil i t i  als ens
locals  i  a ls  alts  càrrecs  el  seu  compliment.  S’actual i tzarà  a  mesura



que  es  produeixin  canvis  en  el  model  de  codi  de  conducta  al  qual
complementa. 

2.  Què  trobareu  en  aquesta  guia  per  a  l’aplicació  del  model  de
codi de conducta? 

En  aquesta  guia  d’apl icació  del  model  de  codi  de  conducta  dels  alts
càrrecs dels  ens locals  (d’ara en endavant,  el  model  de codi)  trobem,
en  primer  l loc,  l ’explicació  de  què  és  un  codi  de  conducta  i  per
quins  motius  se  n’ha  d’adoptar  un.  Això  ens  permet  saber  en  quin
context  se  situa  aquesta  actuació,  així  com  adonar-nos  de  la
importància que té la seva adopció per a la mil lora de la relació entre
l’Administració públ ica local i  la ciutadania.  

En  segon  l loc,  aquesta  guia  conté  un  punt  referent  a  l ’explicació  de
l’estructura del  model  de codi,  és a dir,  quins continguts hi  trobem i
en què consisteixen. 

Un  cop  definits  els  punts  anteriors,  es  fa  la  delimitació  de  l ’àmbit
subjectiu  d’aplicació  del  model  de  codi,  això és,  què hem d’entendre
per  alts  càrrecs  dels  ens  locals.  Aquest  apartat  és  molt  rellevant,  ja
que estableix  quines són les  persones que estan sotmeses al  codi  de
conducta. 

En  el  següent  punt,  la  guia  conté  diferents  opcions  per  art icular  el
mecanisme de control  intern del  codi.  S’ha considerat  que cada ens
local  ha  de  disposar  de  la  l l ibertat  de  conf igurar  aquest  instrument
d’avaluació  i  seguiment  del  codi  de  conducta  per  tal  que  pugui
adaptar- lo a la seva naturalesa i característ iques. 

Tot  seguit ,  la  guia  tracta  el  tema  de  l’aprovació  del  codi,  que  s’ha
de  fer  per  acord  del  ple  o  de  l ’òrgan  competent,  i  de  les
conseqüències  que  té  aquesta  aprovació  a  l ’efecte  de  l ’aplicació  del
codi.  

Després t robem un apartat  referent  a  altres compromisos ètics ,  que
té  per  f inal itat  dotar  de  coherència  i  plena  efect ivitat  el  codi  de
conducta, amb la previs ió d’accions de sensibil i tzació i formació. 

Del  codi  de  conducta  sorgeixen  alguns  obligacions,  com per  exemple
les  de  publicació  de  determinades  informacions  als  portals  de
transparència.  És  per  això  que  aquesta  guia  inclou  un  punt  referent
als  í tems que cal  publ icar  i  s’hi  adjunten uns  models  en  format  Excel
per tal  de faci l i tar aquesta tasca als ens locals.  

Aquesta  guia  també  incorpora  un  apartat  amb  exemples  d’aplicació
del  codi,  és  a  dir,  concreta  una  sèr ie  d’actuacions  que  serveixen  de
model  sobre  com  hauria  de  ser  la  conducta  dels  alts  càrrecs  davant
de determinades situacions en què se’ls  poden plantejar  dubtes,  com
pot  passar  en  el  cas  de  rebre  obsequis  o  ser  convidat  a  determinats
esdeveniments o viatges. 

Finalment,  la  guia  conté  set  annexos.  En  primer  l loc,  trobem  un
conjunt  de  definic ions  dels  conceptes  clau  que  apareixen  tant  al
model  de  codi  com  a  la  guia,  que  ens  permeten  tenir  una  visió  més
acurada  i  integral  de  quins  són  els  principis  èt ics  i  de  bon  govern  i
les  normes  de  conducta.  Després,  trobem  una  proposta  d’acord
d’aprovació del  codi de conducta,  així  com de proposta de const itució
de la  comissió de seguiment  del  codi.  La resta  d’annexos  són models
per publ icar la informació als portals de transparència. Concretament,



s’incorporen  models  per  publ icar  la  informació  relat iva  als  regals  de
cortesia,  invitacions  a  àpats  i  esdeveniments,  viatges,  entrevistes  i
reunions.  

3. Què és un codi de conducta? Per què cal  aprovar-lo? 

Un  codi  de  conducta  és  un  instrument  que  recul l  tot  un  seguit  de
valors  i  principis  ètics ,  així  com  unes  normes  de  conducta,  que
han  de  regir  les  actuacions  de  les  persones  al  qual  va  destinat,  amb
la  f inal itat  de  reforçar  la  conf iança  dels  ciutadans  en  la  gest ió
públ ica,  prevenir  determinades  pràct iques,  garantir  que  les  persones
dest inatàr ies adopt in un comportament correcte,  professional,  ef icaç i
transparent,  i  establir  les responsabil i tats que se’n puguin derivar del
seu incompliment. 

Per  tal  de  contr ibuir  a consol idar  una ètica  pública,  el  model  de codi
de  conducta  proposa  un  seguit  de  valors  i  normes de  conducta  als
alts  càrrecs,  que  es  consideren  estàndards;  tanmateix,  poden  ser
ampliats,  modif icats  i  adaptats  a  les  circumstàncies  concretes  de
cada  inst itució,  sens  perjudici  de  l ’apl icabi l i tat  directa  dels  principis
d’actuació recol l i ts en l ’art ic le 55 de la LTC. 

Cal  indicar  que  aquest  model  de  codi  de  conducta  es  presenta  com
una  eina  dinàmica,  oberta  a  les  novetats  normatives  i  a  les
possibles  interpretacions  doctr inals,  així  com  als  nous  requer iments
socials que puguin produir-se, però en cap cas té valor normatiu. 

4. Quins apartats té el model de codi de conducta? 

El  model  de  codi  conté,  en  pr imer  l loc,  una  delimitació  del  seu
objecte i  del seu àmbit subjectiu .  És a dir,  quin és el seu contingut  i
a  quines  persones  s’ha  d’apl icar,  punt  que  es  desenvolupa  més
extensament en aquesta guia. 

Després  trobem  una  enumeració  dels  principis  èt ics  i  de  bon
govern  que  han  de  regir  les  actuacions  dels  al ts  càrrecs  dels  ens
locals,  seguits  d’una  descripció.  Es  dist ingeix  entre  pr incipis  èt ics  i
pr incipis de bon govern. 

A cont inuació s’estableixen quines són les  normes de  conducta,  que
es  classif iquen  en  compromisos  generals,  compromisos  en  relació
amb  els  conflictes  d’interessos  i  grups  d’interès,  i  els
compromisos en relació amb la  ciutadania.  S’ha fet  aquesta dist inció
perquè  és  important  fer  èmfasi  en  el  fet  que  la  conducta  dels  al ts
càrrecs  ha  de  ser  exemplar,  no  només  en  el  si  de  l ’Administració
estr ictament,  s inó  també  en  relació  amb  els  ciutadans  i  els  agents
que poden tenir  una inf luència especial  en la seva actuació. 

També s’inclou,  per  a  aquells  ens  locals  que,  seguint  la  recomanació
de  la  guia,  adoptin  un  mecanisme  de  control  intern ,  un  apartat  que
defineix  quines són les seves funcions i  com s’haurà d’establ ir  el  seu
funcionament. 

Finalment,  el  model  de  codi  conté  dos  punts  que  sí  que  són
obl igatoris  per  a  tots  els  ens:  la  regulació  del  règim  sancionador  i
l’aprovació, vigència i  revisió del codi.

5. A qui s’apl ica el codi de conducta? 

El  codi  és  apl icable  als  alts  càrrecs  al  servei  de  l ’Administració
local.  



En els ens locals, es consideren alts càrrecs: 

-  Representants  locals:  l ’alcalde,  els  regidors,  el  president,  els
consel lers comarcals i  els diputats provincials.  

-  Titulars  dels  òrgans  superiors  i  directius,  d’acord  amb  la
legis lació de règim local:  

Són  titulars  dels  òrgans  superiors,  en  l ’àmbit  municipal,  l ’alcalde  i
els  regidors  t itu lars  de  competències  delegades.  Per  tant,
coincideixen  en  el  nivell  de  representants  locals.  De  forma  anàloga
es port referir  a presidents,  consellers i  diputats,  pel fa a la comarca i
a la província. 

Són  titulars  dels  òrgans  directius,  d’acord  amb  la  disposició
addicional quinzena de la Llei  reguladora de les bases del règim local
(LRBRL),  els  t i tulars  dels  òrgans que exerceixen funcions de gestió  o
d’execució  de  caràcter  superior,  ajustant  la  seva  actuació  a  les
directr ius marcades per l ’òrgan de govern de la corporació. 

Per tant,  i  atenent al  que determina l ’art ic le 16 del  Decret  l lei  4/2003,
de 4 de novembre,  d’aprovació del Text  refós de la Llei  d’organització
comarcal  de  Catalunya,  es  consideren  alts  càrrec  els  gerents  dels
consells comarcals .  

-  Quant  als  municipis  de  gran  població,  atenent  al  que  disposa
l’ar t ic le  130  de  la  LRBRL,  són  t itu lars  d’òrgans  super iors  i  direct ius:
el  secretari  de la  corporació,  l ’ interventor  general  municipal,  el  t itular
de  l ’assessoria  jurídica,  el  t i tular  de  l ’òrgan  de  gestió  tr ibutària,  el
t i tular  de  l ’òrgan  de  suport  a  la  Junta  de  Govern  Local,  així  com els
coordinadors generals, els directors generals i  assimilats.  

�  Pel  que  fa  a  la  resta  de  municipis,  cada  ajuntament  ha  de
determinar,  d’acord  amb  el  seu  reglament  d’organització,  el  personal
direct iu  propi,  s i  en  té  (art.  306  del  TRLMRLC).  Els  funcionaris
d’Administració  local  amb  habil i tació  de  caràcter  nacional  seran
titulars  d’òrgans  direct ius  (per  tant,  alt  càrrec),  s i  expressament  així
ho  reconeix  l ’ens  local.  No  obstant  això,  cal  tenir  present  que  són
funcionar is  que  es  regeixen  per  un  sistema  de  funció  públ ica  amb
moltes  especial itats  i  amb  normat iva  específ ica  (per  exemple,  el
nomenament, el  règim discipl inari ,  etc.).  

-  Titulars  o  membres  dels  òrgans  de  govern  i  càrrecs  direct ius  al
servei  dels  altres  organismes  públics ,  als  quals  fa  referència
l’ar t ic le  3  de  la  LCT.  Cal  tenir  en  compte  el  personal  direct iu
professional  def init  en  l ’art ic le  13  de la  Llei  7/2007,  de  12 d’abr i l,  de
l’Estatut  bàsic  de  l ’empleat  públic  (EBEP),  que  exerceix  funcions
direct ives  professionals  a  les  administracions  públ iques,  def inides
com a tals en les normes específ iques de cada Administració. 

6.  Quins  mecanismes  de  control  intern  pot  tenir  un  codi  de
conducta? 

Es  recomana  als  ens  locals  l ’establ iment  d’algun  mecanisme  de
control  intern  que  exerceixi  les  funcions  assignades  pel  codi  i,
pr incipalment,  funcioni  com  a  òrgan  interpretat iu  i  de  resolució  dels
confl ictes  que  es  puguin  plantejar  en  la  seva  apl icació.  Es  proposen



dues  opcions  de  configuració  d’aquest  mecanisme,  que  es
desenvolupen a continuació:  

-  Crear  una  comissió  de  seguiment  que  prengui  el  model  d’una
comissió informat iva. 

-  Adjudicar  les  funcions  d’aquest  mecanisme al  síndic  o  a  la  síndica
municipal  de  greuges,  o  a  la  inst itució  equivalent,  en  cas  que  n’hi
hagi.  

6.1 Comissió de seguiment del codi de conducta 

En  el  cas  de  creació  d’una  comissió  de  seguiment  del  codi  de
conducta,  es  recomana  que  les  corporacions  creïn  aquest  òrgan
col·legiat,  format  per  càrrecs  electes,  seguint  el  model  d’una
comissió informat iva. 

Tots  els  grups  polítics  integrants  de  la  corporació  tenen  dret  a
part icipar en aquest òrgan,  mit jançant la  presència dels seus regidors
en proporció al  nombre de regidors que t inguin en el Ple. 

En l ’annex 3  trobareu un model  de proposta  l ’acord  de consti tució  de
la Comissió de Seguiment del Codi de Conducta. 

6.2 Síndic o síndica municipal de greuges 

La  f igura  del  síndic  o  la  síndica  municipal  de  greuges  està  prevista
als art ic les 48 i  59 del Text  refós de la Llei  municipal  i  del règim local
de Catalunya aprovat pel Decret legis lat iu 2/2003, de 28 d’abri l.  

La  seva  funció  és  defensar  els  drets  fonamentals  i  les  l libertats
públiques dels veïns del municipi,  per la qual cosa pot supervisar les
act iv itats  de  l ’Administració  municipal,  actuant  amb  independència  i
object iv itat.  

Així  doncs,  atén  i  invest iga  les  queixes  dels  ciutadans  contra
abusos  o  pràct iques  def ic ients  de  les  autoritats  per  aconseguir  un
bon govern de l ’Administració local i dels ens que en depenen. 

Les  competències  i  funcions  de  la  sindicatura  en  matèria  de
seguiment,  control  i  avaluació  del  codi  de  conducta  han  de  ser
assignades  formalment  en  el  reglament  de  creació,  o  bé  modif icar  el
reglament preexistent.  9/21 

7. Com s’ha d’aprovar el codi de conducta? 

El  codi  de conducta s’ha d’aprovar  per  acord del  ple,  en el  cas dels
ens locals o per l’òrgan competent per a la resta d’ens. 

En cas  que es  creï  el  mecanisme de control  intern,  es  recomana que
es  faci  en  el  mateix  acord  que  aprova  el  codi  de  conducta  i  se
n’estableixi  la composició i  funcionament. 

L’acord  del  ple  o  de  l ’òrgan  competent  implica  que  el  codi  de
conducta  és  apl icable  als  alts  càrrecs  de  l ’ens  local,  actuals  i  futurs,
mentre el  codi de conducta sigui vigent. 

Per això,  es recomana que quan un nou alt  càrrec prengui  possessió,
se  l i  l l iur i  un  exemplar  del  codi  de  conducta  i  se  l i  informi  que  l i  és
apl icable per la secretaria de l ’ens local des d’aquel l mateix moment. 



8. Altres compromisos ètics 

L’aprovació  d’un  codi  de  conducta  i  la  creació  d’un  mecanisme  de
control  intern  conf iguren  un  marc  èt ic  que  requereix  ser  completat
amb  d’altres  accions  i  instruments  necessaris  per  a  sociali tzar- lo,
com són totes aquelles accions de difusió i de formació. 

Per  això  es  recomana  que  en  l ’acord  del  ple  que  aprovi  el  codi  de
conducta,  s ’expl ic it i  e l  compromís  de  dur  a  terme  accions  de
sensibil i tzació  a  la  ciutadania  i  accions  format ives  adreçades  als  alts
càrrecs i  al  personal dels ens locals.  

9. Què s’ha de fer públic en el  portal de la transparència i  com? 

Què s’ha de fer públic? 

-  Els  regals  de  cortesia  que  s’hagin  acceptat.  Caldrà  publicar  el  bé
o  regal  acceptat,  l ’ent itat  o  part icular  que  l ’ha  l l iurat  i  la  seva
dest inació f inal (model Excel annex 2). 

-  Les  invitacions  a  àpats  i  esdeveniments  que  s’hagin  acceptat.
Caldrà  publicar  les  assistències  que  reali tzin  en  representació  de
l’ent itat,  especif icant  el  dia i  l ’objecte  de  l ’acte  i  l ’ent itat  que l l iura  la
invitació (model Excel annex 3). 

-  Els  viatges,  els  desplaçaments  i  les  despeses  d’allotjament  que
siguin  pagats  per  altres  administracions  públ iques  o  ent itats
públ iques  que  en  depenen,  universi tats  o  enti tats  sense  ànim  de
lucre,  o excepcionalment  per empreses privades o un part icular,  quan
hagin  d’assist ir  convidats  of icialment  per  raó  del  càrrec  a  una
activ itat  relacionada  amb  les  seves  responsabil i tats  o  per  interès
públ ic.  Caldrà  publ icar  l ’ent itat,  el  l loc  i  el  motiu  de  la  invitació
(model  Excel  annex  4).  Cal  tenir  en  compte  que  l ’acceptació  de
pagaments  de  viatges,  desplaçaments  i  despeses  d’al lot jament  per
part  d’empreses,  ent i tats  privades  o  part iculars  té  caràcter
excepcional,  han  d’estar  just if icats  per  raons  d’interès  públ ic  i
l ’acceptació  ha  de  ser  autori tzada  per  acord  del  ple,  en  el  cas  d’ens
locals o per acord de l ’òrgan competent  per a la resta d’ens. 

-  Les  entrevistes,  reunions  o  similars  que  es  mant inguin  amb
persones  fís iques  o  jurídiques  que  siguin  considerades  grups
d’interès,  d’acord  amb  el  que  preveu  la  Llei  19/2014  de
transparència,  accés  a  la  informació  pública  i  bon  govern  i  la
normativa de desplegament.1 

Com s’ha de fer públic? 

-  Els  ens  locals  que  siguin  usuaris  del  servei  de  transparència  del
Consorci  AOC  hi  poden  publ icar  la  relació  de  regals,  invitacions  i
viatges  a l ’ ítem Relació de regals,  invi tacions  i  viatges.  En el  cas de
les  entrevistes  i  reunions ,  correspon  a  l ’ í tem  Agenda  inst itucional
dels alts càrrecs. 

10. Alguns exemples d’aplicació i recomanacions 

El  codi  de  conducta  preveu  que  no  es  poden  acceptar  regals,  tret
dels  regals  de  cortesia,  i  que,  quan  s’acceptin,  en  cap  cas  se’n
podrà  fer  un  ús  personal.  En  el  cas  de  regals  de  cortesia  que  siguin
consumibles (menjar)  es recomana destinar- los a ent itats  benèfiques.
En  el  cas  que  siguin  peribles  (plantes,  f lors,  etc.)  es  recomana
dest inar- los a ent itats socials o culturals. 



En  el  cas  d’invitacions  a  àpats  o  esdeveniments  l ’alt  càrrec  només  les  pot
acceptar –l levat  de les de caràcter  privat– si  tenen una relació directa amb el seu
paper  inst itucional.  Les  invitacions  que  es  rebin  i  que  no  correspongui  acceptar-
les  s’han  de  retornar  exposant  els  motius  del  retorn  i,  s i  això  no  és  possible,
s’han de l l iurar a l ’alt  càrrec a qui els correspongui per motiu de la matèria.  

TERCER.-  Exposar  al  públ ic  pel  termini  d’un  mes  el  referit  acord  en  el  Butl letí
Ofic ial  de  la  província  i  la  seu  electrònica,  a  f i  i  efecte  que  la  c iutadania  pugui
presentar  suggeriments  i/o  al- legacions.  En  cas  que  no  es  presentin  al- legacions
i/o sugger iments s’entendrà aprovat def init ivament.

QUART.-   Atribuir  les  competències  de  comissió  de  seguiment  del  codi  de
conducta,  a  la  Comissió  informativa  de  l ’Àrea  de  Projectes  Estratègics  i
comunicació.  Les  seves  normes  de  funcionament  seran  les  de  la  comissió
informativa  (menció  expressa  que  sempre  estarà formada  per  càrrecs  electes),  i
s’estableix  que  l ’ informe d’avaluació  del  compliment  de  les  l le is  de  transparència
es  presentarà  de  forma  semestral  a  la  comissió  refer ida  dels  mesos  de  juny  i
desembre,  en  un apartat  separat  sota  el  tí to l  «comissió  de  seguiment  del  codi  de
conducta» i  s’elevarà al Ple anualment,  al  mes de jul iol.

CINQUÈ.-  Fer  públ ic  aquest  Acord,  el  Codi  de  conducta  i  documents  annexos  en
el Portal  de la t ransparència de l ’Ajuntament i  comunicar-ne l ’aprovació a la Xarxa
de Governs Transparents de Catalunya. 

Alcalde: Moltes gràcies. En farà la presentació la regidora de Transparència de Govern Obert, la
senyora Gemma Giménez, en la seva primera intervenció en aquest Plenari, endavant: 

Senyora Giménez: Molt bé, gràcies alcalde. Bona tarda a totes i a tots els assistents avui a la sala.
A  continuació  donarem  compte  de  l'informe  d'avaluació  de  compliment  de  les  lleis  de
Transparència. 
L'Ajuntament de Granollers, ve fent molta feina en aquesta àmbit des de ja fa molt de temps, i es
compleix amb la legislació de Transparència des de la seva aprovació. Tot i les fortes càrregues de
treball que ha suposat el seu compliment per part dels diferents serveis municipals; per això vull
començar la meva intervenció donant les gràcies a tot l'equip tècnic i jurídic ha fet possible el seu
desplegament i agraint a totes les treballadores i treballadors de l'Ajuntament que amb la seva
feina, del dia a dia, fan possible obtenir aquests resultats en aquest informe. 
L'avaluació recau en tres grans apartats que posen de manifest  el  grau de compliment de la
legislació de transparència: el dret d'accés, la publicitat activa i el bon Govern. 
Entenem el dret d'accés com la demanda que fa qualsevol ciutadà a accedir als documents i a les
dades i, en aquest aspecte, l'Ajuntament de Granollers no té cap resposta pendent; no consta cap
expedient a la Comissió de garantia de dret d'accés a la informació pública; no consta cap recurs
pendent en matèria Transparència; no consta cap expedient  d'accés dels electes locals pendent i
no consta cap recurs contenciós administratiu en aquesta matèria. 
És en aquest sentit que, des de l'equip de Govern, proposem continuar amb el mateix mètode
treball, un mètode que ha esdevingut àgil i que ens permet una resposta ràpidament a qualsevol
demanda de la ciutadania. 
Sí  que com a novetat  lliurarem en el  marc de la  Comissió Informativa de l'Àrea de Projectes
Estratègics i Comunicació, l'informe d'avaluació del compliment de la Llei de Transparència, i això
ho farem semestralment, i elevarem un informe anual al Ple de juliol. 
Un altre aspecte que posa de manifest el grau de compliment de la Llei, és la publicitat activa,
entesa aquesta com tota la informació pública que es posa a disposició de la ciutadania en el
portal de transparència, a la seu electrònica i a la pàgina web de l'Ajuntament. 
Aquí,  els  indicadors  de  transparència  es  compleixen  en  més  del  90%.  L'objectiu  del  Govern
municipal és vincular la publicitat activa a l'automatització de tots els processos per arribar en un
futur, proper, a poder complir amb la totalitat dels indicadors. 



A l'Ajuntament de Granollers entenem la Transparència com ha resultat d'una activitat de bona
gestió diària. Per millorar en aquest àmbit,  ens proposem adoptar diferents mesures com són:
reordenar els continguts del portal de transparència i presentar-los d'una manera més accessible i
comprensible, afegint una entrada directa al dret d'accés a la informació; incrementar el grau de
compliment dels indicadors; complir amb l'enquesta del Síndic de Greuges; identificar quins són
els indicadors més consultats; recollir l'opinió de la ciutadania sobre temes de Transparència, i ho
farem obrint un canal directe, específic al portal, que recollirà possibles queixes i suggeriments en
aquesta matèria per poder tenir en compte; recollir també l'opinió dels diferents serveis municipals
i, per últim, disposar de mecanismes de seguiment de compliment de la Llei. 
El tercer i últim aspecte, en aquest cas que avalua la llei i el compliment, és en matèria de bon
Govern. És, en aquesta àrea, on des de l'Ajuntament de Granollers volem fer un salt qualitatiu i
volem insistir  de  manera  molt  especial.  Quan parlem  de  bon  Govern  parlem dels  interessos
públics siguin servits amb objectivitat, neutralitat i imparcialitat; i això ens obliga tots els servidors
públics a ajustar-nos a uns paràmetres que garanteixin el compliment de tots aquests principis. És,
amb aquesta  intenció,  que  avui  portem a  consideració  del  Ple  l'aprovació  inicial  del  codi  de
conducta dels alts càrrecs dels ens locals i la seva guia d'aplicació. 
Proposem adherir-nos  al  codi  de  conducta  aprovat  per  la  Xarxa de  governs  transparents  de
Catalunya el març del 2017. La creació de la xarxes es va materialitzar la signatura d'un conveni
marc de col·laboració en quatre àmbits, i  va ser impulsat pels següents ens: la Generalitat de
Catalunya, l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, el Consorci d'Administració Oberta de
Catalunya, les quatre Diputacions, l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació
de Municipis de Catalunya. Afegir que,  amb el temps, altres administracions locals s'han anat
adherint en aquesta xarxa i han anat aprovant aquest Codi, també. 
El codi de conducta, també anomenat codi ètic, és l'instrument que recull tot un seguit de valors i
principis ètics així com unes normes de Bon Govern que han de regir les actuacions dels alts
càrrecs dels ens locals, amb la finalitat de reforçar la confiança dels ciutadans en la gestió pública
per prevenir determinades pràctiques, garantir que s'adoptin comportament correcte, professional,
eficaç i transparent; i establir les responsabilitats que se'n puguin derivar del seu incompliment.
Aquest codi és aplicable als alts càrrecs dels ens locals, entenent la condició dels càrrecs: els
membres de la  Corporació,  en la seva condició de representants electes;  els titulars d'òrgans
superiors i directius, segons la definició de la normativa  en matèria de règim local; els titulars o
membres dels òrgans de Govern i càrrecs directius dels organismes autònoms, entitats públiques,
empresarials, locals i societats mercantils locals amb capital social íntegrament públic. 
El codi de conducta contempla la creació d'un mecanisme de seguiment i de control intern que
vetllarà pel bon funcionament i compliment d'aquest. Des de l'equip de Govern es proposa que
aquest  sigui  la  pròpia  Comissió  Informativa de l'Àrea de Projectes Estratègics  i  comunicació.
Òrgan format per càrrecs electes de tots els partits polítics que tenen representació en aquest
consistori.  Les  funcions  d'aquest  mecanisme  de  control  són:  resoldre  dubtes  referents  a  la
interpretació i aplicació del codi; formular recomanacions i propostes de millora; rebre queixes en
relació  a  la  conducta  ètica  dels  alts  càrrecs  i  donar-los  el  tràmit  que  correspongui  en  cas
d'incompliment del codi; vetllar per l'actualització d'aquest i efectuar propostes de modificació del
seu contingut; promoure'n la seva difusió i el coneixement; emetre un informe anual de l'activitat
referent al mecanisme de control intern que es farà públic a través del Portal de Transparència. 
També es  contempla  un  règim sancionador  que serà  aplicable  als  alts  càrrecs  quan  hi  hagi
evidències d'incompliment del codi.  Aquest règim és el que estableix la Llei 19/2014 de 29 de
desembre, de Transparència, accés a la informació pública i Bon Govern. 
Per anar acabant, comentar que per treballar l'aprovació, la posada en funcionament d'aquest codi
i la seva guia d'aplicació, des del passat mes de maig s'ha anat parlant amb els diferents grups
representants en aquest Plenari; informant-los a les diferents Comissions Informatives que s'han
realitzat i aportant la documentació pertinent per al seu estudi, Durant aquests mesos, hem anat
entre tots resolem dubtes que se'ns anaven presentant a la interpretació del codi i de la guia
d'aplicació. I hem recollit alguna proposta i suggeriment d'algun dels grups que ja s'ha treballat i
que, s'estudiaran i es donaran resposta. 
L'objectiu d'aquest equip de Govern no és un altre que arribar a un acord i a un compromís el
màxim d'ampli possible amb totes les forces polítiques representades en el Plenari, doncs, com he
dit abans, per l'Ajuntament de Granollers la transparència és un element estratègic de bona gestió



pública i aquí ens hi hem de trobar totes i tots. Construir consensos i acords per donar un millor
servei a la ciutadania de Granollers. 
Ara sí, m'agradaria tancar la intervenció amb aquestes paraules del nostre alcalde: l'Ajuntament
ha d'esdevenir un edifici de parets i sostres de vidre i és amb aquesta voluntat que totes i tots
treballem per fer-ho possible. Moltes gràcies i bona tarda. 

Alcalde: Moltes gràcies. Obrim un torn intervencions ¿Sí? senyor Navarro per part de la CUP,
endavant:

Senyor Navarro: Bona tarda a tots i totes. Bé, per nosaltres, aquest codi de conducta no és més
que  l'aplicació  d'una  normativa,  d'una  llei  que,  la  Llei  19/2014  del  29  de  desembre  de
Transparència, accés a la informació pública i bon Govern. 
Era una llei  aprovada per Mariano Rajoy que va ser redactada, aparentment, per combatre la
corrupció que hem tingut, malauradament tan sovint, a les institucions. I, per nosaltres, i com s'ha
demostrat després, era una operació de neteja de cara, de màrqueting i d'aparador. 
Creiem que l'aprovació del document que portem avui és una primera passa, però només una
primera, una tímida passa que haurien d'anar molt més enllà. 
Realment estem aprovant un Codi de Conducta no pas el que per nosaltres hauria de ser un Codi
Ètic. Un Codi Ètic hauria d'incloure, com ja hem proposat diverses vegades, vam començar en el
Ple  dient-ho  i  ho  hem  anat  afirmant  al  llarg  dels  diferents  anys,  incloent,  doncs,  limitacions
salarials, limitacions de mandats. Vull recordar que, els tres regidors més veterans de la casa
porten entre ells tres, setanta-dos anys en aquest Ple. Mecanismes de regeneració política o per
evitar les portes giratòries. 
També creiem que  el  règim sancionador  és  molt  laxe  i  s'haurien  de  concretar  molt  més  les
sancions. 
Li vam fer arribar a la regidora una sèrie de propostes, de suggeriments, d'aclariments que ens
semblaven que en el document no estaven prou ben desenvolupats; per exemple: 
Pel que fa a l'apartat de compromisos generals sobre objectivitat i veracitat. Quan diu no difondre
falsedats ni utilitzar-ne com a fonament de la pròpia actuació, caldria fer referència, per a nosaltres
és important, a no ocultar informació.  
A l'apartat  de  compromisos  en  relació  amb  els  conflictes  d'interessos  i  grups  interès,  quan
s'explicita, no acceptar regals, es parla de l'ús personal. Caldria definir què és l'ús personal, en
aquest cas de regals que es poden rebre i que s'han rebut al llarg de molts anys. Caldria deixar
clar, en aquest apartat que, d'acord amb el codi penal, en funció de la motivació del donant, de la
persona que fa el regal i del receptor, aquest regal podria arribar a considerar-se suborn. 
A l'apartat que fa referència no accepta invitacions per àpats i per esdeveniments que no estiguin
relacionats amb el paper institucional haurien de deixar clar quin és el paper institucional; quina és
la funció de la persona convidada als àpats o esdeveniments; l'entrada per un espectacle de moto
GP, fórmula 1, el carnet de soci del Balonmano Granollers o els obsequis que es fan d'entrades al
Teatre Auditori, són regals personals, entenem que, això per tant, hauria de deixar-se de fer, com
ja hem demanat diverses vegades. 
En l'apartat de compromisos en relació amb la ciutadania, quan parla de dissenyar estratègies
iniciatives que promoguin el diàleg i la convivència entre la ciutadania i facilitar la seva participació,
és imprescindible, per a nosaltres, concretar molt més aquest punt i desenvolupar-lo per tal que
tinguem una funcionalitat. 
Quan en el mecanisme de control intern, que feia referència la regidora. També pensem que és
important que hi hagués un òrgan independent i no pas la Comissió informativa, la que vetllés pel
bon funcionament. Procedir  mentalment,  hauria també estat  millor  definir  fer un registre sobre
quins són els grups d'interès abans de portar el tema a Ple. En relació dels grups d'interès és un
tema doncs que porta molt debat i realment doncs la Llei 19/2014 a la qual feia referència abans,
preveu  que  s'ha  de  crear  aquest  registre,  doncs,  per  nosaltres,  hagués  estat  bé  de  fer-ho
anteriorment. 
En definitiva, com ja hem dit al llarg de diversos plens durant aquesta legislatura, estem molt lluny,
la manera d'entendre la política de la majoria d'aquest Ple i la nostra és molt diferent. Esperem,
però, que aquest Codi sigui com deia abans una tímida, una petita passa endavant per acabar
amb el que nosaltres considerem els privilegis de la classe política, als quals, nosaltres, com ja
saben vostès hem rebutjat diverses vegades. 



Malgrat  això,  ens  abstenim en aquesta votació,  d'aquesta  petita  passa i  esperem doncs  que
arribem a assolir aquest codi ètic que per nosaltres és important. Gràcies.

Alcalde:  Moltes  gràcies.  Per  part  de  Ciutadans  no  hi  ha  intervenció.  Per  part  d'Esquerra
Republicana, ¿Sí? Endavant senyor Mur, té la paraula: 

Senyor Mur: Gràcies, alcalde. Bé, de fet, nosaltres no hem anat al fons del Codi de Conducta, sinó
que precisament pensàvem en aquest Codi de Conducta. 
El que ens ha passat pel cap és el  per què ha calgut fer un Codi de Conducta. I, en aquest sentit,
ens ha semblat que el compromís, l'ètica, l'honestedat, la sinceritat, tots aquests elements que el
Codi de Conducta que es posen de relleu o haurien de ser, de fet, els ingredients mínims perquè
les persones que es volen dedicar a la política estiguessin incorporats. Aquestes característiques
haurien de ser inherents a una persona que vol ser càrrec públic, llavors no ens caldria un Codi de
Conducta,  i  de  fet,  hem fet  un  Codi  de  Conducta,  perquè  som incapaços  de comportar-nos
aplicant aquests valors que, per a nosaltres, entre d'altres coses, són valors republicans i, com
que no som capaços de guiar-nos, i d'utilitzar, i de ser capaços de ser honestos, de ser sincers,
hem de buscar un Codi de Conducta que ens controli. 
Per tant, nosaltres no hem volgut aprofundir amb el Codi de Conducta, que és el que és i ja està,
sinó que posem sobre la taula la tristesa de què en els ajuntaments i els elements públics hagi
d'existir un Codi de Conducta; evidentment, hi votarem a favor perquè no pot ser d'altra manera,
però, realment, entenem que és un element que si tots fossin com hem de ser sobraria en aquests
espai de l'Administració Pública. 
Parlava de consciència i, Joan Salvat Papasseit diu que, la consciència és la més aspre de les
dictadures però val odiar-les totes menys aquesta. Gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies. Per part del PDeCAT, ¿hi ha intervenció ?¿Sí? 

Senyora Llonch: Sí, bon vespre. En primer lloc, volíem agrair des del nostre grup, a la Gemma, la
predisposició i el fet de que s'ha posat a disposició per poder tractar tots les qüestions que se'ns
han plantejat per poder fer una valoració del Codi que avui presentem per la seva aprovació inicial.
Creiem que és un document, que és un bon inici,  és un document que té un ampli  consens,
perquè com ha dit la Gemma, no s'ha elaborat des d'aquest Ajuntament sinó que és un model en
el qual ens hi adherim i, per tant, entenem que les aportacions havien d'anar encaminades en la
metodologia d'aplicació que és el document que s'ha elaborat des d'aquí i la proposta, per tant,
que es feia  des de l'equip de Govern. 
Nosaltres creiem que el  fet  de que s'aprovi  un Codi  Ètic,  és cert  que seria desitjable que no
s'hagués d'aprovar, però també serveix per poder fer front a una sèrie de conductes que s'haurien
anat instaurant a la vida pública els últims anys i que realment, doncs, tenien dèficits democràtics
importants i que jo crec que la ciutadania reclama que corregim no només per complir amb la
normativa, en aquest cas, relativa a la Transparència i el compliment de la Llei, sinó perquè creiem
que és un element fonamental per reforçar la qualitat democràtica de les nostres institucions i, per
tant, també del nostre país. 
Fent una lectura del document que se'ns ha facilitat, hem fet arribar tres propostes que, en principi
s'ha dit que s’estudiarien per la seva incorporació, que anaven en la línia de poder facilitar l'accés i
la consulta per part dels ciutadans de determinades matèries que creiem que són importants,
posar el focus, posar la llum per, primer, perquè la gent tingui accés i, que els ciutadans tinguin
accés a aquesta informació i, perquè creiem que també és un mecanisme que permet garantir la
transparència, a vegades, en algunes zones que durant els últims anys per la tendència que fos
han estat més fosques. 
Llavors, nosaltres proposàvem la primera mesura, que era la publicació de llistat de les persones
que tenen la consideració d'alts càrrecs i, que per tant, s'acollirien o els hi seria d'aplicació el Codi
de Conducta. Que tingués accés als ciutadans, que podem saber, que podem xifrar de quines
persones estem parlant, perquè també, potser d'aquesta manera s'ajuda a trencar tòpics o idees
preconcebudes i ajuda a portar llum en aquest aspecte. 
La  segona proposta que hem fet arribar és el tema de limitar  ben bé què s'entén per alts càrrecs;
entenent el sentit literal que fa la norma, enteníem també fer la consulta de si estaven inclosos o



no els caps d'àrea i, en aquest sentit, amb la Gemma, també hem dit que estarien inclosos, que
els hi seria d'aplicació i que estarien subjectes en aquestes obligacions. 
El darrer aspecte, em fet la consulta perquè se'ns havia generat el dubte sobre la publicació i les
obligacions  dels  subjectes  que  estan  inclosos  en  l'aplicació  del  Codi,  de  la  publicació  de  la
declaració de béns, i entenem que sí, que amb la Gemma ja hem aclarit el dubte. 
Per tant, aquesta és la nostra aportació amb la voluntat, doncs, com s'ha dit és una aprovació
inicial i que en el llarg, doncs, del desenvolupament d'aquest document i la seva implementació
podem  arribar a un consens,  que creiem que és interessant i  que és important  per garantir,
precisament,  doncs  drets  fonamentals  dels  ciutadans  i  enfortir  la  qualitat  democràtica  de  les
institucions. Gràcies. I, en aquest sentit votarem favorablement.  

Alcalde: Moltes gràcies, senyora Llonch. Té la paraula el senyor Terrades, pel grup socialista. 

Senyor Terrades: Gràcies, alcalde. El Codi de Conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament que avui
presentem és un grau més, un pas més en l'aplicació de la Llei de la Transparència que ja està
fent i aplicant l'Ajuntament de Granollers. 
Deia el regidor Mur: som capaços o no de mantenir-nos honestos. Jo crec que immunitzats sobre
conductes irregulars no ho està ningú. 
Ara, agafar les paraules del senyor Navarro que deia: si sumem  els anys, si agregem els anys
dels que porten més temps a l'Ajuntament podríem parlar de setanta-dos anys, no, ni setanta-dos
anys, ni tres anys i mig. 
Que jo sàpiga, l'Ajuntament de Granollers no hi ha hagut, ni per part dels regidors i regidores, ni
per part dels directius de l'Ajuntament, toquem fusta, eh, cap actuació com la que vostè descrivia,
d'actes il·lícits, il·legals, irregulars. Bé, el que coneixem com a corrupció. 
Per tant,  del que es tracta és,  com molt bé ha recordat la regidora Giménez, també utilitzant
paraules de l'alcalde, que l'administració del nostre Ajuntament, les seves parets, els seus sostres
han de ser de vidre; per això hem implementat, jo crec que d'una manera, segurament millorable,
la Llei de la Transparència i d'una sèrie de mecanismes perquè per tal que, no només els regidors
i regidores de la Corporació, sinó tots els ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat de Granollers i
els que no ho són, puguin saber què està fent l'Ajuntament, és a dir: 
Es pot fer un seguiment per detallat de totes les despeses que fa l'Ajuntament de Granollers,
partida per partida.
Es pot fer un seguiment com vostè saben de tots el elements de contractació de l'Ajuntament de
Granollers. Podria seguir, del que es tracta és de perfeccionar aquests mecanismes, justament,
per ser el màxim de transparents perquè tothom que vulgui pugui tenir accés com no potser d'altra
manera a la informació que es desprèn de les activitats econòmiques o contractuals o d'aplicació
del Pla d'actuació municipal per part dels ciutadans. 
I respecte del tema dels grups d'interès. Home, aquí, és la meva opinió, el que no podem fer són
nou-cents i escaig registres d'interès a Catalunya. La Llei de la Transparència, deia, aquest va ser
un debat intens que es va produir en el seu moment, ja regula els grups d'interès, els lobby, per
tant ja hi ha un Portal, sobretot si va al Parlament de Catalunya, ho podrà observar, on hi estan
registrats totes les empreses, tots els col·lectius que estan subjectes en aquesta  qualificació de
grup d'interès;  jo crec que seria bo que no en creéssim un altra nosaltres, si no ens adheríssim de
manera  clara el  registre  d'interès de la  Generalitat  de Catalunya,  perquè allà  hi  ha  totes les
empreses, tots els grups, tots els col·lectius que poden fer aquesta feina de lobby o de pressió
sobre les administracions públiques. Fer nou-cents registres interès en el conjunt del país, des del
nostre punt de vista, no tindria excessiu sentit. 

Alcalde:  Moltes  gràcies.  Per  cloure  aquest  primer  torn,  té  la  paraula  la  senyora  Giménez,
endavant: 

Senyora Giménez: Gràcies alcalde. Començaré una miqueta per l'última intervenció, en aquest
sentit, i simplement, és també recordar i lligar-ho amb el que comentava el regidor Navarro, eh.
Com vostè comentava, avui partim, en aquest cas, d'un primer pas, que és una aprovació inicial,
en aquest cas, en el Codi Ètic i la seva guia d'aplicació  i que llavors s'obre un període, en aquest
cas  d'exposició  pública,  per  si  cal  recollir  alguna  proposta,  suggeriment  i,  en  aquest  sentit,



recollint, doncs, les propostes i suggeriment que des del seu grup se'ns ens ha fet arribar, doncs,
ja  tindrem oportunitat de parlar-ne, ¿d'acord? 
En algunes sí que li avanço que són temes de matisos i d'interpretació, com vostè deia, que veiem
a vegades les coses de diferents maneres, però, hi reitero en la intervenció que he fet prèviament,
són temes en què tots i a totes ens incumbeix el mateix i tenim el mateix sentit en aquest cas,
doncs, en aquest cas de servei públic i segurament que ens trobarem en la resolució d'aquestes. 
Insistir només amb el tema que comentava de l'òrgan de seguiment. En aquest sentit, com ja li
vam, en aquest cas avançar, hem cregut oportú, tal com remarca en aquest cas el Codi, al qual
ens adherim, perquè recordem que ens adherim a un Codi que ja està creat i consensuat per
moltes administracions i per molts, en aquest cas, també grups que ho han anat també certificant
en diferents administracions locals i, per tant, també quan  t’adhereixes a un Codi que ja està creat
pots  fer,  el  que  comentava  la  regidora  Llonch,  pots  fer  algunes  actualitzacions  o  algunes
interpretacions en metodologia,  però,  ja  t'adhereixes a un  document  que ja  està marcat.  En
aquest sentit moltes de les aportacions que vostès ens feien, doncs, en la mateixa guia d'aplicació
ja  queden  bastant  clarificada  de  com s'han  de  dur  a  terme  i  com es  poden  tractar,  però  li
comentava, doncs, que tindrem ocasió de parlar-ne i ens hi posarem. 
En aquest sentit, com comentava  el regidor Mur,  sí que és cert que en aquestes alçades i a tots
aquells que ens dediquem en aquest cas, a la política i al servei públic, doncs, una miqueta de
recança d' haver d'aprovar,  en aquest cas, un Codi de Conducta dels alts càrrecs, però,  veient
també que en aquest cas, les  coses que es poden anar veient que s'han anat produint en els
últims temps, doncs, creiem oportú i així ho portàvem en el nostre Programa d'actuació municipal,
doncs, crear i, en aquest cas, aquest Codi, doncs, per reforçar sobretot aquestes bones pràctiques
i aquests principis que haurien de ser ja inherent en aquest cas a la nostra condició. 
I per últim, en aquest cas, el que comentava la regidora Llonch, doncs, això, hem tingut oportunitat
de treballar-ho, de parlar-ho, amb les propostes que ens heu fet arribar, doncs, ja hem fet les
consultes pertinents i  hem vist,  doncs,  que eren aportacions,  doncs,  que simplement  algunes
d'elles ja hi estaven perquè tot el que és informació relativa als béns i tot això ja està penjat al
Portal, en aquest cas de Transparència, però, ho hem vist bé i s'hi incorporaran en aquest cas no
el document definitiu, ¿d'acord?
I, per part meva això, agrair-vos doncs la feina que hem anat fent i que seguirem fent perquè això
és només un primer pas. Gràcies.

Alcalde:  Moltes gràcies.  No sé si  hi  ha un segon torn,  ¿Sí? Endavant,  senyor  Navarro,  té  la
paraula: 

Senyor Navarro: Bé, voldria respondre al senyor Terrades. Li diria que es miri el vídeo. Miri's el
vídeo perquè jo no he fet referència als setanta-dos anys, jo no ho he lligat amb males praxis. 
Que crec que han existit, però que no van lligades a això. Jo, el que he dit és que, per a nosaltres
el Codi de Conducta hauria de ser un Codi Ètic i, en aquest Codi Ètic hauria d'haver limitacions de
mandats, que per nosaltres, no és ètic tal i com entenem la política, que els tres regidors més
veterans d'aquesta casa portin setanta-dos anys i no em lligui un altre cop, faves i cols, perquè no
he dit res més que això i ho continuo dient. Gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies. Un altre grup  vol fer ús de la paraula en aquest segon torn, ¿no? ¿Sí?
Per Esquerra Republicana:

Senyor Mur: Gràcies alcalde. Molt breu, i només per aclarir-ho, eh, jo, la nostra intervenció, la
nostra reflexió era genèrica, absolutament. No estàvem pensant, exclusivament, en el consistori
de l'Ajuntament de Granollers, que fem això perquè en definitiva ho estan fent tots els ajuntaments
i, per tant, si és un acte que cal fer és fa i ja està. 
I voldria també aclarir per si és que, per algun moment ha semblat que podia dir-ho, que no he
dubtat mai de cap dels meus companys regidors amb els deu anys que fa que sóc regidor a
l'Ajuntament de Granollers, deixar-ho clar. Gràcies.      

Alcalde: Moltes gràcies. Per part de la senyora Llonch, ¿no? El senyor Terrades sí que vol fer ús
de la paraula, endavant: 



Senyor Terrades: Sí, també li recomano al senyor Navarro que es miri el vídeo. perquè si se'l mira
atentament  podrà  observar  què  jo  no  he  dit  que  vostè  afirmés,  «que»,  però,  com  que  ens
coneixem, he volgut  deixar  puntualitzat  que,  ni  els setanta-dos ni  els  tres i  mig s'han produït
situacions com les que vostè descrivia,  diguem un argument retòric preventiu, eh. 

Alcalde: Molt bé. És un dia florentí, pel que veig. En tot cas, no sé si la senyora Giménez vol
tancar el tema, ¿no?. 
En tot cas, sí que voldria agrair la feina de la regidora, va entrar amb un encàrrec  molt concret, és
un primer encàrrec que li va fer aquest d'alcalde i voldria agrair-li la feina que l'ha desenvolupat
amb cura, amb sensibilitat i, tal com s'ha pogut apreciar, amb una alta dosi de diàleg; en tot cas,
aquest diàleg senyora Giménez, no ha acabat, òbviament, és un procés obert i el que pertoca, és
tenir,  és construir  aquest  espai  en el que la  Transparència i  el  Govern Obert,  tingui un espai
ineludible en el dia a dia de la nostra acció política. 
És el moment de la votació.

S'aprova per majoria absoluta, amb els 22 vots favorables dels Grups Municipals del PSC-CP, el 
PdeCAT-Demòcrates, d’ ERC-AG-AM,  de C’S i del PP; i l’abstenció  del Grup Municipal de la 
CpG-CUP-PA 
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Iniciar expedient licitatori per al contracte mixt de subministraments per a la renovació i
manteniment del centre de procés de dades de l’Ajuntament de Granollers

Exp: 31/2018/43 (2018/055) 

Fets

1. L'informe emès al respecte pel responsable de Sistemes d’Informació i Comunicació justifica la
necessitat  d'iniciar  expedient  licitatori  per  a procedir  a  la  contractació,  mitjançant  procediment
obert harmonitzat i tramitació ordinària, del subministrament del centre de procés de dades i els
serveis de manteniment dels mateixos, per un període de 5 anys, sense possibilitat de pròrroga.

2. Aquest contracte es de naturalesa mixta. El subministrament suposa un pes econòmic més gran
en front al servei.

3.- El pressupost màxim de la contractació en període executiu és de 381.000,00 € més 80.010,00
euros en concepte d'IVA (21%), que fa un total de 461.010,00 euros (IVA inclòs), a càrrec de les
aplicacions pressupostàries assenyalades o equivalents dels exercicis afectats,  d'acord amb la
distribució econòmica següent:

Any Codi pressupostari Import net € % IVA Import IVA Import total €

2018 J2230/92020/62602 Inversions 231.000,00 21 48.510,00€ 279.510,00€

2019 J2230/92020/21603 Manteniment 30.000,00 21 6.300,00€ 36.300,00€

2020 J2230/92020/21603 Manteniment 30.000,00 21 6.300,00€ 36.300,00€

2021 J2230/92020/21603 Manteniment 30.000,00 21 6.300,00€ 36.300,00€



2022 J2230/92020/21603 Manteniment 30.000,00 21 6.300,00€ 36.300,00€

2023 J2230/92020/21603 Manteniment 30.000,00 21 6.300,00€ 36.300,00€

TOTAL 381.000,00 21 80.010,00 461.010,00€

4. El valor estimat total del contracte és de 457.200,00euros, amb el detall següent:

Període executiu ( 5 anys) 381.000,00 €

Modificació 20% s/període executiu   76.200,00 €

TOTAL                   457.200,00 €

5.  Vistes  les  característiques  del  contracte  i  el  seu  valor  total  estimat,  el  procediment  de
contractació  adient  és el  contracte mixt  de subministrament,  procediment  obert   harmonitzat  i
tramitació ordinària, atesa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

6. Caldrà dotar de la suficient consignació pressupostària a les partides pressupostàries indicades
per  fer  front  a  la  despesa  derivada  d'aquesta  contractació  que  té  caràcter  plurianual,  de
conformitat amb l'article 174 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals.

7.  S'han  redactat  els  plecs  de  clàusules  administratives  particulars  i  prescripcions  tècniques
particulars  corresponents  per  adjudicar  aquesta  contractació,  mitjançant  procediment  obert
harmonitzat i  tramitació ordinària, d'acord amb els articles 122 a 126  i l’article 156 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

8. El responsables del contracte, d'acord amb l'article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del  sector  públic,  serà el senyor  Albert  Llucià Montaner,  responsable de Sistemes
d’Informació i Comunicació de l’Ajuntament de Granollers.

Fonaments de dret

- Article 18 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, que la Llei de contractes del sector           públic,
pel que fa a la qualificació dels contractes mixts.

- Articles 28 i 116  de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, que la Llei de contractes del sector públic,
pel que fa a  pel que fa a la necessitat i justificació de la contractació a realitzar.

- Article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, que la Llei de contractes del sector públic, pel que
fa a , pel que fa a la designació del responsable del contracte.

- Article 158 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, que la Llei de contractes del sector públic,
pel que fa a , pel que fa a l'aprovació de l'expedient de contractació mitjançant procediment
obert harmonitzat.

Es proposa al Ple de la corporació 

Primer.- Iniciar expedient licitatori per a procedir a la contractació, mitjançant procediment obert
harmonitzat i tramitació ordinària, del subministrament del centre de procés de dades i els serveis
de manteniment dels mateixos, d'acord amb els fets i fonaments de dret invocats.

Segon.- Declarar la plurianualitat i autoritzar la despesa de la present contractació, per un import
màxim  de  381.000,00  €  més  80.010,00  euros  en  concepte  d'IVA (21%),  que  fa  un  total  de
461.010,00 euros (IVA inclòs), a càrrec de les aplicacions pressupostàries indicades a continuació



o les equivalents dels exercicis afectats, d'acord amb la distribució econòmica següent:

Any Codi pressupostari Import net € % IVA Import IVA Import total €

2018 J2230/92020/62602 Inversions 231.000,00 21 48.510,00€ 279.510,00€

2019 J2230/92020/21603 Manteniment 30.000,00 21 6.300,00€ 36.300,00€

2020 J2230/92020/21603 Manteniment 30.000,00 21 6.300,00€ 36.300,00€

2021 J2230/92020/21603 Manteniment 30.000,00 21 6.300,00€ 36.300,00€

2022 J2230/92020/21603 Manteniment 30.000,00 21 6.300,00€ 36.300,00€

2023 J2230/92020/21603 Manteniment 30.000,00 21 6.300,00€ 36.300,00€

TOTAL 381.000,00 21 80.010,00 461.010,00€

Tercer.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i  de prescripcions tècniques
particulars que han de regir  el  contracte i  el  seu procés d'adjudicació, mitjançant procediment
obert simplificat  i tramitació ordinària.

Quart.- Dotar els pressupostos ordinaris dels exercicis afectats amb crèdit suficient per atendre les
despeses que es derivin d'aquesta contractació, supeditant l'adjudicació contractual a l'existència
de crèdit adequat i suficient, amb càrrec de les aplicacions pressupostàries indicades en el segon
punt d'aquest acord.

Cinquè.- Publicar l'anunci licitatori de la present contractació al perfil del contractant de la web
municipal i al DOUE.

Sisè.- Designar com a responsable del contracte  al senyor Albert Llucià Montaner, responsable
de Sistemes d’Informació i Comunicació de l’Ajuntament de Granollers, d'acord amb l'article 62 de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Setè.- Comunicar aquest acord al servei de Comptabilitat de l'Ajuntament, als efectes oportuns.

Alcalde: Moltes gràcies. Aquí no hi ha anunciades intervencions, és un tema tractat a la Comissió
Informativa amb detall. Sí que hi ha sol·licitada votació.

S'aprova per majoria absoluta, amb els 15 vots favorables dels Grups Municipals del PSC-CP,  de 
C’S i del PP; i les 8 abstencions dels grups municipals del PdeCAT-Demòcrates, d’ ERC-AG-AM  i 
de la CpG-CUP-PA 

9
Aprovar la modificació de la Plantilla i la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de
Granollers.
 
 
Assumpte: Modificació 05/2018 de la Plantilla i la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de
Granollers

Fets:



L'Ajuntament en Ple de data 30 d’octubre de 2017 va dictar acord pel qual s'aprova la plantilla i
relació de llocs de treball per a l'any 2018.

Per necessitats de l'organització i d'acord amb la facultat que atorga l'article 72  del Real Decret
Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre pel que s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de
l'empleat públic,  es proposa la modificació següent:

Escola Municipal Salvador Llobet

És necessari homogenitzar la denominació de les places i dels llocs de treball que a continuació
es detallen :

1. Actualment a la plantilla de l’Escola Salvador Llobet consten les següents places :

• 6 Tècnic/a mitjà/ana d’ensenyament infantil/primari ( personal funcionari )
• 22 Tècnic/a mitjà/ana d’ensenyament primari ( personal funcionari )
• 1 Tècnic/a mitjà/mitjana ( personal laboral )

Caldria transformar la denominació d’aquestes places per tal d’homogenitzar noms, sense que
es modifiqui cap altre condició, d’acord amb el detall següent :

• 28 Tècnic/a mitjà/ana d’ensenyament ( personal funcionari )
• 1 Tècnic/a mitjà/mitjana d’ensenyament ( personal laboral )

Aquesta transformació no comporta cap variació econòmica.

2  Actualment a la RLT de l’Escola Salvador Llobet consten els següents llocs de treball :

• 6 Tècnic/a mitjà/ana d’ensenyament infantil/primari 
• 23 Tècnic/a mitjà/ana d’ensenyament primari 

Caldria  transformar  la  denominació  dels  23  llocs  de  treball  de  Tècnic/a  mitjà/ana
d’ensenyament primari,  sense que es modifiqui cap altre condició,  per tal  que quedi de la
següent manera :

• 23 Tècnic/a mitjà/ana d’ensenyament infantil/primari

Aquesta transformació no comporta cap variació econòmica.

Escola Municipal de Música

1. Crear tres places de Professor, personal laboral, grup A1. 

2. Crear tres llocs de treball denominats  Professor/a de música; enquadrament orgànic 4106;
complement de destí 24; complement específic 43; classificació professional, A1; núm. de fitxa
348; nivell de català, C; forma de provisió concurs de mèrits; règim personal laboral; del col·lectiu/
cossos d'administració especial; jornada parcial.
 
L'autorització i disposició de la despesa de la creació d’aquestes places es farà en el moment de
la provisió de l'esmentada plaça. L’executivitat d’aquestes places queda supeditada a la justificació
d’existència de finançament.

Escola Municipal de Treball

1. Crear sis places de Tècnic/a mitjà/ana d'ensenyament secundari, personal funcionari; escala
d'administració especial; subescala Tècnica; classe Mitjana; grup A2



2. Crear sis llocs de treball de Professor/a tècnic/a d'educació secundària; enquadrament orgànic
4105; complement de destí 24; complement específic 46; classificació professional, A2; núm. de
fitxa  343;  nivell  de  català,  C;  forma  de  provisió  concurs  de  mèrits;  règim  personal
funcionari/laboral; del col·lectiu/cossos d'administració especial; jornada completa.

L'autorització i disposició de la despesa de la creació d’aquestes places es farà en el moment de
la provisió de l'esmentada plaça. L’executivitat d’aquestes places queda supeditada a la justificació
d’existència de finançament.

D'acord amb l'article 37 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre pel que s'aprova el text
refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, 22 de juny de 2018 s'ha informat a la Mesa
de Negociació dels canvis proposats. 

D'acord amb els informes emesos per la cap de servei d’Educació i  per la Cap de Servei de
Recursos Humans .

Fonaments de dret

D'acord  amb els  articles  37,  69  i  72  Real  Decret  Legislatiu  5/2015,  de 30 d'octubre  pel  que
s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

D'acord amb allò que disposa l'article 27 i l'article 31 i 32 del Decret 214/90, pel qual s'aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals.

Els articles 291 i  294 de la llei  8/1987, de 15 d'abril,  de la Llei  municipal i  de règim local de
Catalunya.

L'article 22.3 i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del règim local.

Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018.

Es proposa al Ple de la corporació:

Primer. Aprovar  la modificació de la PLANTILLA  amb el detall següent:

1. Transformar la denominació de les següents places per tal d’homogenitzar noms, sense que es
modifiqui cap altre condició:

- 6 Tècnic/a mitjà/ana d’ensenyament infantil/primari ( personal funcionari )
-   22 Tècnic/a mitjà/ana d’ensenyament primari ( personal funcionari )
-     1 Tècnic/a mitjà/mitjana ( personal laboral )

           d’acord amb el detall següent :

- 28 Tècnic/a mitjà/ana d’ensenyament ( personal funcionari )
- 1 Tècnic/a mitjà/mitjana d’ensenyament ( personal laboral )

2. Crear tres places de Professor, personal laboral, grup A1.

L’executivitat d’aquestes places queda supeditada a la justificació d’existència de finançament

3. Crear sis places de Tècnic/a mitjà/ana d'ensenyament secundari, personal funcionari; escala
d'administració especial; subescala Tècnica; classe Mitjana; grup A2.

L’executivitat d’aquestes places queda supeditada a la justificació d’existència de finançament

Segon. Aprovar la modificació de la RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL amb el detall següent:



1.  Transformar  la  denominació  dels  23  llocs  de  treball  de  Tècnic/a  mitjà/ana  d’ensenyament
primari,  sense que es modifiqui  cap altre condició,  per tal  que quedi  de la  següent  manera :
Tècnic/a mitjà/ana d’ensenyament infantil/primari.

2. Crear tres llocs de treball  denominats  Professor/a de música; enquadrament orgànic 4106;
complement de destí 24; complement específic 43; classificació professional, A1; núm. de fitxa
348; nivell de català, C; forma de provisió concurs de mèrits; règim personal laboral; del col·lectiu/
cossos d'administració especial; jornada parcial.

3. Crear sis llocs de treball de Professor/a tècnic/a d'educació secundària; enquadrament orgànic
4105; complement de destí 24; complement específic 46; classificació professional, A2; núm. de
fitxa  343;  nivell  de  català,  C;  forma  de  provisió  concurs  de  mèrits;  règim  personal
funcionari/laboral; del col·lectiu/cossos d'administració especial; jornada completa.

Tercer.  Publicar al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
aquesta modificació.

Alcalde: Moltes gràcies. Aquí  no hi ha demanades intervencions,  també és un tema tractat a la
Comissió Informativa. Veig a la directora de música molt somrient, puc entendre el per què. En tot
cas, és l’hora de la votació.

S'aprova per majoria absoluta, amb els 19 vots favorables dels Grups Municipals del PSC-CP; , 
ERC-AG-AM, de C’S, de la CpG-CUP-PA, i del PP; i les 4  abstencions  del Grup Municipal del 
PdeCAT-Demòcrates. 

Alcalde: Passem al punt deu, que segueix en la via de temes vinculats a relacions laborals. En 
aquest punt es proposa la modificació del conveni col·lectiu del personal laboral i l'acord de 
condicions del personal funcionari. Endavant:

10
Aprovar la modificació del Conveni Col·lectiu personal laboral i Acord de Condicions del
personal funcionari.

 
Número Expedient: 1/2018/22B

Assumpte: Mdificació dels articles 12.8, 13, 13.a), 24, 25.2, 29, 37, 3 l’Annex 5, 10 l’Annex 5, 12 i
12,1 de l’Annex 5, 18 de l’Annex 5 de l’acord de condicions del personal funcionari i els articles
12.8, 13, 13.a), 24, 25.2, 29, 37,  del conveni col·lectiu del personal laboral de l’ajuntament de
Granollers. 

Antecedents

Atès que l’acord de condicions i conveni col·lectiu del personal de l’Ajuntament de Granollers van
ser aprovats en sessió plenària de 25 de març de 2014.

Atès que en l’aplicació de l’acord de condicions i conveni col·lectiu s’ha detectat, una manca de
concreció en l’aplicació de determinats articles,  s’han generat dubtes en l’aplicació o diferents



formes d’interpretació de poden generar confusió, s’ha vist la necessitat de modificar determinats
articles de l’acord de condicions i conveni col·lectiu. 

Aquestes modificacions fan referència a diferents temes com, les vacances no gaudides per estar
en situació d’incapacitat temporal, l’assistència a judicis en situació d’incapacitat temporal de la
policia local,  els serveis extraordinaris sobrevinguts i  no planificables en el temps per part  del
col·lectiu de la policia local, l’aplicació de l’anul·lació d’un judici quan els policies afectats han estat
convocats, el tractament de les prolongacions de jornada per part del col·lectiu de la policia local,
el complement de productivitat, els premis per jubilació i anys de servei i el complement de reten
del servei d’informàtica i comunicacions.

Atès que des de la seva aprovació,  hi ha hagut canvis normatius que afecten el contingut  de
l’acord  de  condicions  i  conveni  col·lectiu  que  són  d’aplicació  prèvia  negociació  amb  la
representació sindical, com és els dies d’assumptes propis i vacances per antiguitat i el permís
retribuït per a les treballadores embarassades a partir de la setmana trenta set.

S’ha negociat i pactat amb la representació sindical els dies 18 de maig i 22 de juny de 2018 totes
les modificacions proposades, segons consta a les actes de la reunió de la Mesa de Negociació.

Fonaments de dret

Articles 12.8, 13, 13.a), 24, 25.2, 29, 37, 3 l’Annex 5, 10 l’Annex 5, 12 i 12,1 de l’Annex 5, 18 de
l’Annex 5 de l’acord de condicions del personal funcionari de l’Ajuntament de Granollers.

Articles 12.8, 13, 13.a), 24, 25.2, 29 i 37, del conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament
de Granollers.  

Articles 5 i 56 a 58 de l’acord de condicions/conveni col·lectiu

Article 2 del Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos 
extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras 
medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía.

Disposició addicional setzena del Real decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova
el text refós de la llei de l’empleat públic.

L’article 15.b) del  Real decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de
la llei de l’empleat públic. reconeix els drets individuals exercits col·lectivament i l’article 4.1.c)
Real decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de l’estatut
dels treballadors, reconeix el dret del personal laboral a la negociació col·lectiva. 

Capítol IV del  Real decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la
llei de l’empleat públic, en relació a negociació col·lectiva, representació i participació institucional i
el Títol III de la negociació col·lectiva i dels convenis col·lectius del Real decret legislatiu 2/2015,
de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de l’estatut dels treballadors.

37 del Real decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de
l’empleat públic en relació a les matèries objecte de negociació i les matèries excloses. 

Es proposa al Ple de la corporació,



Primer. Modificar  l’article  12.8  de  l’Acord  de  Condicions  del  personal  funcionari  i  Conveni
Col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Granollers i afegir el redactat següent:

“Les vacances que no s’han pogut gaudir per estar en situació d’incapacitat temporal, s’hauran de
gaudir en un únic període ininterromput a partir de l’alta mèdica.
El personal haurà de demanar el gaudiment de les vacances en el període màxim d’un (1) mes a
partir de la data de l’alta mèdica.
L’inici del gaudiment d’aquestes vacances, estarà supeditat a les necessitats del servei però que
un cop concedit es respectarà en la seva totalitat. Pel col·lectiu de la policia local es podran gaudir
excepte el període comprés entre mitjans de juny a mitjans de setembre.
En aquest cas no opera la data límit del 31 de gener per gaudir les vacances.”

Modificar l’article  10 de l’Annex 5 de l’Acord de Condicions del  personal  funcionari  i  afegir  el
redactat següent:
“En cas de demanar un canvi de la programació de vacances per motius personals, caldrà indicar
obligatòriament en el formulari les dates concretes a posposar i també les dates concretes del
gaudiment.
La concessió del canvi està supeditat a les necessitats del servei
Un cop concedit el canvi de dates aquest es respectarà en la seva totalitat”

Segon.  Modificar el redactat de l’article 13.a) de l’Acord de Condicions del personal funcionari i
Conveni Col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Granollers, pel següent:
 “13.a) El  permís per assumptes  particulars, de què pot disposar el personal funcionari/laboral
inclòs dins l’àmbit d’aplicació d’aquest Acord/Conveni, és segons l’aplicació del quadre que consta
com Annex 7 d’aquest Acord/conveni , per cada any complet de servei, o la part proporcional que
correspongui quan el temps de treball efectiu sigui inferior a un any.”

Tercer. Modificar l’article 13 de l’Acord de Condicions del personal funcionari i Conveni Col·lectiu
del personal laboral de l’Ajuntament de Granollers, afegint l’apartat “x” amb el redactat següent:
 “13.x) Aplicar el gaudiment per a les empleades públiques de l’Ajuntament de Granollers d’un per-
mís retribuït, a partir del primer dia de la setmana 37 d’embaràs, fins a la data del part.
En el supòsit de gestació múltiple, aquest permís es pot iniciar el primer dia de la setmana 35
d’embaràs, fins a la data de part.”

Quart. Deixar sense efectes els article 29 i 37 de l’Acord de Condicions del personal funcionari i
Conveni Col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Granollers

Cinquè. Modificar l’article 24 de l’Acord de Condicions del personal funcionari i Conveni Col·lectiu
del personal laboral de l’Ajuntament de Granollers amb el redactat següent:

“Article 24. Complement de productivitat

El  complement  de  productivitat  té  com  a  finalitat  retribuir,  entre  altres,  l’especial  rendiment,
l’activitat extraordinària, l’ interès o la iniciativa amb què el funcionari desenvolupa la seva feina. 

El complement de productivitat conté dos elements de valoració:
1. Productivitat  per  dedicació.  Valora  l’especial  rendiment  del  personal  durant  la  seva

trajectòria professional a l’ajuntament de Granollers i el valor aportat durant els anys de
treball. Aquest element està relacionat, d’una banda amb el nombre d’anys treballats a la
Corporació i d’altra, amb l’actitud de servei de la persona vers les seves responsabilitats.

2. Productivitat  per  assistència  i  eficiència.  A més  de  l’especial  rendiment,  es  valora
també l’activitat extraordinària, l’ interès o la iniciativa en el desenvolupament de la feina. 



1. Productivitat per dedicació

Aquest complement serà d’aplicació a tot el personal subjecte a l’article 1.1. d’aquest Acord de
Condicions/Conveni laboral: “... és d’aplicació general al personal funcionari/laboral que presti els
seus  serveis  a  l’Ajuntament  de  Granollers.  Subsidiàriament  serà  d’aplicació  al  personal
funcionari/laboral  del  Patronat  Municipal  del  Museu  i  l’EPE  Granollers  Mercat.  En  resten
expressament exclosos el personal eventual que ocupi llocs de confiança o càrrecs directius”.

Aquest element del complement de productivitat per dedicació conté dos apartats:
a) Valoració de la productivitat per serveis prestats cada 20 anys
b) Valoració de la productivitat en el moment de la jubilació

a)      Valoració de la productivitat per serveis prestats cada 20 anys:  

1. Els funcionaris i funcionàries i personal laboral de l’Ajuntament tenen dret, cada 20 anys de
servei complerts, a una d’aquestes tres alternatives:
• gratificació de 600 euros 
• 10 dies laborables continuats de descans retribuït 
• gratificació de 300 € i 5 dies de descans retribuït 

2. Els dies de descans es supeditaran a les necessitats del servei. 
 

3. Els  funcionaris  i  funcionàries  i  personal  laboral  que  hagin  prestat  servei  en  altres
administracions tenen dret a l’apartat per anys de servei de 600 euros, sempre que hagin
prestat servei a l'Ajuntament de Granollers durant els darrers cinc anys, i no gaudiran del
dret d'opció amb relació als dies de descans retribuït. 

4. Així  mateix,  s’estableix  que  en  cas  que  l’apartat  per  anys  de  servei  es  sol·liciti  amb
posterioritat a l’anualitat del compliment dels 20 anys de servei, només es podrà demanar
el pagament de la gratificació establerta en acord regulador per a l’any en què realment
s’acomplien els 20 anys de servei, i no gaudiran de l’opció dels dies de descans retribuït. 

5. La sol·licitud es farà durant l’any natural en que es compleixin el 20 anys de serveis. El
pagament es farà el mes que es compleixen els 20 anys de servei. Els dies de descans es
podran gaudir a partir d’haver complert els 20 anys de serveis i fins a un any després.

b)      Valoració de la productivitat en el moment de la jubilació  

En el moment en què un funcionari o funcionària i personal laboral passi a la situació de jubilació
en qualsevol de les seves modalitats tindrà dret a percebre l’apartat de productivitat consistent en
150,25€ (euros).

2. Productivitat per assistència i eficiència

1. Un cop finalitzada la valoració de llocs de treball, i sense que suposi incrementar el total de la
massa salarial, es disminuirà el 100% de l’actual complement de productivitat per assistència i
eficiència per destinar-lo a l’aplicació del complement específic o el que correspongui, i mentre
tant s’aplicarà el complement de productivitat per assistència i eficiència amb els criteris que es
detallen en aquest article.



2. Es regularà l’aplicació del complement de productivitat per assistència i eficiència a proposta de
la Comissió de seguiment, amb el límit econòmic previst a la partida pressupostaria anual. Perquè
sigui efectiva, aquesta proposta ha de ser aprovada per l’òrgan competent.

3. Serà d’aplicació a tot el personal funcionari i personal laboral de l’Ajuntament amb l’excepció
del personal docent i del personal adscrit al servei de recaptació. 

4. El complement de productivitat per assistència i eficiència s’aplicarà com segueix: 

a) Els conceptes que conformaran el complement de productivitat per assistència i eficiència
seran els següents per a tot el personal funcionari i personal laboral afectat, excepte el col-
lectiu de la Policia Local i la UOS, als quals es fa referència en l’apartat b).

a.1. CONCEPTE D’ASSISTÈNCIA (50 %)
Pel que fa a les absències, s’estableix l’escala següent, de caràcter mensual: 

1 dia \\\\\\.. 100 % 
2 dies\\\\\\..   60 %
3 dies \\\\\\.   40 %
4 dies\\\\\\..   10 % 
5 dies\\\\\\..    0 %

Els funcionaris i funcionàries i personal laboral que tinguin més de tres dies d’absència
mensual durant un període de tres mesos, consecutius o no, perdran aquest complement.

Resten exclosos del concepte d’absències els permisos i llicències retribuïts previstos  en
aquest  acord,  així  com  les  baixes  per  accidents  de  treball  i  malalties  professionals
reconegudes com a tals per la Mútua patronal d’accidents de treball.

a. 2. CONCEPTE D’EFICIÈNCIA (50 %)
Avaluació dels QAD

S’utilitzaran els qüestionaris aprovats per acord plenari.
L’entrevista serà obligatòria en el cas que la persona avaluada no arribi al 100 %
La seva repercussió serà individual.

b) Pel que fa al col·lectiu de la Policia local i UOS, els criteris d’aplicació del complement de
productivitat per assistència i eficiència seran els mateixos expressats a l’apartat a) d’aquest
primer  punt,  amb  excepció  dels  percentatges  i  la  introducció  d’un  nou  concepte.  Així  el
concepte d’assistència serà d’un 50 %, el de puntualitat d’un 10 % i 40 % l’avaluació dels QAD.

Els criteris de puntualitat són : 
Fins a dues vegades al mes o amb un màxim de 15 minuts: 100 %
De 3 a 5 vegades o amb un temps màxim de 30 minuts: 60 %
De 6 a 7 vegades o amb un temps màxim de 45 minuts: 40 %
De 8 a 9 vegades o amb un temps màxim de 60 minuts: 10 %
Més de 9 vegades o més de 60 minuts: 0 %

• S’ha de tenir un mínim del 50 % dels marcatges mensuals en dies laborables per tal de po-
der avaluar la puntualitat



• Es consideraran 2 minuts de cortesia diaris
• Els permisos i llicències retribuïdes previstos en aquest Acord, les baixes per accident de

treball i malalties professionals reconegudes com a tal per la Mútua i les baixes per materni-
tat no es tindran en compte a l’hora d’aplicar la puntualitat.

• En el cas de funcionaris o funcionàries i personal laboral que no hagin prestat servei durant
tot l’any es prorratejarà el temps treballat quan aquest sigui inferior als 4 mesos (jubilacions,
altes, excedències, permisos no retribuïts, cessaments\). 

• Als funcionaris i funcionàries de la Policia local que hagin realitzat el curs de formació bàsi-
ca durant l’exercici se’ls aplicarà aquest concepte des del moment en què inicien el servei
efectiu proporcionalment.

c) La quantia base que s’aplicarà anualment pel complement de productivitat  per assistència i
eficiència és de 411,68€. “

Sisè. Modificar l’article 25.2 de l’Acord de Condicions del personal funcionari i Conveni Col·lectiu
del personal laboral de l’Ajuntament de Granollers amb el redactat següent:
“Normativa de funcionament del servei d’urgències d’informàtica i comunicacions

1. Objectiu
L’objectiu d’aquest servei és cobrir les incidències que es puguin produir en els serveis crítics de
sistemes d’informació i comunicació fora de l’horari laboral, per mitjà d’un torn rotatori de guàrdia.
2. Normativa
1.-     Aquest servei consisteix en posar a disposició un telèfon mòbil (XXXXX), que atendrà rotatò-
riament un tècnic del Servei de Sistemes d’Informació i Comunicació, per a resoldre incidències
relatives a serveis considerats crítics (veure clàusula 12) fora de l’horari laboral els 365 dies de
l’any. 
2.-     El servei, a més del telèfon mòbil de veu indicat anteriorment, anirà dotat d'una tablet o altre
dispositiu mòbil amb connexió a internet per mitjà d’una línia mòbil, amb l’objectiu de poder actuar
remotament i tenir la possibilitat de resoldre les incidències de forma més eficient en no necessitar
d’actuació presencial. En cas però que una  incidència no pugui ser resolta remotament, s’actuarà
presencialment. En cas de vaga es considera que el servei d'urgències forma part dels serveis mí-
nims, i per tant, cal garantir la prestació del servei.
3.-    El Servei de Sistemes d’Informació i Comunicació té com un dels seus objectius garantir el
funcionament continuat dels sistemes crítics, segons les necessitats de l'organització. A tal fi dis-
posarà de totes les mesures possibles per prevenir que es produeixin incidències en el seu funcio-
nament, com també de sistemes automàtics d’avís a la persona de guàrdia, els seus responsables
i tercers que es consideri oportú, que puguin preveure o confirmin el seu mal funcionament. En
cas d’alguna actuació planificada que pugui potencialment produir una incidència, es comunicarà
amb suficient antelació a la persona de guàrdia.
4.-     Es portarà un registre de les incidències que es produeixen, amb constatació dels propis re-
gistres automàtics dels servidors en cas d’actuació remota, o de l’actuació presencial segons indi-
cació de la Policia Local.
5.-     Abans del dia 15 de cada mes, es presentarà al Servei de Recursos Humans, el llistat amb
els noms de les persones que han executat el servei, les dates, el número de dies i els imports to-
tals que corresponguin. Els tècnics seran retribuïts per aquest servei en la nòmina següent.
6.-     Cada tècnic assignat podrà assumir voluntàriament si vol o no efectuar aquest servei.
7.-     En cas d’incapacitat laboral del tècnic que tingui el servei assignat, s'assignarà la guàrdia a
un altre tècnic, preferentment el que tingui assignada la setmana següent. 
8.-  El servei es cobrirà per setmanes amb les següents característiques:

1. Durada normal de la guàrdia:
 7 dies



2. Inici de la setmana de guàr-
dia: cada dilluns a les 15:00 h. 

3. Fi de la setmana de guàrdia:
el següent dilluns a les 8:00 h. 

4. Cobertura horària: la guàrdia
cobreix de dilluns a dijous cada dia de les 15:00 h a les 8:00 h del dia següent i els diven-
dres des de les 15:00 fins al proper dilluns a les 8:00 hs. Els dissabtes i festius es cobrei-
xen les 24 h.

5. En cas  que  un dilluns  sigui
festiu, la guàrdia corresponent a la setmana anterior s’allarga fins dimarts i el següent torn
comença el dimarts.

6. En  els  períodes  o  dies  en
que el Servei de Sistemes d’Informació i Comunicació no disposa presencialment d’un tèc-
nic a les tardes (coincidint amb l’horari de la OAC) la guàrdia es cobreix des de les 15:00.

9.-     Tipologia de les setmanes del calendari:
7. Setmana normal: de dilluns a

diumenge
8. Setmana especial: la Setma-

na Santa, la setmana de  Nadal, la setmana de Reis i la setmana de la Festa Major
10.-     Organització del servei

9. És necessari un mínim de 2
persones per al correcte funcionament d’aquest servei.

10. Les  setmanes  s’assignaran
entre els tècnics anualment de forma rotatòria intentant no coincidir sempre els mateixos
en les setmanes especials.

11. El  calendari  d’aquest  servei
s’ha de quadrar amb els calendaris de vacances

11.-     Hi ha només tres interlocutors vàlids per sol·licitar aquest servei:
12. L’Inspector en Cap o el  Ca-

poral de guàrdia de la Policia Local
13. El/la Cap de l'OAC
14. El/la Cap de Premsa i Comu-

nicació 
15. L’Alcalde, el cap de protocol

o secretàries del mateix
16. El Director de Serveis Tecno-

lògics i d'Organització, el Cap del Servei de Sistemes d’Informació i Comunicació o el Res-
ponsable de Sistemes

Els tècnics faran d'interlocutors amb les empreses externes que en cada moment tinguin respon-
sabilitats referents als serveis crítics a cobrir, i en funció de l'horari cobert indicat en els respectius
contractes, per tal d'atendre les incidències lo més aviat possible
12.-     Els serveis crítics  a cobrir per aquest servei d’urgències són només els que es detallen a
continuació i fan referència a:

17. Caiguda o mal funcionament
general dels servidors informàtics

18. Serveis  Públics  com el  web
corporatiu, Seu Electrònica o aquells que hagin d'estar especialment disponibles en cam-
panyes puntuals i que estiguin a punt de finalitzar. 

19. Fallada  dels  Servidors  d'es-
criptoris virtuals.

20. Fallada  general  dels  siste-
mes telefònics centrals o de la Policia Local

21. Fallada general en la  comu-
nicació a Internet de Metrolan

22. Fallada  elèctrica  que  afecti
als sistemes anteriors



23. Fallada de climatització  que
afecti als sistemes anteriors en coordinació amb la UOS que serà qui contacti amb les em-
preses corresponents

24. Mòbils i tablets de l’ Alcalde i
secretari/a personal segons protocol desenvolupat al punt 15  

25. Signatura electrònica d’Alcal-
de, Interventor,Secretaria segons protocol desenvolupat al punt 16

26. El tècnic guàrdia donarà su-
port el dia que es celebrin eleccions. Es facturarà el servei electoral segons acord amb el
coordinador de la Junta Electoral més les hores presencials.

13.-     La remuneració bruta d’aquest servei serà la següent:
27. 37.02 euros per dia.
28. Servei: segons hora extra es-

tipulada en conveni. 
14.- Protocol d’actuació Mòbils i tablets de l’ Alcalde i secretari/a personal
En cas de trencament, pèrdua  o robatori el servei d’ Alcaldia disposarà d’un mòbil i tablet de re-
serva amb les mateixes configuracions i sims ( Línees de telèfon ) que els originals, ubicats al GU
o al Departament d’Alcaldia, el tècnic donarà suport remot per restablir el serveis bàsics ( Correu
electrònic, WhatsApp, Onwcloud, Taomobile  ) 
15. Protocol d’actuació Signatura electrònica d’Alcalde, Interventor,Secretaria
Es garantirà el servei de signatura de les persones esmentades dotant-los de diverses maneres
de realitzar-lo. Dispositiu mòbil , Escriptori Virtual i pc local en horari oficina. El servei d’informàtica
disposarà d‘una copia  securitzada pels  usuaris  dels  fitxers pfx  de signatura  per  tal  de  poder
restablir el servei “

Setè.  Modificar l’article 3 de l’Annex 5 de l’Acord de Condicions del personal funcionari, afegint
l’apartat 4 amb el redactat següent: 
“Prolongacions en dia laborable:  
* En  horari  diürn:  es  compensa  el  temps  de  prolongació  x  2,  en  la  bossa  de  CH
(compensació horària).  
* En  horari  nocturn:  es  compensa  el  temps  de  prolongació  x  2,5,  en  la  bossa  de  CH
(compensació horària)  

 
Prolongacions en dissabte, diumenge o festiu:  

• En horari diürn: es tramita el pagament del temps prolongat com a hora extra festiva  
• En horari nocturn: es tramita el pagament del temps prolongat com a hora extra festiva

nocturna.  

Excepció: en el supòsit 2, si l'interessat/da demana acumular el temps prolongat en la seva bossa
de CH i no cobrar, se li acumula el temps, aplicant els coeficients del punt 1. 

Vuitè. Modificar l’article 12.1 de l’Annex 5 de l’Acord de Condicions del personal funcionari afegint
el redactat següent:
“Quan  un  membre  de  la  policia  local  es  trobi  en  situació  d’incapacitat  temporal  per  malaltia
comuna o accident laboral i sigui citat per assistir a un judici, serà excusada la seva presència.

Quan un membre de la policia local es trobi en situació d’incapacitat temporal per malaltia comuna
o accident laboral i sigui citat per assistir a un judici, s’intentarà per part del servei de planificació
contactar  amb l’agent  citat  pels  mitjans  telefònics  i  telemàtics  que aquest  hagi  informat  a  la
comissaria (telèfon fixe, mòbil, e-mail, sms, whatssap....)

S’informarà a l’agent de les dades de la citació (dia, hora, jutjat, número de procediment i número
de diligències).



L’agent de baixa, si ho desitja, podrà requerir als agents d’atestats en servei, per tal que li recordin
el contingut de les diligències associades al judici notificat, i verificar si té dret a alguna reclamació
al procediment.

En el cas que tingui dret a alguna reclamació i hi vulgui assistir, ho comunicarà a planificació, per
tal que es traslladi al Jutjat el resultat de la citació com a positiva. En cas de no comunicar aquets
interès, s’excusarà la seva presència.

En cas d’assistir al judici, només operarà la compensació horària, (un dia de compensació) i no
serà, en cap cas l’aplicació la compensació econòmica.”

Novè. Modificar l’article 12 de l’Annex 5 de l’Acord de Condicions del personal funcionari, afegint
l’apartat 5 amb el redactat següent:
“5. En el cas que s’anul·li el judici programat i es notifiqui després de les 15 hores de la tarda del
dia abans, pels mitjans que hagi indicat el treballador, es pagarà igualment l’assistència a judici.
Si la notificació és anterior a les 15 hores de la tarda del dia abans, NO es pagarà l’assistència a
judici” 

Desè.  Modificar l’article 18 de l’Annex 5 de l’Acord de Condicions del personal funcionari, afegint
l’apartat 1, amb el redactat següent:
“1. En endavant, els agents que ho desitgin podran informar per escrit al servei de planificació,
que se’ls excusi de ser trucats en aplicació del disposat a l’article 18 de l’annex 5 de l’acord de
condicions quan hi hagi necessitat d’activar aquest protocol per raó de baixa o indisposició d’algun
agent. Aquesta sol·licitud podrà ser cancel·lada en qualsevol moment si l’agent canvia d’opinió”

Onzè. Notificar  aquest  acord  a  les  seccions  sindicals  amb  representació  de  l’Ajuntament  de
Granollers.

Alcalde:  Bé,  també  és  un  tema  tractat  en  profunditat  a  la  Comissió  Informativa.  No  hi  ha
intervencions demanades, sí que hi ha  petició de votació.

S'aprova per majoria absoluta, amb els 22 vots favorables dels Grups Municipals del PSC-CP, el 
PdeCAT-Demòcrates, d’ ERC-AG-AM,  de C’S i del PP; i l’abstenció  del Grup Municipal de la 
CpG-CUP-PA 
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Aprovar inicialment la modificació del pressupost de l'Ajuntament per dotació de crèdits
extraordinaris.

 
Número Expedient: 34/2018/111

Fets:

Vist que des de les àrees gestores s'ha proposat la tramitació d'un expedient de modificació del
Pressupost de l'Ajuntament per crèdit extraordinari per un import de 67.272,96 €, al qual se li ha
assignat el codi d'expedient MC AJT 30/2018.

Vist  que  les  àrees  gestores  han  manifestat  la  necessitat  d'atendre  despeses  que  no  poden



demorar-se fins a l'exercici següent i que no tenen consignació pressupostària adequada.

Vist l'informe emès per l'interventor general en virtut del que disposen l'article 34 i següents del RD
500/1990, de 20 d'abril, i l’article 6è de les Bases d'execució del Pressupost General vigent.

Fonaments de dret :

Atès que de conformitat amb l'article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i amb els articles 7è i 8è de les
Bases d'execució del Pressupost General vigent, el Ple és l'òrgan competent per a l'aprovació de
l'esmentat expedient de modificació del Pressupost.

Es proposa al Ple de la corporació

Primer.- Aprovar  inicialment  l'expedient  MC  AJT  30/2018  de  modificació  del  Pressupost  de
l'Ajuntament per crèdit extraordinari per un import de 67.272,96 €, amb el detall següent:

Moviment Codi aplicació Descripció aplicació pressupostària Import

ALTA 2018 J3241/17220/62308
DISPOSITIUS CONTROL CONTAMINACIO ATMOSFERI-
CA 12.000,00 €

ALTA 2018 J4100/33740/48204 SUBVENCIO PATIS OBERTS CELESTI BELLERA 1.000,00 €

ALTA 2018 J4312/33442/44101 SUBV. INTER. PRESTEC CENTRE CULTURAL GPSA 20.394,61 €

ALTA 2018 J4312/33442/74101 SUBV. AMORT. PRESTEC CENTRE CULTURAL GPSA 26.078,35 €

ALTA 2018 J4321/33723/48315 SUBVENCIO DIABLES DE GRANOLLERS MUSIK N VIU 6.000,00 €

ALTA 2018 J5211/92420/48531 SUBVENCIO ASSOC. DE VEINS GIRONA CENTRE 1.800,00 €

   TTTTOOOOTTTTAAAALLLL    DDDDEEEESSSSPPPPEEEESSSSAAAA 66667777....222277772222,,,,99996666    €€€€

Moviment Codi aplicació Descripció aplicació pressupostària Import

BAIXA 2018 J3241/42503/60922 PLAQUES FOTOVOLTAIQUES AL CENTRE VALLES 12.000,00 €

BAIXA 2018 J4100/32001/22699 ALTRES DESPESES EDUCACIO 1.000,00 €

BAIXA 2018 J4312/33442/20200 ARRENDAMENT CERCLE CULTURAL 46.472,96 €

BAIXA 2018 J4321/33721/22699 ALTRES DESPESES GRA 745,00 €

BAIXA 2018 J4321/33723/48251
SUBVENCIÓ ENTITATS PROGRAMADORES MUSIK N 
VIU 5.255,00 €

BAIXA 2018 J5211/92420/48520 SUBVENCIONS BARRIS 1.800,00 €

   TTTTOOOOTTTTAAAALLLL    FFFFIIIINNNNAAAANNNNÇÇÇÇAAAAMMMMEEEENNNNTTTT 66667777....222277772222,,,,99996666    €€€€

Segon.- Exposar al públic al Servei de Planificació Econòmica i Control Pressupostari l'expedient i
l'acord d'aprovació, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de quinze dies
durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions davant del Ple. Cas
que no es produeixin reclamacions, l'acord serà automàticament elevat a definitiu.

Alcalde: També es tracta d'un tema tractat per la Informativa i, per tant, no hi ha intervencions
sol·licitades, Sí que hi ha votació sol·licita.

S'aprova per majoria absoluta, amb els 13 vots favorables dels Grups Municipals del PSC-CP i del
PP; i les 10 abstencions  dels Grups Municipals  del PdeCAT-Demòcrates, d’ ERC-AG-AM, de C’S 
i de la CpG-CUP-PA 
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Aprovar inicialment la modificació del pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdits.



 
Número Expedient: 35/2018/111

Fets:

Vist que des de les àrees gestores s'ha proposat la tramitació d'un expedient de modificació del
Pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdits per un import de 32.830,00 €, al qual se li ha
assignat el codi d'expedient MC AJT 31/2018.

Vist  que  les  àrees  gestores  han  manifestat  la  necessitat  d'atendre  despeses  que  no  poden
demorar-se fins a l'exercici següent i que no tenen consignació pressupostària suficient.

Vist l'informe emès per l'interventor general en virtut del que disposen l'article 34 i següents del RD
500/1990, de 20 d'abril, i l'article 6è de les Bases d'execució del Pressupost General vigent.

Fonaments de dret :

Atès que de conformitat amb l'article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i amb els articles 7è i 8è de les
Bases d'execució del Pressupost General vigent, el Ple és l'òrgan competent per a l'aprovació de
l'esmentat expedient de modificació del Pressupost.

Es proposa al Ple de la corporació

Primer.- Aprovar  inicialment  l'expedient  MC  AJT  31/2018  de  modificació  del  Pressupost  de
l'Ajuntament per suplement de crèdits per un import de 32.830,00 €, amb el detall següent:

Moviment Codi aplicació Descripció aplicació pressupostària Import

ALTA 2018 J3210/15320/61923 REHABILITACIÓ PAVIMENTS C.VOLUNTARIS 92 25.000,00 €

ALTA 2018 J3241/17225/22699 ALTRES DESPESES EURONET 50/50 7.830,00 €

   TTTTOOOOTTTTAAAALLLL    DDDDEEEESSSSPPPPEEEESSSSAAAA 33332222....888833330000,,,,00000000    €€€€

Moviment Codi aplicació Descripció aplicació pressupostària Import
BAIXA 2018 J2100/92901/50100 FONS DE CONTINGENCIA VOLUNTARI 7.830,00 €

BAIXA 2018 J3210/15330/60903 CALÇADA ÚNICA CARRER BARCELONA 25.000,00 €

   TTTTOOOOTTTTAAAALLLL    FFFFIIIINNNNAAAANNNNÇÇÇÇAAAAMMMMEEEENNNNTTTT 33332222....888833330000,,,,00000000    €€€€

Segon.- Exposar al públic al Servei de Planificació Econòmica i Control Pressupostari l'expedient i
l'acord d'aprovació, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de quinze dies
durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions davant del Ple. Cas
que no es produeixin reclamacions, l'acord serà automàticament elevat a definitiu.

Alcalde:  En  tot  cas,  igual  com  l'anterior  punt,  tractat  a  la  Informativa  amb  detall.  No  hi  ha
intervencions en el Plenari, és el moment de la votació.

S'aprova per majoria absoluta, amb els 13 vots favorables dels Grups Municipals del PSC-CP i del
PP; i les 10 abstencions  dels Grups Municipals  del PdeCAT-Demòcrates, d’ ERC-AG-AM, de C’S 
i de la CpG-CUP-PA 



Alcalde: Passem al darrer punt de d'aquesta àrea, que és l'aprovació d'un Pla econòmic financer 
pel període 2018-2019. Endavant senyora secretària:
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Aprovar un pla econòmic i financer pel període 2018-2019.
 
Número Expedient: 9/2018/603

Fets:

Mitjançant  resolució  d’Alcaldia  núm.  E-1916/2018,  de  16  de  març,  s’aprovà  la  liquidació  del
pressupost municipal i a la sessió plenària del 27 de març de 2018 se’n donà compte de la citada
resolució  així  com  de  l’aprovació  de  la  liquidació  pressupostària  de  l’organisme  autònom
dependent.

Vist que a l’informe d’Intervenció de data 18 de maig de 2018, sobre el compliment dels objectius
de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (en
endavant, LOEPSF) de la liquidació del pressupost 2017, es fa constar en la seva conclusió quarta
que:

“4. El control de la regla de la despesa de la LOEPSF no es compleix en la liquidació del
pressupost  2017  per  les  entitats  que  conformen  el  grup  Ajuntament  de  Granollers
classificades com administració pública segons article 2.1 LOEPSF i 4.1 del Reglament., per
tant  d’acord  amb  el  que  s’estableix  en  els  articles  21  i  23  de  la  LOEPSF  l’Administració
incomplidora haurà de formular  un pla  econòmic i  financer  que permeti  en l’any en curs  i  el
següent el compliment de l’objectiu de la regla de la despesa. El contingut del pla econòmic i
financer  està  regulat  en  l’article  21.2  de  la  LOEPSF,  l’article  9.2  de  l’Ordre  HAP/2105/2012
modificat per l’Ordre HAP/2082/2014 i l’article 116 bis de la LRSAL. El citat pla haurà d’esser
aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Granollers a partir de la presentació, per part de les entitats
que conformen el grup a efectes de la LOEPSF, de la planificació pressupostària per l’exercici
2018 i 2019 que permeti el compliment de l’objectiu de la regla de la despesa. D’acord amb el que
s’estableix  en  l’art.23  de  LOEPSF  en  el  termini  màxim  d’un  mes  des  que  s’hagi  detectat
l’incompliment s’haurà de comunicar el pla econòmic i financer aprovat (al no estar la corporació
local dins l’àmbit dels art.111 i 135 del TRLRHL) al Departament d’Economia i Coneixement de la
Generalitat de Catalunya, que exerceix la tutela financera dels ens locals de Catalunya. També
d’acord amb el que s’estableix en l’article 9.2 de l’ordre HAP/2105/2012 en el termini de cinc dies
naturals des de la data d’aprovació del pla econòmic i financer pel Ple de la Corporació, s’haurà
de remetre al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública per a la seva publicació en el seu portal web.”

L’esmentat informe preveu com a entitats dependents de l’Ajuntament de Granollers i classificades
dins del  sector  d’Administracions  Públiques  d’acord amb la definició  i  delimitació  del  Sistema
Europeu de Comptes de l’article 2 de la LOEPSF, les següents:

- Ajuntament de Granollers
- Patronat del Museu de Granollers
- Consorci d’Educació Especial Montserrat Montero
- Consorci Teledigital Granollers
- Vallès Oriental Televisió S.L.U.
- Consorci Gestió de residus del Vallès Oriental
- Serveis Ambientals del Vallès Oriental S.A.
- Granollers Promocions S.A.
- Granollers Escena S.L.
- Roca Umbert, Fàbrica de les Arts S.L.
- E.P.E Granollers Mercat



Així doncs, és necessari procedir a l’aprovació d’un pla econòmic i financer per a aquest grup que
permeti en l’any en curs (l’exercici en què s’aprova la liquidació) i el següent el compliment de
l’objectiu de la regla de la despesa.

Fonaments de dret :

• RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de
la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostaria, en la seva aplicació a les
EELL.

• Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril,  d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera
(LOEPSF).

• Ordre  HAP/2105/2012,  d’1  d’octubre,  per  la  que  es  desenvolupen  les  obligacions  de
subministrament  de  informació  previstes  en  la  Llei  orgànica  2/2012,  de  27  d’abril,
d’estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

• Reial  decret  legislatiu  2/2004,  de 5 de març,  pel  que s’aprova el  text  refós de la  Llei
reguladora de les hisendes locals.

• Ordre EFC 138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera de
les Entitats Locals (CCAA Catalunya), que incorpora les modificacions introduïdes en els
annexos de l’Ordre per la Resolució ECO/2876/2014, de 16 de desembre.

• Nota informativa sobre la tramitació dels plans econòmics i financers aprovats pels ens
locals  en  el  Departament  d’Economia  i  Coneixement  de  la  Generalitat  de  Catalunya,
emesa per la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor, amb data 16
d’abril de 2018.

Es proposa al Ple de la corporació

Primer.- Aprovar el  Pla econòmic i  financer de l’Ajuntament de Granollers i  les seves entitats
dependents  que  formen el  sector  administracions públiques  de la  Corporació,  als  efectes del
compliment de l’objectiu de la regla de la despesa en l’exercici en curs (2018) i el següent (2019),
d’acord amb l’article 23 de la LOEPSF, amb el detall següent i que presenta com a única mesura
de correcció l’aprovació del pressupost de la corporació per a l’exercici 2019:



A. Estabilitat pressupostària

Codi Denominació
Tipus 

comptabilitat

Ingressos no 

financers

Despeses no 

financeres

Ajustos pròpia 

en�tat

Ajustos per 

operacions 

internes

Capacitat/

necessitat 

finançament

09-00-082-CC-000 C. Ges�o Residus del Vallès Oriental Limita�va 23.545.340,00 € 23.986.762,00 € -400.000,00 € 0,00 € -841.422,00 €

09-00-082-CP-001 Serv. Ambientals del Vallès Oriental, S.A. Empresarial 11.275.360,00 € 12.292.766,00 € 0,00 € 0,00 € -1.017.406,00 €

09-00-291-CC-000 C. Teledigital Granollers Limita�va 717.184,29 € 712.103,77 € 0,00 € 0,00 € 5.080,52 €

09-08-096-AA-000 Granollers Limita�va 78.316.040,00 € 73.495.000,00 € -2.500.000,00 € 0,00 € 2.321.040,00 €

09-08-096-AI-001 En�tat Pública Empresarial Granollers Mercat Empresarial 1.697.000,00 € 1.697.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

09-08-096-AP-001 Granollers Promocions, S.A. Empresarial 1.602.489,00 € 1.281.245,35 € 0,00 € 0,00 € 321.243,65 €

09-08-096-AP-002 Granollers Escena, S.L. Empresarial 1.861.448,23 € 1.859.151,44 € 0,00 € 0,00 € 2.296,79 €

09-08-096-AV-005 P. Museu Municipal Limita�va 1.282.776,00 € 1.282.775,98 € 0,00 € 0,00 € 0,02 €

09-08-096-AP-003 Roca Umbert, Fabrica de les Arts S.L. Empresarial 1.645.748,54 € 1.645.748,54 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

09-00-372-CC-000 C. d'Educació Especial Montserrat Montero Limita�va 3.011.797,00 € 3.011.797,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

09-00-291-CP-001 Vallès Oriental Televisió S.L.U. Empresarial 926.292,77 € 907.107,77 € 0,00 € 0,00 € 19.185,00 €

125.881.475,83 € 122.171.457,85 € -2.900.000,00 € 0,00 € 810.017,98 €

Codi Denominació
Tipus 

comptabilitat

Ingressos no 

financers

Despeses no 

financeres

Ajustos pròpia 

en�tat

Ajustos per 

operacions 

internes

Capacitat/

necessitat 

finançament

09-00-082-CC-000 C. Ges�o Residus del Vallès Oriental Limita�va 24.181.065,00 € 24.181.065,00 € -400.000,00 € 0,00 € -400.000,00 €

09-00-082-CP-001 Serv. Ambientals del Vallès Oriental, S.A. Empresarial 11.579.795,00 € 12.624.668,00 € 0,00 € 0,00 € -1.044.873,00 €

09-00-291-CC-000 C. Teledigital Granollers Limita�va 717.184,29 € 716.414,69 € 0,00 € 0,00 € 769,60 €

09-08-096-AA-000 Granollers Limita�va 78.565.000,00 € 74.850.000,00 € -2.500.000,00 € 0,00 € 1.215.000,00 €

09-08-096-AI-001 En�tat Pública Empresarial Granollers Mercat Empresarial 1.721.000,00 € 1.721.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

09-08-096-AP-001 Granollers Promocions, S.A. Empresarial 1.602.450,00 € 1.309.916,88 € 0,00 € 0,00 € 292.533,12 €

09-08-096-AP-002 Granollers Escena, S.L. Empresarial 1.878.000,00 € 1.877.304,41 € 0,00 € 0,00 € 695,59 €

09-08-096-AV-005 P. Museu Municipal Limita�va 1.297.010,00 € 1.296.789,32 € 0,00 € 0,00 € 220,68 €

09-08-096-AP-003 Roca Umbert, Fabrica de les Arts S.L. Empresarial 1.660.000,00 € 1.658.137,99 € 0,00 € 0,00 € 1.862,01 €

09-00-372-CC-000 C. d'Educació Especial Montserrat Montero Limita�va 3.041.915,00 € 3.041.915,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

09-00-291-CP-001 Vallès Oriental Televisió S.L.U. Empresarial 929.603,69 € 928.307,77 € 0,00 € 0,00 € 1.295,92 €

127.173.022,98 € 124.205.519,06 € -2.900.000,00 € 0,00 € 67.503,92 €

B. Regla de la despesa

Codi Denominació

Base Despesa 

computable 

liquidació 2017: 

Taxa referència 

2018

Augments i 

disminucions 

(art.12.4)

Límit regla 

despesa 2018

Despesa 

computable 

liquidació 2018

Compliment/

incompliment 

regla despesa

09-00-082-CC-000 C. Ges�o Residus del Vallès Oriental 13.241.449,03 € 13.559.243,80 € 0,00 € 13.559.243,80 € 13.739.380,70 € -180.136,90 €

09-00-082-CP-001 Serv. Ambientals del Vallès Oriental, S.A. 9.964.545,13 € 10.203.694,21 € 0,00 € 10.203.694,21 € 11.320.697,00 € -1.117.002,79 €

09-00-291-CC-000 C. Teledigital Granollers 47.604,72 € 48.747,23 € 0,00 € 48.747,23 € 48.422,20 € 325,03 €

09-08-096-AA-000 Granollers 47.702.892,15 € 48.847.761,56 € 0,00 € 48.847.761,56 € 47.844.810,93 € 1.002.950,63 €

09-08-096-AI-001 En�tat Pública Empresarial Granollers Mercat 1.129.963,08 € 1.157.082,19 € 0,00 € 1.157.082,19 € 1.017.000,00 € 140.082,19 €

09-08-096-AP-001 Granollers Promocions, S.A. 1.654.906,85 € 1.694.624,61 € 0,00 € 1.694.624,61 € 1.453.245,35 € 241.379,26 €

09-08-096-AP-002 Granollers Escena, S.L. 1.719.201,32 € 1.760.462,15 € 0,00 € 1.760.462,15 € 1.508.351,44 € 252.110,71 €

09-08-096-AV-005 P. Museu Municipal 975.972,41 € 999.395,74 € 0,00 € 999.395,74 € 1.087.875,98 € -88.480,24 €

09-08-096-AP-003 Roca Umbert, Fabrica de les Arts S.L. 1.312.189,48 € 1.343.682,02 € 0,00 € 1.343.682,02 € 1.473.648,54 € -129.966,52 €

09-00-372-CC-000 C. d'Educació Especial Montserrat Montero 428.894,60 € 439.188,07 € 0,00 € 439.188,07 € 549.830,00 € -110.641,93 €

09-00-291-CP-001 Vallès Oriental Televisió S.L.U. 775.338,54 € 793.946,66 € 0,00 € 793.946,66 € 793.092,77 € 853,89 €

78.952.957,31 € 80.847.828,24 € 0,00 € 80.847.828,24 € 80.836.354,91 € 11.473,33 €

Codi Denominació

Base Despesa 

computable 

liquidació 2018: 

Taxa referència 

2019

Augments i 

disminucions 

(art.12.4)

Límit regla 

despesa 2019

Despesa 

computable 

liquidació 2019

Compliment/

incompliment 

regla despesa

09-00-082-CC-000 C. Ges�o Residus del Vallès Oriental 13.739.380,70 € 14.110.343,98 € 0,00 € 14.110.343,98 € 13.970.963,92 € 139.380,06 €

09-00-082-CP-001 Serv. Ambientals del Vallès Oriental, S.A. 11.320.697,00 € 11.626.355,82 € 0,00 € 11.626.355,82 € 11.626.354,00 € 1,82 €

09-00-291-CC-000 C. Teledigital Granollers 48.422,20 € 49.729,60 € 0,00 € 49.729,60 € 49.422,20 € 307,40 €

09-08-096-AA-000 Granollers 47.844.810,93 € 49.136.620,83 € 0,00 € 49.136.620,83 € 49.125.000,00 € 11.620,83 €

09-08-096-AI-001 En�tat Pública Empresarial Granollers Mercat 1.017.000,00 € 1.044.459,00 € 0,00 € 1.044.459,00 € 1.021.000,00 € 23.459,00 €

09-08-096-AP-001 Granollers Promocions, S.A. 1.453.245,35 € 1.492.482,97 € 0,00 € 1.492.482,97 € 1.483.916,88 € 8.566,09 €

09-08-096-AP-002 Granollers Escena, S.L. 1.508.351,44 € 1.549.076,93 € 0,00 € 1.549.076,93 € 1.517.304,41 € 31.772,52 €

09-08-096-AV-005 P. Museu Municipal 1.087.875,98 € 1.117.248,63 € 0,00 € 1.117.248,63 € 1.096.789,32 € 20.459,31 €

09-08-096-AP-003 Roca Umbert, Fabrica de les Arts S.L. 1.473.648,54 € 1.513.437,05 € 0,00 € 1.513.437,05 € 1.486.337,99 € 27.099,06 €

09-00-372-CC-000 C. d'Educació Especial Montserrat Montero 549.830,00 € 564.675,41 € 0,00 € 564.675,41 € 555.328,00 € 9.347,41 €

09-00-291-CP-001 Vallès Oriental Televisió S.L.U. 793.092,77 € 814.506,27 € 0,00 € 814.506,27 € 814.292,77 € 213,50 €

80.836.354,91 € 83.018.936,49 € 0,00 € 83.018.936,49 € 82.746.709,49 € 272.227,00 €TOTAL

En�tat Exercici 2018

TOTAL

En�tat Exercici 2019

Exercici 2019

TOTAL

En�tat Exercici 2018

TOTAL

En�tat

Segon.- Trametre l’esmentat Pla econòmic i financer, un cop aprovat, a efectes de comunicació a
la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya,
en tant que òrgan de tutela financera dels ens locals, així com també remetre’l al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas en el termini de 5 dies naturals des de la seva aprovació, de
conformitat amb l’article 9.2 de l’Ordre HAP/2105/2012.



Tercer.- Notificar  als  ens  dependents  de  l’Ajuntament  de  Granollers  l’aprovació  d’aquest  Pla
econòmic i financer a efectes del seu compliment.

Alcalde: Moltes gràcies. Aquí sí que hi ha anunciades intervencions. Senyor Navarro, té la paraula:

Senyor  Navarro:  Sí,  nosaltres  volíem  anunciar  la  nostra  abstenció.  Creiem  que  és  un  tema
important, però, és més de fons en el sentit que no creiem que en les polítiques que controlen
l'economia i posen un límit amb el deute des de dalt. 
Pensem que hi hauria una visió molt més flexible, molt més de cara a mirar les necessitats que té
l'administració, sobretot, les necessitats que tenen les persones, les prioritats d'inversió generals,
torno eh, en funció d'una anàlisi de necessitats, d'impacte, i tot això, doncs, amb  aquests plans és
molt difícil de portar-ho a terme. 
És més necessària que mai, també, una mirada global dels serveis municipals i no diferenciada en
funció de l'entitat que presta el servei. 
Dit això, nosaltres creiem que hi ha una part de la despesa que l'hauríem de reduir, en especial, hi
ha una inversió constant en la rehabilitació de Roca Umbert, doncs, que suposen molts diners i, en
canvi, hi ha altres, com els temes de salut, d'habitatge, de polítiques educatives o en definitiva, de
reducció de les desigualtats socials i econòmiques a les quals caldria prestar molta més atenció.
Gràcies.
 Alcalde: Moltes gràcies. No sé si hi ha algú altre que vulgui intervenir. El regidor, tinent d'alcalde
d'Hisenda, per a la rèplica, endavant: 
Senyor Terrades: No, no és una rèplica; en tot cas, és una puntualització a la intervenció del
senyor Navarro. 
No teníem previst intervenir en aquest punt. Ho vam tractar a la Comissió Informativa. 
Diguem que l'Ajuntament es veu obligat a aprovar aquest Pla econòmic i financer pel període 2018
i 2019 perquè és cert que vam gastar més diners dels que la rigidesa del  ministre Montoro fixa a
les administracions locals. 
L'exministre Montoro, el  que feia era, per complir els ratis de dèficit de la Unió Europea, ¿a qui
collava? bàsicament en els  ajuntaments del país. Bàsicament en els ajuntaments del país, que
tenien una economia sanejada, molts d'ells, però, que no  podien gastar. 
Vostès saben que aquí sempre hem tancat els exercicis pressupostaris en positiu, que tenim uns
romanents de tresoreria i,  per tant, podia fer dues coses: tenir molts diners i podíem fer dues
coses: tenir-ho al banc o avançar inversió o incrementar  algunes despeses corrents que eren
necessàries, algunes de tipus o la  majoria de tipus socials. L'Ajuntament de Granollers ha optat o
va optar a l'any 2017 perquè aquests diners no estiguessin al banc, allà immobilitzats, sinó que
estiguessin,  com deia  un  entrenador  de  futbol,  "en  el  campo",  en  aquest  cas,  al  carrer,  les
polítiques públiques, per ser més exacte. 
Creiem que la regla de la despesa, tal i com la interpretava l'anterior ministre, era una interpretació
equivocada, perquè la fixava any a any, quan el més correcte hagués estat tenir una visió de
legislatura o de mandat dels quatre anys, perquè la despesa acaba sent cíclica. 
Amb els números que hem fet i que s'ha fet amb la intervenció, ja veiem que l'exercici proper, el
2019, es complirà aquesta regla de despesa fixada per l'anterior Govern. També celebrem que la
nova ministra d'Hisenda del nou Govern Espanya, govern del Partit Socialista Obrer Espanyol,
hagi anunciat a través del Real Decret, la flexibilització d'aquesta regla de la despesa que farà, no
només al nostre Ajuntament, el  conjunt del món local, tenir una actitud més proactiva a l'hora de
destinar els recursos dels que disposem. 
Alcalde: Moltes gràcies. No sé si algun grup vol tornar a intervenir o intervenir ¿No?. És el moment
de la votació.

S'aprova per majoria absoluta, amb els 15 vots favorables dels Grups Municipals del PSC-CP,  de 
C’S i del PP; i les 8 abstencions  dels Grups Municipals  del PdeCAT-Demòcrates, d’ ERC-AG-AM,
i de la CpG-CUP-PA 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA TERRITORIAL
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Estimar parcialment les al·legacions presentades  a l'aprovació inicial del Pla de Mobilitat
Urbana.

Número Expedient: 1/2018/264
Fets:

Primer. L'Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 28 de novembre de 2018,  va acordar
aprovar inicialment el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Granollers, 2018- 2024 .

Segon. En compliment de l'acord anterior, el Pla  s’ha sotmès a informació pública durant el
termini de QUARANTA-CINC DIES HÀBILS mitjançant la inserció d’edictes en al Butlletí Oficial de
la  Província  de  Barcelona de 27 de desembre de  2017,  al  Diari  Oficial  de  la  Generalitat  de
Catalunya de 2 de gener de 2018,  a un dels mitjans de comunicació escrita diària -  "El Punt
d’Avui" de 23 de desembre de 2017 i  al tauler d'edictes electrònic de l’Ajuntament i en el tauler
d’edictes electrònic d’aquesta corporació des del dia 27 de desembre de 2017 fins a l’1 de març de
2018.

Tercer. Durant el termini d’exposició pública s’ha presenta l'al·legació següent:
-  En Emilio Molina González – registre d’entrada 2018002331 de 22 de gener de 2018
- Petrobages SL - registre d'entrada núm.2018007428 del 22 de febrer de 2018
- Grup Municipal Crida per Granollers- Cand. Unitat Popular – registre d’entrada 201807905 de 26
de febrer de 2018
- Grup Municipal del PDECAT – Demòcrates – registre d’entrada 201808159 de 27 de febrer de
2018
-  Na Meritxell Remolins Garcia, en representació de Granollers en Transició– registre d’entrada
2018008602 de 28 de febrer de 2018.
-  En  Benjamí  Aguilar  Domènech,  en  representació  de  Granollers  Pedala  –  registre  d’entrada
2018008605 de 28 de febrer de 2018

Quart. En data 16 de juliol de 2018 s'han emès informe conjunt del director de Serveis Municipals,
Via Pública i Mobilitat i la técnica de Mobilitat  de l'Ajuntament de Granollers en resposta a  les
al·legacions presentades.

1. Al·legacions presentades pel senyor Emilio Molina González

“Al·legació:
Ja fa més de vint anys (1995) un Pla d’expansió urbanística de la ciutat va incorporar com a
cinturó viari que permetria la travessa de la ciutat de Granollers en sentits est / oest pel sector dus
del municipi l’anomenada Ronda Sud.

A banda i banda de la Ronda Sud s’estén longitudinalment una llarga avinguda d’habitatges i més
enllà el barri de Can Bassa.

Durant aquest període de temps l’esmentada via s’ha convertit en una barrera per a la mobilitat
dels vianants i en un focus de contaminació ambiental i acústica, amb els conseqüents riscos per
la salut ciutadana.

Les reivindicacions veïnals exigint el seu soterrament no foren escoltades per les Administracions
Públiques en el seu moment. 

El trànsit de vehicles i camions d’alt tonatge s’ha incrementat de manera exponencial els darrers
anys, incrementant entre els veïns les afectacions amunt esmentades. 

En l’actualitat la Ronda Sud:



- Concreta una desproporcionada quantitat de trànsit automobilístic i de camions que genera índexs con-
tinus de soroll i contaminació ambiental probablement molt superiors als recomanats per l’Organització
Mundial de la salut (OMS) i que afecten directament als veïns que resideixen a les seves rodalies. 

- Actua com a veritable barrera per les comunicacions a peu fluïdes entre el barri de Can Bassa i la resta
de la ciutat. 

- Existeixen pocs passos de vianants i molt allunyats entre ells. La conseqüència és que molts vianants,
especialment joves, creuen la via per espais no habilitats amb els conseqüent perill d’atropellament.

- La programació del sistema de semàfors prioritza desmesuradament el trànsit rodat sobre els transe-
ünts.

- L’accés del trànsit de vianants cap a l’Escola Mestres Montaña i l’Institut Celestí Bellera es veu greu-
ment alterat pel volum de trànsit que suporta l’esmentada Ronda Sud, la preferència dels temps dels
semàfors en favor dels cotxes i per l’incivisme de molts conductors en relació al respecte dels passos
de vianants. Aquest problema s’estén al carrer Marie Curie. 

- Hi circula una sobresaturació de vehicles i transports que la utilitzen com a travessera, evitant així el
pagament de peatge de l’Autopista AP-7, ús que no farien en cas que aquesta fos gratuïta. 

Es sol·licita que s’incorporin les propostes en el desenvolupament del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de
la ciutat:
Que l’Administració Pública corresponent elabori els estudis d’impacte ambiental, acústic i social pertinents
per comprovar si la Ronda Sud compleix els requisits recomanats per l’Organització Mundial de la Salut
(OMS) i la seva afectació directa als veïns que resideixen a la seves rodalies. 
Més de vint anys després de la seva inauguració la Ronda Sud és sobresaturada i esdevé un veritable
problema per l’articulació, integració natural del barri de Can Bassa amb la resta de la ciutat i per la salut
dels veïns. Un veritable cas de segregació espacial urbana:
Una de les solucions seria el soterrament de la Ronda Sud en el seu traçat urbà.

Per altra banda la supressió dels peatges de l’autopista AP-7 a La Roca del Vallès convertiria aquesta via –
molt més equipada, àgil i preparada que la Ronda Sud-, en un veritable Cinturó viari de circumval·lació
ràpida de Granollers. Tot plegat convertiria la Ronda Sud en una via d’accés a la ciutat, fet que suposaria
una densitat de trànsit molt més acceptable que en l’actualitat, en que fa les funcions també de travessera.
La implementació d’aquesta gestió suposaria una notable millora en la qualitat de vida de la ciutadania
afectada.
Tanmateix és necessari un major nombre de passos de vianants al llarg del pas urbà de la vida.
També és necessari un major nombre de passos de vianants al llarg del pas urbà de la via.
També el sistema de temps dels semàfors hauria de prioritzar el ciutadà vianant per sobre dels vehicles – un
exemple en aquest sentit són els semàfors ubicats a la Ronda Nord a l’alçada de Canovelles, i  en una
casuística similar, a prop de centres escolars.”

S’estima parcialment la proposta.

Es recull algunes de les propostes recollides en l’al·legació a la mesura 4.2 “Mesures de reducció
del trànsit  de pas a la Ronda Sud”. En aquest sentit, es proposa completar l’actuació amb els
elements que ja s’han treballat des del servei de mobilitat. 

Concretament, es proposa incorporar tots els aspectes que des de l’Ajuntament de Granollers s’ha
fet arribar en un informe a la secretaria d’infraestructures i mobilitat del Departament de Territori i
Sostenibilitat  de  la  Generalitat  de  Catalunya.  En  aquest  document  es  sol·licitava  diverses
propostes per millorar la permeabilitat de la Ronda Sud i reduir el trànsit de pas. Les mesures
sol·licitades són:
• Supressió del peatge de l’AP-7 a la Roca del Vallès. 
• Restricció del trànsit de vehicles pesants al tram urbà de la Ronda Sud. Es proposa desviar el

trànsit de vehicles pesants per la carretera de Vallderiolf (BV-5159) i pel polígon industrial del
Congost per evitar el pas d’aquests per la Ronda. 

• Ampliació del nombre de passos per a vianants existents per millorar la permeabilitat a peu de
la Ronda Sud i millora dels existents. En un inici es proposa aprofitar els guals per a vianants
existents a l’alçada del carrer Verge de Montserrat i el carrer Voluntaris 92 per instal·lar nous
passos per a vianants semaforitzats. Així mateix, es proposa estudiar la regulació semafòrica
en funció del trànsit existent i la demanda a peu per garantir temps ajustats a les necessitats
de tots els usuaris. 



• Elaboració d’un estudi de caracterització del trànsit de pas de la Ronda Sud. Es sol·licita un
anàlisi detallada del trànsit que circula per la Ronda Sud per tal de conèixer d’on prové i cap
on es dirigeix, ja que la identificació del trànsit de pas determinarà unes actuacions o unes al-
tres. 

Des de la Direcció General d’Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat
s’ha rebut el compromís d’impulsar una anàlisi tècnica de les diferents propostes plantejades per
l’Ajuntament i disposar d’una diagnosi que permeti analitzar les problemàtiques existents i definir
possibles solucions.”

2. - Al·legacions presentades per l’empresa Petrobages SL 

“Al·legació:

PRIMERA.-  IDENTIFICACIÓ  DE  L’ERROR  EXISTENT  EN  EL  PLÀNOL  NÚM  20  –  ZONES
D’APARCAMENT QUANT AL NÚMERO DE PLACES DE QUÈ DISPOSA L’APARCAMENT DE
SANT CARLES I PETICIÓ DE CORRECCIÓ D’AQUESTA ERRADA. Efectivament, el plànol núm.
20 – zones d’aparcament del PMUS indica que l’aparcament Sant Carles té un total de 190 places
d’aparcament de pagament.

En aquest  sentit,  cal  indicar  que l’aparcament  de  Sant  Carles,  de  què es titular  la  mercantil
Petrobages, S.L., disposa de 309 places d’aparcament distribuïdes de la forma següent segons el
plànol informatiu que adjunto com a document núm. 1:

• Soterrani 1 (abonats): 88 places.
• Planta baixa: 30 places.
• Planta primera: 41 places.
• Torre primera: 20 places.
• Planta segona: 10 places.
• Torre segona: 20 places.
• Planta tercera: 10 places.
• Torre tercera: 20 places.
• Terrat 1: 10 places.
• Terrat 2: 20 places.
• Terrassa gran: 40 places.

TOTAL: 309 places.

Cal indicar, així mateix que, a través dels accessos de l’aparcament de Sant Carles, hi ha altres
propietaris que accedeixen als següents espais de l’edifici en què hi ha les places d’aparcament
següents:
• Soterrani 2: 88 places.
• Annex: 30 places.
• Montepio: 13 places.
• Magatzems: 5 magatzems:

TOTAL: 139 places.

Conseqüentment, a través de l’aparcament de Sant Carles, en el seu conjunt, s’accedeix a un
total de 443 places d’aparcament i a 5 magatzems.

Atès que hi ha un error material i aritmètic en el plànol núm. 20 de les zones d’aparcament, caldria
corregir-lo a l’efecte d’indicar les places d’aparcament correctes a les quals s’accedeix a través de
l’aparcament  de  Sant  Carles,  tot  plegat  a  l’empara  del  que  disposa l’article  109.2  de la  Llei



39/2015, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, que disposa el
següent:

2. Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a
instancia de los interesados,  los errores materiales,  de hecho o aritméticos existentes en sus
actos.

Cal, doncs, que l’Ajuntament de Granollers esmeni l’errada indicada en aquesta al·legació pel que
fa a l’aparcament de Sant Carles.

Es  sol·licita:  Corregiu  l’error  material  i  aritmètic  que  consta  en  el  plànol  núm.  20  –  zones
d’aparcament  en el  sentit  de  fer  constar  que l’aparcament  de  Sant  Carles,  de  què és  titular
Petrobages, S.L., disposa de 309 places d’aparcament de pagament i tingueu en compte, alhora,
que a  través dels  accessos del  dit  aparcament  diversos propietaris  accedeixen a 134 places
d’aparcament addicionals i a 5 magatzems i, per tant, que l’aparcament de Sant Carles disposa,
en el seu conjunt, d’un total de 443 places d’aparcament i de 5 magatzems.”

S’estima la proposta.

Es corregeix el nombre de places de places corresponents a l’aparcament de Sant Carles en base
a l’indicat en les al·legacions presentades. No es tenen en compte les places corresponents a
altres propietaris (139 places). 

“SEGONA.- LES PROPOSTES D’ACTUACIÓ CONTINGUDES EN EL PMUS 2018-2024 HAN DE
GARANTIR  L’ACCESSIBILITAT  ALS  APARCAMENTS  EXISTENTS  BO  I  RESPECTANT  LA
CONFIGURACIÓ DELS ACESSOS ACTUALS D’ENTRADA I DE SORTIDA DE VEHICLES. El
document del PMUS 2018-2024 planteja un programa d’actuacions de mobilitat molt diverses,
com ara, entre moltes altres, les següents:

• L’ampliació de l’illa de vianants i de la zona de trànsit restringida amb la finalitat de reduir la presèn-
cia del trànsit rodat al centre de la ciutat.

• La introducció de diversos canvis en la jerarquització viària amb la finalitat de reduir el trànsit rodat
al centre de la ciutat i amb una reducció de l’espai per als vehicles privats al c/ de Sant Jaume.

• La creació de zones pacificades per reduir la presència del trànsit rodat al centre de la ciutat, amb
canvis puntuals de direcció de carrers i la limitació d’estacionament amb menys places, bo i prioritzant
l’espai per als vianants i les bicicletes.

• L’àrea verda de prioritat residencial per reduir el trànsit rodat al centre de la ciutat.

Totes aquestes mesures contingudes en el PMUS 2018-2024 objecte d’aprovació inicial poden
generar  molts  inconvenients  i,  fins  i  tot,  impediments  en  l’accessibilitat  dels  vehicles  als
aparcaments situats al centre de la ciutat i en la configuració dels actuals accessos d’aquests
aparcaments, aspecte que hauria de merèixer la reflexió corresponent.

És per això que el PMUS 2018-2024 ha de compaginar l’adopció de totes aquelles mesures que
l’Ajuntament de Granollers consideri adients per millorar la mobilitat a la ciutat amb la garantia de
l’accessibilitat dels vehicles als aparcaments existents i del manteniment de la configuració dels
accessos per a vehicles de què disposen en l’actualitat els dits aparcaments.

Es  sol·licita:  Garantiu  que  les  propostes  d’actuacions  contingudes  en  el  PMUS  2018-2024
possibiliten l’accessibilitat dels vehicles als aparcaments existents i respecten la configuració dels
accessos de què disposen actualment els aparcaments per a l’entrada i la sortida dels vehicles.”

S’estima parcialment la proposta.

El PMUS és el document que marca les directrius de mobilitat dels propers 6 anys sense entrar en
detall sobre actuacions puntuals a nivell de projecte en àrees concretes. Caldrà procedir en el seu
moment a estudiar la particularitat que afecta l’aparcament que motiva aquesta al·legació.



En qualsevol cas, el Pla de Mobilitat preveu ampliar l’espai de prioritat per als vianants del centre
però no determina que aquesta sigui una àrea d’accés restringit de vehicles. En aquest sentit, es
pretén evitar la penetració de la circulació de pas fins al centre de la ciutat exceptuant l’accés a
l’aparcament tant públic com privat. L’objectiu és ampliar l’espai disponible pel vianant i al mateix
temps millorar la seguretat viària i la qualitat de l’aire. Aquesta solució és la que s’ha donat a altres
ciutats amb una zona de vianants extensa similar (Terrassa, Sant Cugat del Vallès, Vic...). 

Qualsevol actuació que es realitzi al carrer Sant Jaume va totalment vinculada a l’obertura del
carrer  Pompeu Fabra  entre els  carrers  Roger  de  Flor  i  Sant  Josep.  Actualment,  encara  s’ha
d’estudiar quina mesura concreta d’urbanització s’aplicarà al carrer Sant Jaume però en qualsevol
cas  caldrà  trobar  la  millor  solució  per  garantir  la  circulació  de  vehicles  en  funció  dels  usos
existents, com poden ser l’aparcament de Sant Carles o la distribució de mercaderies al mercat de
Sant Carles, per posar alguns exemples. 

•••• Al·legacions presentades pel Grup Municipal Crida per Granollers- Cand. Unitat Popular 

“Al·legació:

PRIMERA

La ciutat de Granollers cíclicament apareix als mitjans de tot el país per superar els límits màxims
establerts per la UE de partícules en el aire (PM10) i òxids de nitrogen (NOx). Cal recordar que
mentre els límits permesos per la UE de PM10 són de 40 micrograms per metre cúbic, els límits
aconsellats per la OMS són exactament de la meitat, 20 micrograms per metre cúbic. No podem
deixar de recordar que es produeix un increment significatiu de la mortalitat en el mateix dia en
que es superen aquests límits, i en dies successius, atribuïble a les concentracions de partícules
en suspensió. L'evidència empírica demostra que la primera causa de mort a les ciutats és el
trànsit  i,  contràriament  al  que  podríem  pensar,  es  produeixen  més  morts  per  causa  de  la
contaminació que per culpa dels accidents.

Atès  que  el  nostre  municipi  està  integrat  en  les  zones  de  protecció  especial  de  l’ambient
atmosfèric  establerta  pel  decret  266/06  de 23 de  maig  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  pels
contaminants diòxid de nitrogen i  partícules en suspensió,  essent el  tràfic rodat un dels focus
emissors dels contaminant anteriorment enunciats a la nostra Ciutat.

Atès que la Memòria que acompanya el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Granollers 2018-
2024 en l'apartat 6 reconeix que l'alternativa escollida no aconsegueix complir els objectius amb
els PM2,5 i que en el cas dels PM10 es compleix només si es té en compte el 20% de marge de
tolerància. En la Memòria també es reconeix que tampoc arriba a complir amb els objectius del
Pla Director  de Mobilitat  2013-2018 (pdM) de reducció del consum d’energia i  d’emissions de
gasos d’efecte hivernacle (CO2).

Segons el Pla Supramunicipal d’Acció per a la Millora de la Qualitat de l’Aire del Vallès Oriental
s’ha de tenir present que, d'acord amb l’inventari d’emissions, el vehicle privat és el responsable
del 88% de les emissions de NOX i del 73% de les emissions de PM10 dins de l’àmbit del Pla.
Atès  que  l'Alternativa  seleccionada  en  el  PMUS de  Granollers  estima  que  la  variació  en  la
mobilitat anual per al transport privat motoritzat seria d'un -5,65% en la mobilitat interna i d'un
0,1% pel que fa a la mobilitat de connexió (suma de generats i atrets). Atès que d'acord amb la
Generalitat de Catalunya diferents estudis realitzats en ciutats que excedeixen els valors límit de
NO2 i PM10 mostren que la reducció de la densitat de trànsit ha d’aconseguir valors del 30 al 40%
per a que sigui efectiva en la millora de la qualitat de l’aire.

Atès que cap de les alternatives plantejades i  per tant tampoc l'alternativa seleccionada en la
Memòria compleix amb els valors límits referenciats en la Directiva 2008/50/CE del Parlament



Europeu i  del Consell  de 21 de maig de 2008, relativa a la qualitat de l'aire ambient  i  a una
atmòsfera més neta a Europa.

Atès que cap de les 3 alternatives presentades i per tant tampoc l'alternativa seleccionada en la
Memòria compleix amb els objectius de reducció d'emissions, fixats en el pdM 2013-2018, ni en el
Pla Supramunicipal d’Acció per a la Millora de la Qualitat de l’Aire del Vallès Oriental. Atès que
l'alternativa seleccionada tampoc permet assolir els objectius de consum energètic del pdM.

Atès que el redactor justifica l'opció de seleccionar una alternativa que incompleix la normativa
afirmant que aquesta alternativa és la que mostra un millor ajust als objectius que fixa el pdM
2013-2018 per al subàmbit de PQMA, cal concloure que la proposta seleccionada és simplement
la menys dolenta de les opcions que el redactor ha decidit presentar discrecionalment en el Pla
pel que fa a contaminació atmosfèrica.

Per aquests motius

Proposem:
3. Que  s'inclogui  i  es  seleccioni  en  el  PMUS 2018-2024  una  alternativa  de  reducció  de

desplaçaments en vehicle privat  que permeti  el  compliment dels  objectius respecte els
valors  límits  de  contaminants  ambientals  referenciats  en  la  Directiva  2008/50/CE  del
Parlament Europeu i del Consell de 21 de maig de 2008, relativa a la qualitat de l'aire
ambient i a una atmòsfera més neta a Europa.

4. Que  es  refaci  la  proposta  per  tal  que  el  PMUS 2018-2024  compleixi  amb els  criteris
indicats en el pdM 2013-2018 pel que fa a reducció d'emissions així com en la Directiva
2008/50/CE.”

S’estima parcialment la proposta.

Es proposa incloure una nova alternativa que assoleixi tots els objectius ambientals fixats pel pdM
a partir de l'Ambimob 2.0 a l’anàlisi d’alternatives de l’Estudi Ambiental Estratègic del PMUS. 

Cal tenir en compte que el càlcul de la reducció d'emissions associades al PMUS s’ha realitzat
amb l’eina Ambimob 2.0, de fiabilitat limitada, basada en dues variables: vehicles*km i parc mòbil.
Quan l'Ambimob calcula que el pla assoleix la reducció de vehicles*km superior a -8,2% que fixa
el pdM, automàticament la resta d'objectius ambientals (PM10, NO2, NOx, consum energètic i CO2)
també haurien de ser assolits. Pel que fa al parc mòbil Granollers fa una important aposta pel
vehicle elèctric, que contribuirà de forma notable amb aquest canvi, però la reducció d'emissions
calculades amb l'Ambimob tampoc aconsegueix la reducció d'emissions fixades pel pdM. 

A més a més, que aquesta alternativa aconseguís la millora de la qualitat de l'aire local implicaria
que s'impulsessin accions de caire supramunicipal que afectessin la mobilitat de connexió i de pas
així com les seves emissions associades. 

En aquest sentit, el Pla Supramunicipal de Millora de la Qualitat de l’Aire del Vallès Oriental recull
diverses mesures coordinades entre administracions que afectarien a la mobilitat i suposarien una
important  reducció  de  les  emissions  associades.  Per  això,  el  PMUS  recull  l’acció  6.6
“Desenvolupament  del  Pla de Qualitat  de l’aire al  Vallès Oriental”.  Aquest  pla encara no està
aprovat per cap dels municipis i per tant falta el compromís de totes les administracions implicades
i quines de les 40 mesures s'impulsaran des de l’Ajuntament de Granollers. Per aquest motiu no
s’ha pogut considerat l’impacte ambiental d’aquest pla en l’anàlisi d’emissions del PMUS. Algunes
de les accions en l'àmbit  de la  mobilitat  urbana a incorporar  en la  nova alternativa que més
reduiran l’impacte ambiental incloses ja en aquest pla supramunicipal són:

•••• Identificació de Zones urbanes d’atmosfera protegida (ZUAP).
•••• Jerarquització funcional de la xarxa viària.
•••• Introduir la gestió variable de carrils.



•••• Tarificació municipal de l’aparcament públic al carrer en funció del potencial contaminador
del vehicle. Adequació del nombre de places.

•••• Promocionar l’ús de les Tecnologies d’Informació i Comunicació en les Zones d’Aparcament
de Rotació i P&R

•••• Reducció de la contaminació en zones escolars i altres zones vulnerables.
•••• Promoure la major ocupació dels vehicles i la utilització de sistemes de vehicle multiusuari.

De totes formes, aquestes propostes seran de difícil implantació a no ser que en els propers anys
a no ser que vagin acompanyades d’un reforç supramunicipal i es coordinen alhora en diferents
municipis.  Per  aquest  motiu,  es  considera  que  no  pot  ser  l’alternativa  assumida  per  aquest
Ajuntament en la seva globalitat, ja que depèn d’altres municipis i administracions. 

El retorn efectuat per la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament
de Territori  i  Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya,  amb la seva experiència en avaluar
altres plans de mobilitat urbana:
• No indica cap aspecte referent al incompliment dels objectius ambientals segons el què fixa

el pdM. 
• Indiquen que la prioritat és que els PMUS incloguin actuacions coordinades entre elles,

coherents i assumibles, tal i com consideren que fa el de Granollers.
• Valoren positivament els treballs presentats en l'aprovació inicial i destaquen l'assoliment

de reducció de vehicles*km del 8,5%. 
• Troben  més  aconsellable  el  no  assoliment  d'algun  objectiu  difícil  d'assumir  enlloc  de

presentar objectius que després en 6 anys no sigui viable complir-los. 

En  cas  de  que  es  desenvolupin  actuacions  de  caràcter  supramunicipals  no  contemplades  o
accions del pla supramunicipal de millora de la qualitat de l’aire es podrà arribar a assolir una
reducció de les emissions associades a la mobilitat majors. En el PMUS s’ha preferit optar per uns
objectius realistes i assumibles de l'alternativa B enlloc de preveure objectius molt elevats que
qüestionarien la credibilitat de la planificació estratègica de la mobilitat dels propers 6 anys.

En darrer lloc, comentar que en la formulació de les al·legacions es barregen els objectius de
reducció  d'emissions  del  PMUS que fixa  el  pdM amb els  altres objectius  de reducció  de  les
concentracions de contaminants en l'aire que respirem (que marca la Directiva 2008/50/CE). Fins
a la data, no hi ha estimació acurada de la contribució del trànsit local de Granollers als nivells
d'immissió objectiu per protegir la salut de les persones que determina la Directiva 2008/50/CE. La
contribució del 88% del trànsit en les emissions locals (a la que fa referència l'al·legació) és una
estimació  del  trànsit  en els  termes  municipals  del  Pla Supramunicipal  d'Acció i  Millora  de la
Qualitat  de  l'AIre  del  Vallès  Oriental.  Si  més  no,  part  d'aquest  trànsit  és  intermunicipal  i  ni
Granollers ni la resta de municipis pot assegurar que aconseguirà objectius de reducció de forma
aïllada. En aquests moments, des de la Taula Intermunicipal de la Qualitat de l'aire s'estan buscant
recursos per poder modelitzar amb més detall aquestes contribucions. 

“SEGONA

A més de la contaminació atmosfèrica que afecta al conjunt de la ciutat, la Ronda Sud i la Ctra. del
Masnou sobrepassen els nivells exigits per les normatives de contaminació acústica tant de dia
com de nit.
Atès  que d'acord  amb la  Memòria  que acompanya el  Pla  de  Mobilitat  Urbana Sostenible  de
Granollers,  2018-2024  la  reducció  qualitativa  de  la  contaminació  acústica  a  l’alternativa
seleccionada és mitjana.

Atès que la Directiva 2002/49/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de juny de 2002,
sobre avaluació i gestió del soroll ambiental estableix que els Estats membres garantiran que,
com a molt tard el 18 de juliol de 2013, les autoritats competents hagin elaborat plans d'acció, en
particular per afrontar les prioritats que puguin determinar-se com a conseqüència de la superació
de determinats valoris límit. Atès que els Plans d'acció harien d'incloure entre d'altres punts de



mínims  les  actuacions  previstes  per  les  autoritats  competents  per  als  propers  cinc  anys  i
l'estratègia a llarg termini.  Atès que d'acord amb l'esmentada Directiva entre les mesures que
poden preveure les autoritats dins de les seves competències està la regulació del tràfic.

Atès que d'acord amb la memòria del PMUS, la solució passa per derivar el trànsit de pas cap a
l’autopista (gratuïtat del peatge de La Roca) o bé el desdoblament de la carretera interpolar C-35.
Aquesta actuació no està en mans de l’Ajuntament de Granollers sinó que és responsabilitat de
l’ATM de la Regió Metropolitana de Barcelona. L’actuació també ajudaria a millorar els objectius
de reducció de consum d’energia i emissions de CO2 al terme de Granollers però es traslladarien
als municipis veïns.

Atès que és obvi que qualsevol proposta que no tingui per objectiu reduir la mobilitat de connexió
en  vehicle  privat  en  comptes  de  solucionar  els  problemes  derivats  de  la  superació  del  límit
d'emissions de contaminants, el que fa és incrementar els problemes derivats de la contaminació
ambiental, així com imposibilita l'assoliment dels objectius de reducció d'emissions i de consum
energètic, fixats en el pdM 2013-2018.

Atès  que l'Ajuntament  és  competent  per  impulsar  mesures  que  tinguin  per  objectiu  reduir  el
nombre de vehicles de pas per la ronda Sud i pacificar-ne el trànsit

Proposem
• Que el PMUS 2018-2024 s'acompanyi d'un Pla d'acció que incorpori mesures respecte la

mobilitat  que garanteixin que la  Ronda Sud i  la  Ctra.  del  Masnou no sobrepassen els
nivells exigits per les normatives de contaminació acústica.

• Que el PMUS 2018-2024 incorpori accions que contribueixin a desviar part del trànsit que
travessa la ciutat cap a vies alternatives:

• Incrementar el nombre de passos de vianants existents a la ronda Sud i el temps de pas
per a vianants en els semàfors.

• Establir mesures de control de la velocitat de vehicles a la ronda Sud, a través de regulació
semafòrica.

• Establir mesures de restricció a vehicles pesants en els accessos a la ciutat.”

S’estima parcialment la proposta.

Els temes referents a contaminació acústica superen el marc del pla de mobilitat. Cal destacar que
l’Ajuntament de Granollers ha rebut  un ajut de suport tècnic de la Diputació de Barcelona per
analitzar en detall la contaminació acústica de les zones de soroll, que inclou les infraestructures
viàries supramunicipals i ferroviàries de la ciutat. Aquest estudi detallarà propostes d’actuació per
reduir la contaminació acústica de la Ronda Sud i la carretera del Masnou, entre d’altres. 

En l’acció 4.2 “Mesures de reducció del trànsit de pas a la Ronda Sud” s’ha inclòs els aspectes
sol·licitats a la Direcció General d'Infraestructures i  Mobilitat  diverses actuacions de millora de
permeabilitat de la via i de reducció del trànsit de pesants:
- Estudi de caracterització del trànsit de pas de la Ronda Sud
- Restricció del trànsit de vehicles pesants al tram urbà de la Ronda Sud
- Ampliació del nombre de passos per a vianants existents per millorar la permeabilitat a peu de la
Ronda Sud i millora dels existents.

En aquest estudi de caracterització del trànsit de la Ronda Sud, que es començarà a realitzar al
juliol de 2018, es pretén analitzar en detall la caracterització dels vehicles que hi circulen, així com
aquells  que  provenen  o  van  cap  a  la  carretera  BP-5002.  En  funció  dels  resultats  s‘escollirà
mesures adients que permetin pacificar el trànsit d’ambdues vies. 

En aquests moments es descarta l’opció de restringir  la circulació de vehicles pesants en els
accessos a la ciutat. Cal tenir en compte que per esdeveniments puntuals i determinades obres o
reformes es necessita que vehicles de gran tonatge accedeixin al nucli urbà, dificultant la seva



limitació. De totes formes, es considera interessant estudiar en detall les necessitats existents i
valorar la restricció de pas en determinats eixos o zones o de determinada capacitat.

“TERCERA

En la Memòria que acompanya el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Granollers, 2018-2024 es
plantegen un seguit de millores necessàries per tal d'assolir l'objectiu seleccionat. Pel que fa a la
variació en la mobilitat  s'afirma que pel que fa a la mobilitat interna l'increment anual per als
desplaçaments en bicicleta serà d'un 27,2%, i  pel que fa a la mobilitat de connexió (suma de
generats  i  atrets)  hi  hauria  d'haver  un  increment  del  39,4% anual  per  als  desplaçaments  en
bicicleta.  Tenint  en  compte  aquest  indicadors  l'increment  anual  de  desplaçaments  totals  en
bicicleta hauria de ser del 34,6%. Cal tenir en compte, però que tal com indiquen les figures 207,
208 i 209 de la Memòria, aquesta proposta està referenciada per al període 2006-2015.

Atès que el  PMUS 2018-2024 no contempla l'increment  d'aparcament de bicicletes recollit  en
l'Annex 2, del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la
mobilitat generada.

Atès que l'increment referenciat de desplaçaments en bicicleta per al període 2006-2015 no s'ha
produït, així com que les solucions als problemes detactats en el PMU 2009-2015 -com la difícil
cohabitació  entre  bicicletes  i  turismes  o  la  manca  d'aparcaments  segurs-  pel  que  fa  als
desplaçaments en bicicleta s'han desplegat només parcialment.

Proposem
•••• Que el PMUS 2018-2024 contempli destinar almenys un 10% del pressupost de mobilitat a

infraestructures i serveis per a la bicicleta.
•••• Ampliar el nombre d'aparcaments per a la bicicleta en tota la ciutat, d'acord amb les directrius

establertes en l'Annex 2 del DECRET 344/2006, de 19 de setembre.
•••• Establir mecanismes que suposin un canvi en la jerarquització viària:

•••• modificar les ordenances de circul·lació per tal que un semàfor en vermell per als
cotxes sigui un cediu el pas per a les bicicletes,
•••• donar prioritat a les bicicletes en tots els carrers de carril únic de circulació i en el
carril dret d'aquells carrers amb més d'un carril disponible.”

S’estima parcialment la proposta.

El pressupost municipal de mobilitat inclou partides de diferents conceptes difícils de diferenciar
per a un únic mode de transport,  ja que en les que s’inclouen senyalització horitzontal,  la de
senyalització vertical... cobreixen accions de tots els modes. 

De la valoració de cost econòmic d’implantació de les mesures del PMUS de Granollers 2018-
2024 el 6% correspon únicament a propostes per a bicicletes. A part, cal tenir en compte que les
mesures recollides en el pla amb un pressupost més elevat corresponen a l’ampliació de l’illa de
vianants i l’adequació d’itineraris amb barris i la conurbació; ambdues mesures poden suposar una
millora per la mobilitat en bicicleta. 

En  relació  a  l’aparcament  per  a  bicicletes  s’ha  modificat  l’acció  2.6  «Criteris  i  previsió
d’aparcament  per  a  bicicletes»  afegint  la  previsió  de  reserva  d’estacionament  a  les  zones
industrials i en tots els nous desenvolupaments, seguint les determinacions del decret 344/2006. 

En aquests moments no es considera apropiat  incorporar  canvis  en l’ordenança de circulació
referent a la mobilitat en bicicleta. Les ordenances cal ajustar-les de forma progressiva en funció
de les necessitats i demandes. En aquests moments l’ús de la bicicleta a la ciutat correspon a un
reduït  percentatge de població.  Amb el  PMUS es  vol  promocionar  aquest  mode mitjançant  la
creació d’itineraris progressius a la  ciutat,  però no es considera apropiat  fer  modificacions de
circulació sense la prèvia implantació dels itineraris.



L’ordenança municipal de circulació (article 17) determina que les bicicletes, com a norma general
circularan obligatòriament per la calçada. Per tant, en aquests moment, ja poden circular pel carrils
de circulació de tots els carrers de sentit únic (ja que estan limitats a 30km/h). Tot i això, s’ha optat
per  identificar  uns  itineraris  principals  on  reforçar  la  senyalització  i  donar  més  visualització  i
importància a les bicicletes. En aquest sentit, es proposa optar per una progressiva implantació de
la xarxa d’itineraris ciclables. Es considera que els vials que formen part de la xarxa viària bàsica
no és apropiat identificar-los com a itineraris principals i  per tant  no senyalitzar-los com a tal,
malgrat les bicicletes puguin circular-hi. 

“AL·LEGACIÓ QUARTA

Tot i  que la  denominació és el  de Pla de Mobilitat  Urbana Sostenible (PMUS) i  que per  tant
s'hauria hagut de distingir del Pla de Mobilitat Urbana 2009-2015 per una metodologia que ofereix
un  enfocament  transparent  i  participatiu.  En  els  PMUS  l'autoritat  local  encarregada  de  la
planificació  ha  d'implicar  als  agents  pertinents  (ciutadans,  representants  de  la  societat  civil  i
agents econòmics) en el desenvolupament i l'execució del pla des de l'inici i durant tot el procés,
per garantir un elevat nivell d'acceptació i suport.

Atès que malgrat aquesta definició i diferenciació entre PMU i PMUS, en els 2 anys de que s'ha
disposat per a redactar el PMUS hi ha hagut una única taula de debat i participació, oberta de
manera restrictiva només a participants del Consell de Mobilitat i del Consell de Ciutat. Atès que a
més cal  tenir  en compte que en les 2 sessions de participació del Consell  de la  Mobilitat,  la
primera es va limitar a ser una explicació de les línies generals d'aquest segon PMU i només la
segona va ser una sessió participativa en la que es pretenia comentar les línies mestres i les
accions proposades, deixant només el temps de 2 hores per al debat de les propostes.

Atès que els indicadors quantitatius posen en evidència que la participació ha estat insuficient fins
ara.

Proposem
Reobrir un nou procés de participació on es pugui treballar a partir del PMUS aprovat inicialment i
de les al·legacions presentades.”

Es desestima la proposta. 

A banda del procés de participació corresponent al PMUS cal destacar la realització d’un procés
de participació previ a l’inici de redacció del pla corresponent a l’Auditoria Advance.

A part,  a  la  ciutat  es disposa del  Consell  de mobilitat,  format per  les principals  associacions,
entitats i representants dels diferents partits polítics amb representació al consistori. El PMUS s’ha
tractat de forma específica en dues sessions del Consell de mobilitat. 

En relació als aspectes referents a la bicicleta, s’ha comptat en tot el procés amb el suport de
l’associació  Granollers  Pedala  per  consensuar  les  actuacions  referents  a  aquest  mode  de
transport.

Finalment, el PMUS s’ha presentant en el Fòrum de Comerç i en el consell econòmic i social per
recollir les preocupacions I interessos dels seus membres. Així com, s’ha recollit les aportacions
de ciutadans que han fet arribar les seves consultes o propostes de forma particular, dins o fora
del període de recollida d’aportacions formal. 

4.  Al·legacions presentade per Grup Municipal del PDECAT – Democrates 

“Al·legació:



PRIMERA.- AFEGIR ACTUACIONS A L’ÀREA DE TRANSPORT PÚBLIC

Apartat A) Actuació 3.9: Connectar transversalment la ciutat mitjançant transport públic incloent
una nova parada al Teatre Auditori.”

S’estima parcialment la proposta.

En el decurs de 2018 segons reunió mantinguda per la Comissió de seguiment de TransGran del
passat 15 de març es va plantejar modificar la xarxa actual per tal de millorar el servei existent. A
partir de l’1 de juliol 2018 s’implanten aquests canvis, on una de les propostes previstes és la
modificació del recorregut de la línia L3 que seguirà part del seu recorregut pel carrer Torres i
Bages, disposant d’una parada a l’alçada de l’Auditori. Aquest nou recorregut permetrà la connexió
des de Canovelles i  el  barri  del  Congost  cap a l’Auditori,  l’estació d’autobusos,  els  jutjats,  el
polígon del Ramassar i l’Hospital. Es considera que amb aquesta proposta es dóna compliment a
la proposta presentada en aquesta al·legació. A continuació es mostra el mapa amb el recorregut
proposat. 

“Apartat B) Actuació 3.10: Mesures per incrementar la velocitat comercial del transport públic.”

S’estima la proposta.

Amb la comissió de seguiment de TransGran es realitzen reunions periòdiques per avaluar el
servei entre les quals s’analitza la puntualitat de les línies i es valoren actuacions que permetin
millorar la velocitat comercial. La proposta de modificació de les línies prevista per 1 de juliol de
2018  pretén  incrementar  la  velocitat  comercial  de  les  línies.  Les  previsions  que  l’empresa
operadora, Sagalés, fa de la velocitat comercial és passar de 12,56km/h al 2017 a 13,89km/h al
2019 (el 2018 la velocitat mitjana anual serà inferior perquè la millora serà aplicada només de juliol
a desembre). A TMB la velocitat comercial és de 13,11km/h (2015) i la global de l’RMB és de
12,1km/h (segons observatori de mobilitat de l’ATM, darreres dades 2014).

Així  mateix,  en  la  comissió  de  seguiment  també  s’identifica  els  punts  de  la  xarxa  viària  que
provoquen major incidència en la puntualitat i/o dificulten la circulació dels autobusos. L’operador
sol·licita  als  ajuntaments  prioritat  semafòrica  en  algunes  cruïlles,  millores  en  la  senyalització
horitzontal  en  algunes  cruïlles,  supressió  d’algunes  places  d’aparcament...i  la  comissió  de
seguiment analitza les peticions i en tot cas es traslladen a l’ajuntament que li pertoca.

Es considera apropiat incloure una proposta en el PMUS que reculli aquesta voluntat de millora
permanent de la velocitat comercial, però es tracta d’una tasca que ja s’està realitzant de forma
continua. 

“SEGONA.- AFEGIR ACTUACIONS A L’ÀREA DE VEHICLE PRIVAT

Apartat  A)  Actuació  4.6:  Establir  mesures  restrictives  del  pas  de  vehicles  privats  als  carrers
Francesc Fàbregas, Camí Ral i la riba est del Passeig de la Ribera (mobilitat a l’entorn del Camp
de Futbol de Palou).”

S’estima parcialment la proposta.

L’accés en vehicle privat fins al camp de Futbol de Palou es preveu que es realitzi pel polígon
industrial  del  Congost,  concretament  pel  carrer  Marconi,  accedint  a  l’aparcament  habilitat  a
l’alçada del  carrer  Arquimedes.  En aquest  sentit,  la  senyalització  i  indicacions que en el  seu
moment es decideixi col·locar orientaran seguint aquest recorregut. 

Des d’aquest aparcament és previst disposar d’una passarel·la per a vianants que permetrà creuar
el riu Congost sense problemes per arribar al Camp de futbol. 



Així mateix, es continuarà mantenint mesures de restricció de pas dels vehicles aliens al veïnatge
de Palou, pels seus carrers com ja són la senyalització de restricció de pas excepte veïns i els
elements reductors de velocitat. 

“Apartat B) Actuació 4.7: Optimització recorreguts i sentits de circulació dels carrers a l’entorn de
l’illa de vianants. “

S’estima parcialment la proposta.

La intenció que promou l’ordenament del trànsit rodat al voltant de la illa de vianants es manté en
aquesta revisió en el sentit de fer que els vehicles la circumval·lin fins a l’alçada més propera al
punt en que han d’accedir a la illa de vianants. Tot l’ordenament gira entorn d’aquesta idea.

L’illa de vianants és un ens dinàmic que en decurs dels darrers anys ha incrementat  la  seva
extensió passant dels 15.000m2 inicials als prop de 60.000m2 actuals. Aquesta progressió, així
com  l’entorn  que  l’envolta,  ha  obligat  a  estudiar  de  forma  contínua  quines  eren  les  millors
solucions a adoptar quant a la mobilitat dels diferents usuaris. Aquesta manera d’actuar ha de
continuar  sent  la  que  s’adopti  front  a  cadascuna  de  les  qüestions  que  es  vagin  plantejant  i
òbviament s’ha de procedir a un procés de revisió permanent sobre les solucions adoptades. 

“TERCERA.- AFEGIR UNA ACTUACIÓ A L’ÀREA D’APARCAMENTS

Actuació  5.10:  Incentivar  un  canvi  de  modalitat  en  el  repartiment  de paqueteria  a  partir  dels
aparcaments dissuasoris. “

S’estima parcialment la proposta.
 
La logística de distribució urbana és un dels problemes més rellevants i alhora difícils de resoldre
en un entorn de mobilitat sostenible. En aquest sentit, les solucions a adoptar hauran de ser de
diferent tipus i específiques per resoldre els diferents aspectes que comporta aquesta logística. Un
d’ells pot ser el que aquí s’esmenta però entenem que no té prou entitat com per fer una actuació
específica sinó que s’englobaria en una anàlisi més àmplia que contemplés diferents alternatives.  

S’ha afegit  una nova acció al  PMUS referent  a impulsar la  distribució urbana de mercaderies
(Acció 6.5) que recull:
1) Creació d’un marc públic – privat on poder treballar les polítiques i estratègies i que integri els
principals  agents  de  la  cadena  de  transport  urbà  de  mercaderies  (transportistes,  comerç,
administració local, majoristes, etc.).
2) Obtenció de dades del sector del transport de mercaderies.
3) Pla de distribució urbana de mercaderies. 
4) Proves pilot (regulacions, promoció de vehicles nets, serveis d’última milla, etc.). 

“QUARTA.- AFEGIR ACTUACIONS A L’ÀREA D’ALTRES

Apartat A) Actuació 6.9: Centralització informàtica del sistema semafòric.”

Es desestima la proposta.

Actualment, ja es disposa d’una centralització informàtica del sistema semafòric agrupat en tres
zones que és accessible des de la policia local. Resten alguns semàfors pendents de centralitzar
però el cost que suposaria aquesta centralització es considera que és molt elevat. Així mateix, cal
tenir  en  compte  que  les  principals  vies  de  distribució  del  trànsit  de  la  ciutat  que  es  troben
semaforitzades ja disposen de centralització. 

“Apartat  B)  Actuació  6.10:  Supressió  de  les  barreres  arquitectòniques  per  complir  amb  la
normativa d’accessibilitat.”



Es desestima la proposta.

El  PMUS recull  a  l’acció 6.7 la  proposta de redactar  el  Pla d’accessibilitat.  Es considera que
aquest pla és l’encarregat de detectar totes les barreres arquitectòniques existents i definir  les
actuacions  necessàries.  El  pla  de  mobilitat  si  que  contempla  el  compliment  dels  criteris
d’accessibilitat  a  l’hora  de  definir  l’amplada  de  les  voreres  i  altres  itineraris  per  a  vianants,
adequació dels passos per a vianants... Es considera que aquest pla d’accessibilitat caldria que
inclogués no només elements de la via pública sinó també de dins les instal·lacions públiques i
d’accessibilitat universal en l’ús de dispositius, aparells, eines, mitjans de transport...

“Apartat  C) Actuació 6.11:  Disseny d’una corona de doble sentit  de circulació que abarqui els
carrers: Roger de Flor, Torres i Bages, Foment i Avinguda Sant Esteve. “

Es desestima la proposta.

En aquests moments pràcticament la totalitat d’aquests carrers ja són de doble sentit. Únicament
el carrer Foment i un tram del carrer Torres i Bages només permeten la circulació en un sol sentit.
Amb  la  jerarquització  prevista  en  el  PMUS  es  proposa  que  els  carrers  de  doble  sentit
corresponguin bàsicament a carrers que formen part de la xarxa viària bàsica o primària. Tret de
l’eix format per l’avinguda Sant Esteve (eix av. Sant Esteve – av. Del Parc – c. Girona) la resta de
vials que es proposa formen part de la xarxa secundària. 
De totes formes, es considera interessant analitzar  amb detall  la circulació del carrer  Torres i
Bages per valorar si la conversió a doble sentit pot afavorir pacificar altres carrers classificats com
a veïnals i que ara mateixa assumeixen intensitats superiors a les corresponents a veïns. Aquesta
proposta no queda inclosa en el PMUS però es recull per analitzar a la comissió de mobilitat. 

���� Al·legació presentada per la senyora a Meritxell Remolins Garcia, en representació de Grano-
llers en Transició.

“Al·legació:

Amb relació al document del Pla de mobilitat urbana sostenible de Granollers, al·leguem que, tot i
que la figura 214 deixa clar  que l’opció triada (alternativa B) pot  ser la menys dolenta de les
opcions, aquesta opció no hauria de considerar-se acceptable, perquè no compleix els objectius
del PdM. Creiem que hi hauria d’haver una alternativa C que complís els indicadors. Aquesta
alternativa  hauria  d’implicar  l’aplicació  de  mesures  addicionals  o/i  l’aplicació  amb  una  major
intensitat de les que ja es plantegen al Pla. A més a més, a partir de les dades de mobilitat externa
que es presenten, on els valors apareixen de forma percentual, es pot deduir, si es fan els càlculs
en termes absoluts, que el nombre de desplaçaments amb vehicle privat  augmentarà. Aquest
aspecte és, doncs, un dels punts susceptibles de millora en el cas d’una alternativa C.”

S’estima parcialment la proposta.

Es proposa incloure una nova alternativa que assoleixi tots els objectius ambientals fixats pel pdM
a partir de l'Ambimob 2.0 a l’anàlisi d’alternatives de l’Estudi Ambiental Estratègic del PMUS. 

Cal tenir en compte que el càlcul de la reducció d'emissions associades al PMUS s’ha realitzat
amb l’eina Ambimob 2.0, de fiabilitat limitada, basada en dues variables: vehicles*km i parc mòbil.
Quan l'Ambimob calcula que el pla assoleix la reducció de vehicles*km superior a -8,2% que fixa
el pdM, automàticament la resta d'objectius ambientals (PM10, NO2, NOx, consum energètic i CO2)
també haurien de ser assolits. Pel que fa al parc mòbil Granollers fa una important aposta pel
vehicle elèctric, que contribuirà de forma notable amb aquest canvi, però la reducció d'emissions
calculades amb l'Ambimob tampoc aconsegueix la reducció d'emissions fixades pel pdM. 

A més a més, que aquesta alternativa aconseguís la millora de la qualitat de l'aire local implicaria



que s'impulsessin accions de caire supramunicipal que afectessin la mobilitat de connexió i de pas
així com les seves emissions associades. 

En aquest sentit, el Pla Supramunicipal de Millora de la Qualitat de l’Aire del Vallès Oriental recull
diverses mesures coordinades entre administracions que afectarien a la mobilitat i suposarien una
important  reducció  de  les  emissions  associades.  Per  això,  el  PMUS  recull  l’acció  6.6
“Desenvolupament  del  Pla de Qualitat  de l’aire al  Vallès Oriental”.  Aquest  pla encara no està
aprovat per cap dels municipis i per tant falta el compromís de totes les administracions implicades
i quines de les 40 mesures s'impulsaran des de l’Ajuntament de Granollers. Per aquest motiu no
s’ha pogut considerat l’impacte ambiental d’aquest pla en l’anàlisi d’emissions del PMUS. Algunes
de les accions en l'àmbit  de la  mobilitat  urbana a incorporar  en la  nova alternativa que més
reduiran l’impacte ambiental incloses ja en aquest pla supramunicipal són:

5. Identificació de Zones urbanes d’atmosfera protegida (ZUAP).
6. Jerarquització funcional de la xarxa viària.
7. Introduir la gestió variable de carrils.
8. Tarificació municipal de l’aparcament públic al carrer en funció del potencial contaminador

del vehicle. Adequació del nombre de places.
9. Promocionar l’ús de les Tecnologies d’Informació i Comunicació en les Zones d’Aparca-

ment de Rotació i P&R
10. Reducció de la contaminació en zones escolars i altres zones vulnerables.
11. Promoure la major ocupació dels vehicles i la utilització de sistemes de vehicle multiusuari.

De totes formes, aquestes propostes seran de difícil implantació a no ser que en els propers anys
a no ser que vagin acompanyades d’un reforç supramunicipal i es coordinen alhora en diferents
municipis.  Per  aquest  motiu,  es  considera  que  no  pot  ser  l’alternativa  assumida  per  aquest
Ajuntament en la seva globalitat, ja que depèn d’altres municipis i administracions. 

El retorn efectuat per la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament
de Territori  i  Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya,  amb la seva experiència en avaluar
altres plans de mobilitat urbana:
• No indica cap aspecte referent al incompliment dels objectius ambientals segons el què fixa

el pdM. 
• Indiquen que la  prioritat  és que els  PMUS incloguin actuacions coordinades entre elles,

coherents i assumibles, tal i com consideren que fa el de Granollers.
• Valoren positivament els treballs presentats en l'aprovació inicial i destaquen l'assoliment de

reducció de vehicles*km del 8,5%. 
• Troben  més  aconsellable  el  no  assoliment  d'algun  objectiu  difícil  d'assumir  enlloc  de

presentar objectius que després en 6 anys no sigui viable complir-los. 

En  cas  de  que  es  desenvolupin  actuacions  de  caràcter  supramunicipals  no  contemplades  o
accions del pla supramunicipal de millora de la qualitat de l’aire es podrà arribar a assolir una
reducció de les emissions associades a la mobilitat majors. En el PMUS s’ha preferit optar per uns
objectius realistes i assumibles de l'alternativa B enlloc de preveure objectius molt elevats que
qüestionarien la credibilitat de la planificació estratègica de la mobilitat dels propers 6 anys.

���� Al·legació presentada pel senyor Benjamí Aguilar Domènech, en representació de Granollers
Pedala 

“  Al·legació:  

PRIMERA.  En primer  lloc  es constata  que l’alternativa  B,  que es planteja  com l’escollida  en
l’anàlisi  d’alternatives,  i  que és la més divergent  respecte l’escenari  tendencial,  amb totes les
mesures que es proposen per fer-la efectiva, no resulta suficient per assolir els Objectius PdM-
PMQA en aspectes com:



• La reducció d’emissions de PM10m (quedant-se a 19,9 a 3 punts del valor objectiu, encara que dins
el 20% de marge de tolerància)

• La reducció d’emissions de PM2,5 (quedant-se a 23,3 a 5 punts del valor objectiu), que tenen enca-
ra unes efectes més nocius sobre la salut humana que les PM10.

• La reducció consum energètic (quedant-se a poc més de la meitat del valor objectiu)
• La reducció d’emissions de CO2 (quedant-se a poc més d’1/3 del valor objectiu).

Això tenint en compte que ha calgut resoldre el càlcul d’emissions sobre la base d’un 50% de la
renovació del parc degut a les deficiències de l’eina de càlcul AMBIMOB respecte els nivells de
contaminació  d’un  elevat  percentatge  de  vehicles,  però  no  queda  clar  que  la  compensació
proposada per aquesta deficiència sigui equivalent al nivell d’emissions reals dels vehicles.

Davant la constatació que aquesta alternativa B, si bé és la que s’apropa més als objectius del
PDMPMQA 2013-2018, no preveu assolir-los el 2021 en els diversos aspectes cabdals esmentats
anteriorment, alguns dels quals amb gran incidència directa sobre la salut humana.

Per això proposem que es consideri i s’esculli una tercera alternativa que, ampliant les mesures
proposades ja al pla o intensificant-ne i accelerant-ne el seu desplegament, permeti assolir els
objectius del PdM-PQMA en totes les variables.”

S’estima parcialment la proposta.

Es proposa incloure una nova alternativa que assoleixi tots els objectius ambientals fixats pel pdM
a partir de l'Ambimob 2.0 a l’anàlisi d’alternatives de l’Estudi Ambiental Estratègic del PMUS. 

Cal tenir en compte que el càlcul de la reducció d'emissions associades al PMUS s’ha realitzat
amb l’eina Ambimob 2.0, de fiabilitat limitada, basada en dues variables: vehicles*km i parc mòbil.
Quan l'Ambimob calcula que el pla assoleix la reducció de vehicles*km superior a -8,2% que fixa
el pdM, automàticament la resta d'objectius ambientals (PM10, NO2, NOx, consum energètic i CO2)
també haurien de ser assolits. Pel que fa al parc mòbil Granollers fa una important aposta pel
vehicle elèctric, que contribuirà de forma notable amb aquest canvi, però la reducció d'emissions
calculades amb l'Ambimob tampoc aconsegueix la reducció d'emissions fixades pel pdM. 

A més a més, que aquesta alternativa aconseguís la millora de la qualitat de l'aire local implicaria
que s'impulsessin accions de caire supramunicipal que afectessin la mobilitat de connexió i de pas
així com les seves emissions associades. 

En aquest sentit, el Pla Supramunicipal de Millora de la Qualitat de l’Aire del Vallès Oriental recull
diverses mesures coordinades entre administracions que afectarien a la mobilitat i suposarien una
important  reducció  de  les  emissions  associades.  Per  això,  el  PMUS  recull  l’acció  6.6
“Desenvolupament  del  Pla de Qualitat  de l’aire al  Vallès Oriental”.  Aquest  pla encara no està
aprovat per cap dels municipis i per tant falta el compromís de totes les administracions implicades
i quines de les 40 mesures s'impulsaran des de l’Ajuntament de Granollers. Per aquest motiu no
s’ha pogut considerat l’impacte ambiental d’aquest pla en l’anàlisi d’emissions del PMUS. Algunes
de les accions en l'àmbit  de la  mobilitat  urbana a incorporar  en la  nova alternativa que més
reduiran l’impacte ambiental incloses ja en aquest pla supramunicipal són:

•••• Identificació de Zones urbanes d’atmosfera protegida (ZUAP).
•••• Jerarquització funcional de la xarxa viària.
•••• Introduir la gestió variable de carrils.
•••• Tarificació municipal de l’aparcament públic al carrer en funció del potencial contaminador del

vehicle. Adequació del nombre de places.
•••• Promocionar l’ús de les Tecnologies d’Informació i Comunicació en les Zones d’Aparcament

de Rotació i P&R
•••• Reducció de la contaminació en zones escolars i altres zones vulnerables.
•••• Promoure la major ocupació dels vehicles i la utilització de sistemes de vehicle multiusuari.



De totes formes, aquestes propostes seran de difícil implantació a no ser que en els propers anys
a no ser que vagin acompanyades d’un reforç supramunicipal i es coordinen alhora en diferents
municipis.  Per  aquest  motiu,  es  considera  que  no  pot  ser  l’alternativa  assumida  per  aquest
Ajuntament en la seva globalitat, ja que depèn d’altres municipis i administracions. 

El retorn efectuat per la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament
de Territori  i  Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya,  amb la seva experiència en avaluar
altres plans de mobilitat urbana:
• No indica cap aspecte referent al incompliment dels objectius ambientals segons el què fixa el

pdM. 
• Indiquen  que  la  prioritat  és  que  els  PMUS incloguin  actuacions  coordinades entre  elles,

coherents i assumibles, tal i com consideren que fa el de Granollers.
• Valoren positivament els treballs presentats en l'aprovació inicial i destaquen l'assoliment de

reducció de vehicles*km del 8,5%. 
• Troben més aconsellable el no assoliment d'algun objectiu difícil d'assumir enlloc de presentar

objectius que després en 6 anys no sigui viable complir-los. 

En  cas  de  que  es  desenvolupin  actuacions  de  caràcter  supramunicipals  no  contemplades  o
accions del pla supramunicipal de millora de la qualitat de l’aire es podrà arribar a assolir una
reducció de les emissions associades a la mobilitat majors. En el PMUS s’ha preferit optar per uns
objectius realistes i assumibles de l'alternativa B enlloc de preveure objectius molt elevats que
qüestionarien la credibilitat de la planificació estratègica de la mobilitat dels propers 6 anys.

“SEGONA. El volum de desplaçaments de connexió en vehicle privat que proposa l’alternativa
escollida  suposa  una  reducció  important  en  percentatge,  però  degut  a  l’increment  de
desplaçaments, implica un augment en termes absoluts del nombre de desplaçaments, passant
de 66.171 a 66.663. Es constata doncs que la reducció d’emissions vinculades a l’ús del vehicle
privat  en  desplaçaments  de  connexió  difícilment  podrà  reduir-se,  ja  que  el  nombre  de
desplaçaments augmentarà en termes absoluts.”

Per això es proposa s’incloguin més mesures per assolir  una reducció significativa en termes
absoluts de desplaçaments de connexió en vehicle privat i la corresponent reducció d’emissions
necessària per a configurar una tercera alternativa que compleixi  amb els objectius del  PdM-
PMQA 2013-2018.

S’estima parcialment la proposta.

Es proposa incloure una nova alternativa que assoleixi  tots els objectius ambientals a l’anàlisi
d’alternatives de l’Estudi Ambiental Estratègic del PMUS. 
Es  considera  que  per  complir  aquesta  alternativa  caldria  l’execució  d’accions  de  caire
supramunicipal que afectessin a la mobilitat de connexió i les seves emissions associades. Per
aquest motiu, es considera que no pot ser l’alternativa escollida, ja que depèn d’altres municipis i
administracions. 
S’ha  afegit  algunes  propostes  respecte  el  document  aprovat  inicialment  que  poden contribuir
indirectament en la reducció de l’ús del vehicle privat. El desenvolupament de les actuacions del
Pla  Supramunicipal  de  Millora  de  la  Qualitat  de  l’Aire  del  Vallès  Oriental  contribuirà  a  reduir
notablement el nombre de vehicles, tal com s’inclou en l’alternativa C. Però com que aquest Pla no
està aprovat es prefereix no tenir en compte l’impacte ambiental de les accions que recull. 

“TERCERA. Dins el capítol 7 de propostes d’actuació de l’alternativa triada, referent al punt 7.2.
Mobilitat en bicicleta, proposem incorporar algunes consideracions en la descripció dels “Criteris
per a la creació i  ampliació de la xarxa ciclable”,  ja plantejades en els processos de treball  i
participació, que entenem que manquen. Es proposa el següent redactat:



(...)  S’han  definit  uns  criteris  d’actuació  per  a  la  creació  d’una  xarxa  ciclable  a  Granollers
conjuntament  amb  la  principal  associació  de  promoció  d’aquest  mitjà  a  la  ciutat,  Granollers
Pedala.

En aquest sentit, s’ha aprovat que:

Com  a  criteri  general,  els  itineraris  en  bicicleta  SEMPRE  seran  per  la  calçada.  Només
s’aprofitaran les voreres – bici actuals, en una fase prèvia al desenvolupament d’un itinerari amb
millors condicions.

Els carrers de la xarxa pedalable senyalitzats com a velocitat màxima 30 Km/h s’acceptaran com
a itineraris de convivència, i podran funcionar sense carril bici segregat. En aquests casos caldrà
senyalitzar horitzontal i verticalment la limitació de velocitat i la preferència per a les bicicletes.

Als carrers 30 caldrà incorporar un carril bici segregat en els casos següents:
• Quan el sentit de circulació de les bicicletes sigui contrari al sentit de circulació general.
• En trams amb pendent del 4% o superior en el sentit de circulació de les bicicletes.
• En trams de certa longitud amb pendent ascendent caldrà preveure trams de carril bici per permetre

que la bici pugui transitar en paral·lel i evitar la pressió dels vehicles motoritzats.
• Quan es consideri per algun altre motiu de seguretat en relació als usuaris de la bicicleta.

Als carrers de la xarxa pedalable senyalitzats com a velocitat màxima 50 Km/h caldrà preveure
carrils bici segregats. Com alternativa provisional, als carrers amb més d’un carril per sentit, es pot
establir la limitació de 30 Km/h pel carril dret.
Els  carrers  de  la  xarxa  pedalable  senyalitzats  com a residencials  o  de  prioritat  invertida  (de
plataforma única) on segons ordenances la velocitat està limitada a 20 Km/h i les bicicletes poden
circular en tots dos sentits, caldrà incorporar la senyalització vertical i horitzontal necessària per
habilitar la circulació de bicicletes en tots dos sentits.”

S’estima la proposta.

Es proposa modificar la descripció de l’actuació 2.1 “Criteris per la creació i ampliació de la xarxa
ciclable” amb les determinacions presentades en l’al·legació tercera, així com en l’apartat 7 de la
memòria. 

“QUARTA. Al mateix punt 7.2. es considera que hi ha una barreja de conceptes entre l’abast
territorial de la xarxa i el desplegament temporal d’aquesta. No considerem que l’abast territorial
impliqui una seqüència temporal d’execució, doncs poden desenvolupar-se les xarxes interna, de
conurbació i de connexió amb la RMB de forma simultània.

En qualsevol cas, s’inclouen en la xarxa de connexió amb la conurbació el “desenvolupament
d’itineraris cap al sud de la població que requeriran adaptar uns passos per creuar la Ronda Sud”,
quan a nivell territorial això hauria de formar part de la xarxa interna, i hauria de tenir la màxima
prioritat, ja que és per les persones que viuen o es desplacen a punts més allunyats del centre de
la ciutat per qui pot ser més útil l’existència d’una xarxa pedalable.

Per això es proposa incloure el  “desplegament de la xarxa pedalable cap al sud de la ciutat,
arribant  al  barri  de  Can  Bassa,  el  polígon  de  Palou  Nord  i  al  nucli  de  Palou,  habilitant  els
corresponents punts per creuar la Ronda Sud”, dins la Xarxa Interna, amb caràcter prioritari, i
modificant la documentació gràfica corresponent del pla i la descripció de les actuacions.

També  caldria  incloure  dins  la  xarxa  interna  les  connexions  amb  l’estació  de  Granollers-
Canovelles i els eixos pedalables de Roger de Flor-Lluís Companys, Torras i Bages, Avinguda
Sant Esteve, Ramon Llull, Carrer Colom – F.de Guimaraes – Camp de les Moreres, Carrer Tres
Torres – Emili Botey.



Es proposa també que el PMUS plantegi el desplegament de les tres xarxes de forma simultània i
no seqüencial, i que per tant es doni prioritat a les gestions per poder incorporar nous punts de
creuament de la Ronda Sud i per traçar les connexions pedalables amb els municipis veïns.”

S’estima parcialment la proposta.

Es  modifica  la  classificació  per  fases  de la  proposta.  La classificació  plantejada diferencia  el
desenvolupament de la xarxa pedalable urbana en dues fases temporals: primera fase centre –
nord i segona fase sud i ponent. Aquesta seqüenciació temporal es realitza tenint en compte la
viabilitat econòmica de la proposta per tal de preveure un desenvolupament progressiu assumible
en els propers anys. 

Aquesta proposta de xarxa interna inclou les connexions amb l’estació de Granollers-Canovelles i
els eixos pedalables de Roger de Flor-Lluís Companys, Torras i Bages, Avinguda Sant Esteve,
Ramon Llull, Carrer Colom – F.de Guimaraes – Camp de les Moreres, Carrer Tres Torres – Emili
Botey.

A mesura  que  es  vagi  desenvolupant  la  xarxa  pedalable  a  la  ciutat  s’anirà  valorant  la  seva
extensió en funció de la demanda i necessitats detectades. Per tant, la proposta recollida al pla és
la proposta mínima a desenvolupar durant  aquests anys que es podrà ajustar en funció de la
demanda per evitar fer una gran inversió que tingui una baixa utilització.

La connexió entre ambdós costats de la Ronda Sud es preveu que millori amb la creació de dos
nous  passos  per  a  vianants,  on  s’ha  sol·licitat  espai  per  a  bicicletes,  que  incrementaran  la
permeabilitat de la via. Des de l’Ajuntament de Granollers es va sol·licitar (març de 2018) a la
Generalitat aquesta proposta que ha estat acceptada pel Servei Territorial de Carreteres de la
demarcació de Barcelona i la Direcció General d’Infraestructures i Mobilitat i ena quests moments
s’està estudiant la ubicació concreta i tipologia per part seva. 

En una tercera fase, que es pot desenvolupar de forma paral·lela a les altres dues, consta el
desenvolupament  de  la  xarxa  interurbana.  Aquesta  última  depèn  d’altres  administracions
(Diputació  de  Barcelona  i  Ajuntaments  veïns)  i  el  seu  desplegament  s’ha  de  fer  de  forma
coordinada amb aquestes.

Cinquè.- En data 20 de juliol de 2018, el director de Serveis Jurídics ha emès informe relatiu a la
resposta a les al·legacions.

Sisè.- Resten pendents informes sectorials que permetran aprovar el pla.

Fonaments de dret

•••• De conformitat amb l'article 9 de la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, relatiu als
plans de mobilitat urbana, relatiu a la iniciativa per aprovar els plans de mobilitat urbana.

•••• D'acord amb l'article 22 de la  Llei 7/1985, de 2 d'abirl reguladora de les bases del rèigm lo-
cal i l'artilce 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel qual s'aprova el Text Refós de
la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya, que estableixen les competències del Ple.

•••• L'article 60.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels Ens Locals, en relació a l'article 49 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, regu-
ladora de les bases del règim local i l'article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril,
estableix el règim aplicable al procediment a seguir per l'aprovació i modificació de les or-
denances locals.



•••• L’Article 52.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei  municipal i  de règim local  de Catalunya,  sobre la  competència per l’adopció de
l’acord. 

Es proposa al Ple de la corporació

PRIMER.- Estimar parcialment les al·legacions presentades per:
-  En Emilio Molina González – registre d’entrada 2018002331 de 22 de gener de 2018
- Petrobages SL - registre d'entrada núm.2018007428 del 22 de febrero de 2018
- Grup Municipal Crida per Granollers- Cand. Unitat Popular – registre d’entrada 201807905 de 26
de febrer de 2018
- Grup Municipal del PDECAT – Democrates – registre d’entrada 201808159 de 27 de febrer de
2018
-  Na Meritxell Remolins Garcia, en representació de Granollers en Transició– registre d’entrada
2018008602 de 28 de febrer de 2018.
-  En  Benjamí  Aguilar  Domènech,  en  representació  de  Granollers  Pedala  –  registre  d’entrada
2018008605 de 28 de febrer de 2018

en el sentit dels informes signats pels tècnics municipals incorporat a l’expedient i en aquest sentit
modificar-ne  els documents que formen part del Pla de Mobilitat Urbana annex al present acord,
basant-se en els motius esgrimits en la part expositiva.

SEGON.- Donar per contestades les al·legacions en el sentit de l’informe signat pels tècnics
municipals incorporat a l’expedient i desestimar la resta, d’acord amb els informes adduïts.

TERCER.- Comunicar aquest  acord a l’Autoritat  Metropolitana del Transport  i  a la Subdirecció
General d'Avaluació Ambiental de la Generalitat de Catalunya

QUART.- Notificar aquest acord als interessats.

Alcalde: Moltes gràcies. En farà la presentació el regidor de Mobilitat, el senyor Juan Ma Segovia,
té la paraula, endavant: 

Senyor Segovia: Gracias Alcalde. Buenas tardes a todas y a todos.
En el pleno municipal del día 28 de noviembre de 2017, se acordaba aprobar inicialmente el Pla
de Mobilitat Urbana Sostenible de Granollers, 2018- 2024 .
Durante cuarenta y cinco días éste estuvo en exposición pública para que cualquier persona o
entidad pudiese presentar las alegaciones que considerasen oportunas. Este plazo transcurría
desde el día 27 de diciembre de 2017, hasta el 1 de marzo de 2018.
En este plazo, se presentaron un total de seis alegaciones por parte de:
-  El Sr. Emilio Molina González 
- La empresa Petrobages SL 
- El Grup Municipal Crida per Granollers- Cand. Unitat Popular  
- El Grup Municipal del PDECAT – Demòcrates 
- La Sra. Meritxell Remolins Garcia, en representación de Granollers en Transició
- Y el Sr. Benjamí Aguilar Domènech, en representación de Granollers Pedala 
Al estudiarlas, hemos podido constatar que algunas de ellas, han resultado ser coincidentes. Por
tanto,  en  el  informe conjunto  emitido  por  el  personal  técnico  de la  casa,  en  respuesta  a  las
alegaciones presentadas, estas respuestas, obviamente, también se repiten.  
Créanme que he intentado resumir mi intervención al máximo, pero me ha resultado imposible
hacerlo más de lo que lo haré.
Entre otros motivos porque, entiendo que, explicando públicamente las respuestas, he querido
también poner en valor el esfuerzo de las personas, entidades o grupos políticos antes nombrados
que han realizado este esfuerzo para presentar estas alegaciones. Aún así, trataré de hacerlo de
manera más breve repasarlas, ya que la respuesta más completa consta en el expediente. 
Así que entramos en materia esperando no aburrirles:



Respecto a las presentadas por el Sr Emilio Molina González, hacían referencia a una serie de
peticiones respecto a la mejora de la Ronda Sud de Granollers. Como ya eran coincidentes con
algunas de las  actuaciones que estamos trabajando en ese sentido,  se estima parcialmente la
propuesta. Recogiendo algunas de ellas en el apartado 4.2 “Mesures de reducció al trànsit de pas
a la Ronda Sud”. En este sentido se propone completar la actuación con los elementos que ya se
han ido trabajando des de el Servei de Mobilitat.
Concretamente,  se  propone  incorporar  todos  los  aspectos  que  desde  el  Ayuntamiento  de
Granollers se trasladó en un informe a la Secretaria d’Infraestructures i mobilitat del Departament
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. En este documento, como saben, se
solicitaban diversas medidas para mejorar la permeabilidad de la Ronda Sud y reducir el tránsito
de paso. 
Las medidas solicitadas son, entre otras:
-La supresión del peaje de la AP-7 en la Roca del Vallès.

-Restricción del tráfico de vehículos pesados por el tramo urbano de la Ronda Sud y por el
Polígono Industrial del Congost, para evitar el paso de este tipo de vehículos por la Ronda,
desviando, perdón, como alternativa hacia el polígono industrial y la carretera de Vallderiolf
-La ampliación del número de pasos para peatones y la mejora de los existentes, para mejorar
la permeabilidad a pie de la Ronda Sud.

-Aprovechando para poner los rebajes existentes para poner paso de peatones a la altura de las
calles Verge de Montserrat y Voluntaris 92. 
Así  mismo, se propone estudiar  la  regulación semafórica  en función del  tráfico existente y la
demanda a pie para garantizar tiempos ajustados a las necesidades de todos los usuarios.
La elaboración de un estudio de caracterización del tráfico de la Ronda Sud. Se solicita un análisis
detallado del tráfico que circula por la Ronda Sud con el objetivo de conocer el origen y destino, ya
que su identificación determinará las actuaciones a realizar.
Como hemos hecho público, desde la Direcció General, se ha recibido el compromiso de impulsar
este análisis técnico de las diferentes propuestas planteadas por el Ayuntamiento, los técnicos de
ambas administraciones ya están trabajando des de hace semanas,  y de hecho las cámaras,
como han podido ver en algún medio de comunicación, ya están instaladas, para disponer así de
una diagnosis que permita analizar la problemática existente y definir las posibles soluciones.
 Respecto a las alegaciones presentadas por la empresa Petrobages SL 
La primera alegación tenía que ver con un error en el número de plazas totales del pàrking Sant
Carles. Por lo que se corrige el número de plazas correspondientes únicamente al aparcamiento y
se estima la propuesta.
La  segunda  era  sobre  garantizar  la  accesibilidad  a  los  pàrkings  existentes  respetando  la
configuración de los accesos actuales de entrada y salida de vehículos.
También se estima aunque de manera parcial, ya que el Pla de Mobilitat, es el documento que
marca les directrices de movilidad para los próximos 6 años sin entrar en el detalle sobre las
actuaciones puntuales a nivel de proyecto en áreas concretas. Llegado el caso, en su momento
será necesario estudiar la particularidad que motiva esta alegación.

Pero  en  cualquier  caso,  el  Pla  de  Mobilitat,  prevé  ampliar  el  espacio  de  prioridad  para  los
peatones en el  centro,  pero  no determina que esta sea un área de acceso restringido  a los
vehículos. Y a su vez prevé evitar en medida de lo posible la circulación de paso hasta el centro
exceptuando los accesos a los aparcamientos existentes, tanto públicos como privados. 

Todo y eso, cualquier actuación que se realice en esta calle, va totalmente vinculada a la apertura
de la calle Pompeu Fabra entre Roger de Flor y Sant Josep. Actualmente, aún hoy, se ha de
estudiar que medidas concretas se aplicarían en este caso, en la calle Sant Jaume,  pero en
cualquier  caso,  será  necesario  encontrar  la  mejor  solución  para  garantizar  la  circulación  de
vehículos, en función de los usos existentes, como pudiera bien del aparcamiento o la distribución
de mercaderías en el mercat de Sant Carles, por poner sólo unos de ejemplos. 

Respecto a las alegaciones presentadas por Grup Municipal Crida per Granollers- Candidatura
d’Unitat Popular 
La primera proponía que se incluyese y “se seleccionase” en el  Pla de Mobilitat  Urbana una
alternativa de reducción a los desplazamientos en vehículo privado que permita el cumplimiento
de los objetivos respecto a los valores límite de contaminantes ambientales referenciados en la



Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y  del Consejo de 21 de mayo de 2008, relativa a la
calidad del aire y una atmósfera más limpia en Europa.
Se estima parcialmente la propuesta.
Se propone incluir una nueva columna alternativa que alcance todos los objetivos ambientales
fijados en el pdM a partir del Ambimob 2.0 en el análisis de alternativas de l’Estudi Ambiental
Estratègic del PMU. 
Pero es parcialmente porque no es la  propuesta que seleccionamos. La alternativa escogida,
como ya debatimos en la aprobación inicial del PMU, consideramos que es  realista respecto al
alcance de los objetivos ambientales previstos con las medidas propuestas. 
Hay que tener en cuenta que el PMU cumple con el objetivo de reducción de vehículos/km y que
este es el valor  que sirve de origen en todos los cálculos ambientales.  Quizá,  y es sólo una
reflexión,  sea  que  la  herramienta  utilizada  como método,  el  Ambimob  2.0.  Una  herramienta,
recuerdo, elaborada por la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona y la Autoritat del
Transport Metropolità, no sea del todo fiable.
Pese a todo, si tomamos como referencia esta herramienta, que es la que tenemos, el PdM fija
unos objetivos ambientales en base a dos variables, a la cifra de vehículos/km y al parque móvil.
Por  tanto,  si  se  cumple  este  valor,  el  resto  de  objetivos  ambientales  asociados  a  esta  cifra
también se tendrían que cumplir. 
Como ya hemos defendido en multitud de ocasiones, lo que sí que conseguiría una mejora en la
calidad del aire local, sería que se impulsasen acciones de ámbito  supramunicipal que afectasen
a la movilidad de conexión y de paso, así como las emisiones asociadas. 
En este sentido, el Pla Supramunicipal de Millora de la Qualitat de l’Aire del Vallès Oriental, recoge
diversas medidas coordinadas entre administraciones que afectarían a la movilidad y supondrían
una importante reducción de las emisiones.
En definitiva, se ha preferido optar por unos objetivos realistas que se puedan asumir en lugar de
fijar unos objetivos muy elevados que quizás no se puedan cumplir, o seguramente no se podrían
cumplir. Ya lo  tenía claro como les comenté el  día de la  aprobación inicial,  y  aún más claro
después de la reunión con la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, que en la
reuníón  que  tuvimos  para  explicarles  los  datos  recogidos,  que  desde  PMU,  ellos,  con  su
experiencia  en  evaluar  otros  planes  de  mobilidad  urbana  no  hicieron ninguna objeción  a  los
indicadores presentados
La segunda alegación de la CUP hacía referencia también a las medidas respecto a la Ronda Sud
y como hacía referencia a la anterior alegación del sr. Molina, se amplían el número de medidas
de reducción del tráfico de paso en la Ronda Sud como queda recogido en la acción 4.2 del Pla de
Mobilitat. . 
Por lo tanto se estima parcialmente la propuesta.
La tercera alegación tenía relación con el ámbito de la bicicleta. 
Se estima parcialmente.
En lo relativo a los aparcamientos para bicicletas, se ha modificado la acción, 2.6  «Criteris i
previsió d’aparcament per a bicicletes» añadiendo la previsión de reserva estacionamiento  en las
zonas industriales y en todos los nuevos desarrollos urbanísticos seguiendo lo que determina el
decreto 344/2006. 
Pero actualmente,  no se considera todavía apropiado incorporar cambios en la ordenanza de
circulación en lo referente a la movilidad en bicicleta. Entendemos que las ordenanzas se han de
ajustar de forma progresiva en función de las necesidades y la demanda. Sí que se prevé en un
futuro cuando ya se hayan implementado los itinerarios, o también para regular la circulación de
otros vehículos que empiezan a proliferar en nuestras calles, pero mientras tanto entendemos que
la actual ordenanza, concretamente en el artículo 17, ya determina como norma general que las
bicicletas circularán obligatoriamente por la calzada. 
Como tampoco se acepta el destinar el 10% del presupuesto de movilidad a partidas específicas
sobre bicicletas. 
Ya  que  el  presupuesto  municipal  del  servei  de  mobilitat  incorpora  diferentes  partidas  y  de
diferentes ámbitos sin diferenciar un único modo de transporte.  Como por ejemplo, la del bus
urbano o la de señalización por poner algunos ejemplos. 
De la misma manera que no todo lo que se recauda con la zona azul,  va destinado a temas
relacionados con el  transporte  privado,  consideramos que  tampoco debemos hacerlo  con las
bicicletas. 



En  todo  caso,  sí  dispondremos  del  dinero  que  consideremos  que  necesitamos  para  ir
implementando de manera gradual los temas relacionados con la bicicleta.
Y la cuarta alegación, hace referencia a una mayor participación. El eterno debate. 
Se desestima la propuesta
Seguramente pueda haber más participación, incluso mejor y también de forma diferente. Pero
además de las dos sesiones del  Consell  de Mobilitat  a  las que hace referencia la  alegación,
también hay que destacar  la  realización de un proceso de participación previo al  inicio  de la
redacción del Plan correspondiente a la Auditoría Advance.
En relación a los aspectos referentes a la bicicleta,  se ha contado en todo el  proceso con el
soporte  de  Granollers  Pedala,  para  consensuar  las  actuaciones  referentes  a  este  modo  de
transporte.
Y finalmente, el PMU se presentó en el Fòrum de Comerç y en el Consell Econòmic i Social con el
objetivo de recoger las preocupaciones e intereses de sus miembros. Así como las aportaciones
de ciudadanos que a título individual han ido haciendo sus consultas o propuestas, dentro o fuera
del período de recogida de aportaciones. Siendo alguna de ellas incorporadas desde el inicio de la
redacción del PMU.
Como dije también en su día, el día de la aprobación inicial, desde la incorporación de los dos
nuevos técnicos de mobilitat, con su juventud y a la vez con su experiencia, la forma de trabajar va
incorporando matices que nos permiten ir avanzando y mejorar esa participación, en la que pese a
todo, y por mucho que podamos avanzar,  intuyo, y espero equivocarme, que seguiremos viéndola
de manera diferente.
En referencia a las  alegaciones presentadas por el Grup Municipal del PDECAT – Demòcrates :
La primera alegación tenía que ver con el transporte público y constaba de dos puntos. En el 
primero se solicitaba una parada del bus urbano frente al Teatre Auditori.
Se estima la propuesta, ya que con los cambios implementados en el servicio de la Línea 3, desde
el  pasado 1 de julio,  dispone ya de una parada,Torras i  Bages-Auditori.  Este nuevo recorrido
permite  la  conexión  desde Canovelles  y  el  barrio  del  Congost  hacia  el  Auditori,  estación  de
autobuses, juzgados, La Torreta,  Hospital y de vuelta a la población de Canovelles.    
El  segundo  apartado  tenía  relación  a  medidas  para  incrementar  la  velocidad  comercial  del
transporte público que también se estima la propuesta.
Ya que la  Comissió de Seguiment de TransGran realiza reuniones periódicas para evaluar  el
servicio, entre otros temas se analiza la puntualidad de las líneas y se valoran actuaciones que
permitan mejorar su velocidad comercial.
Otro de los motivos para la modificación de las líneas, que se llevó a cabo el 1 de julio, también
era este. La previsión que hace Sagalés como empresa operadora, es pasar de los 12,56 km/h del
2017, a los 13,89 km/h de 2019. Como referencia, la velocidad comercial en TMB es de  13,11km/
h, datos de 2015, y  la global de l’Regió Metropolitana de Barcelona es de 12,1km/h   
Así mismo, en la comissió de seguiment, también se identifican los puntos de la red viaria que
provocan mayores  incidencias  en  la  circulación  de  los  autobuses  y  qué  medidas  se  pueden
adoptar para eliminar estas incidencias.
Consideramos apropiado incluir una propuesta en el PMU que recoja esta voluntad de mejora
permanente de la velocidad comercial, aunque como digo se trata de un trabajo que ya se realiza
de manera continua.
La segunda alegación tiene como objetivo establecer medidas restrictivas en el paso de vehículos
privados en el entorno del Campo de Fútbol de Palou. Y la optimización de recorridos y sentidos
de circulación en el entorno de la illa de vianants.
Se estiman parcialmente las propuestas, ya que el acceso en vehículo privado hasta el campo de
Futbol de Palou se prevé que se realice por el polígono industrial del Congost, concretamente por
la calle Marconi, accediendo al aparcamiento habilitado a la altura de la calle Arquímedes.  Por
ello, la señalización e indicaciones  que en su momento se implanten irán en esta dirección. Para
posteriormente pasar a pie por una pasarela que permitirá cruzar el río de manera segura. 
Todo ello, manteniendo las medidas de restricción existentes en el barri de Palou.
Sobre el entorno de la Illa de Vianants, todo el ordenamiento gira ya en torno a esa idea. Que se
circunvale hasta el punto más cercano donde se pueda acceder a la illa. 
La tercera alegación solicitaba incentivar un cambio respecto al reparto de la paquetería a partir
de aparcamientos disuasorios.



Se estima parcialmente la propuesta, ya que coincidimos en que  la logística de la distribución es
uno de los problemas más relevantes y a su vez más difíciles de resolver  en un entorno de
movilidad sostenible. Que requiere de una reflexión profunda que analice de manera consistente
todas las posibles alternativas y las necesidades.
Para ello se ha añadido una nueva acción al  PMU que es referente a impulsar la distribución
urbana de mercaderías, está recogida en l'Acció 6.5, que recoge diferentes acciones a realizar.
La cuarta solicitaba una centralización informática del sistema semafórico. 
Esta propuesta queda desestimada ya que, actualmente,  ya se dispone de una centralización
informática del sistema semafórico en tres zonas, que es accesible desde la Policía Local. Quedan
algunos  semáforos,  es  cierto,  pendientes  de  centralizar  pero  el  coste  que  supondría  esta
centralización consideramos que es demasiado elevado para el resultado que ofrecería.
Sobre la supresión de las barreras arquitectónicas para cumplir con la normativa de accesibilidad.
Se desestima la propuesta, y aclaro, porque no quiero que haya malos entendidos. 
Se desestima, no porque no estemos de acuerdo, ya que el propio PMU recoge la acción 6.7, la
propuesta de  redactar el Pla d’accessibilitat.  Sino porque consideramos, que ha de ser el  Pla
d’accessibilitat, que ha de ser éste el encargado de detectar todas las barreras arquitectónicas
existentes y definir les actuaciones necesarias. 
Como no puede ser de otro modo, el Pla de Mobilitat sí que contempla el cumplimiento de los
criterios de accesibilidad a la hora de definir  la amplitud de las aceras,  o los itinerarios,  o la
adecuación de los pasos de peatones por poner unos ejemplos.
Es más, consideramos que este plan de accesibilidad, tendría que incluir, no sólo elementos de la
vía pública sino también en las instalaciones, medios de transporte, etc...
Es por este motivo que incluimos la propuesta de incorporar el Pla d’Accesibilitat a este PMU.
La siguiente,  hacía la  petición del  diseño de  una corona de doble sentido de circulación que
comprenda las calles: Roger de Flor, Torres i Bages, Foment y Avinguda Sant Esteve.
Se desestima la propuesta, ya que en estos momentos, la práctica totalidad de estas calles son de
doble sentido salvo el carrer Foment y un tramo de Torras i Bages. Con la jerarquización prevista
el en Pla de Mobilitat se propone que las calles de doble sentido correspondan básicamente a
calles que forman parte de la red bàsica o primaria. Excepto el eje formado por Av Sant Esteve-Av
Sant Esteve, Av. Del Parc – c. Girona, y el resto de vías que se proponen forman parte de la red
secundaria.
De todas formas, sí que se considera interesante   ya que es una zona en la que ya se estaba
trabajando desde el servei de Mobilitatpara analizar, con detalle la circulación de Torres i Bages,
para valorar también si la conversión a doble sentido puede favorecer para pacificar otras calles
clasificadas como vecinales.

Esta propuesta no queda incluida en el PMU, pero sí, para analizar en la comissió de mobilitat,
como otras que ya se están estudiando, por poner un ejemplo, el tramo del cruce de la Rambla
Josep Tarradellas con Josep Umbert.

La  alegación  presentada  por  la  señora   Meritxell  Remolins  Garcia,  en  representación  de
Granollers en Transició.
Esta alegación es referente a los criterios medioambientales recogidos en el PMU, y al igual que
ocurría en la respuesta a la primera alegación de la CUP, y también la que vendrá después de
Granollers Pedala, se recoge parcialmente  por los mismos motivos anteriormente expresados, ya
que son  coincidentes  las  alegaciones  y  por  tanto  y,  como no puede ser  de  otra  manera,  la
respuesta también es la misma. Se acepta parcialmente incorporando una nueva alternativa que
alcance todos los objetivos ambientales aunque no sea la alternativa escogida.
Y por último, la alegación presentada por el señor Benjamí Aguilar Domènech, en representación
de Granollers Pedala. 
De las cuatro alegaciones presentadas la primera, segunda y cuarta tienen que ver con los temas
medioambientales a los que  doy por respondidas.
Y la  tercera,  solicitaba modificar la descripción de la  actuación 2.1 respecto a “Criteris  per la
creació i  ampliació  de la  xarxa ciclable”  y  queda aceptada en el  sentido  de las aportaciones
presentadas en la alegación, así como en el apartado 7º de la memoria.
Y acabo. Estas, y pese a que pueda no parecer lo, han sido de manera resumida las alegaciones
presentadas  y  vuelvo  a  agradecer.  Ya  que  como  han  podido  comprobar,  casi  todas  se  han
aceptado si no en su totalidad, sí en una gran parte.



Porque honestamente, creemos que mejoran el Plan inicialmente aprobado.
Unas alegaciones que querríamos haber respondido antes. Mi voluntad era hacerlo conjuntamente
con la aprobación definitiva del PMU, pero la previsión de la tardanza de los informes ambientales
y el período vacacional inminente que aún hará que se retrase más, creo que por respeto a las
personas y entidades que han alegado, reciban ya la respuesta.
Reitero  mi  agradecimiento,  y  espero,  que después de  las  vacaciones,  podamos tener  ya  los
informes que faltan y por fin aprobar definitivamente este Pla de Mobilitat.

Alcalde: Moltes gràcies, Juan Ma Segovia, potser la intervenció més llarga que has fet en aquest
Plenari. Més llarga que el del dia de la presentació del propi Pla. En tot cas, té a veure amb
aquesta voluntat d'escoltar, i d'analitzar les peticions i les aportacions que fan els grups i, per tant,
jo també te l'agraeixo. 
Obrirem torn d'intervencions. Aquí sí que hi ha demanada intervencions. Per part del Partit Popular
¿No?, per part de la CUP, ¿Sí? Senyor Navarro, té la paraula:  

Senyor Navarro: Sí, voldria fer quatre puntualitzacions ràpides. El senyor Segovia ho ha explicat
molt bé. 
Bé,  felicitar  l'equip  de  Govern,  perquè  creiem  que  per  una  vegada,  com una  excepció,  han
entomat el tema gràcies també a les aportacions, sobretot de les entitats, no tant dels partits. 
Voldria recordar, al senyor Molina, jo crec que va fer aquestes al·legacions, ell no ho expressa així,
però les va fer en nom de l'Assemblea per la integració de la Ronda Sud. Jo crec que aquesta
associació o aquesta Assemblea ha generat un debat a la ciutat que ens calia, que nosaltres ja
vam plantejar, ho vull recordar, perquè em sembla que el tema de la Ronda Sud, tot i  que ha
engegat, en molts àmbits que no eren recollits en el PMUS, doncs cal avançar-hi molt més, però
en aquest sentit, doncs, crec que és molt important, tant l'aportació d'aquestes entitats, com també
la resposta que ha donat el Govern. Recordo que en el tema de la Ronda Sud se'ns deia molt
sovint que és que és un tema que no era de competència municipal, malgrat això, s'ha trobat la
manera  de  fer-hi  una sèrie  de  propostes  que  recullen  bàsicament  alguns  dels  aspectes  que
plantejava l'Assemblea i, per això, doncs, els vull felicitar a vostès i els tècnics que hi treballen. 
Algunes puntualitzacions: 
Per nosaltres, la mobilitat amb bicicleta segueix sent un element que cal treballar molt més, que
sense un pressupost específic serà complicat i, creiem que en aquest sentit, doncs, s'ha de trobar
les maneres per tal que hi hagi cada any en el Pressupost, polítiques de millora, que cal fer moltes
polítiques de millora del  tema de bicicleta,  perquè som una ciutat  molt  ciclable i  no crec que
s'estigui aprofitant prou, doncs, totes les possibilitats que tenim per garantir una mobilitat, doncs,
més sostenible. 
En el tema qualitat de l'aire, també, sí que li reclamaria, això ja ho va dir vostè, té raó que va voler
fer  uns  objectius  realistes,  ens  agradaria,  poder  ser  més  ambiciosos,  per  això  ja  li  van  fer
l'al·legació i, insistirem, perquè creiem que és un tema en el què no crec que exageri que si dic
que ens hi va la vida, perquè hi ha molta gent que pateix, això d'una manera molt greu, tots i totes
ho patim, però hi ha molta gent d'una manera molt greu.
I un altre punt, ara que ha canviat el Govern de l'Estat, l'AP-7; crec que el ministre ja ha dit, doncs,
que  en  aquest  tema  hi  haurà  novetats,  esperem  que  ens  ajudin  des  del  Govern  per  tal
d'aconseguir,  abans del 2021, que el tràfic pesant que patim els veïns de la Ronda Sud sigui
derivat cap a l'AP-7, ara depèn del PSOE. Gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies. No sé si per part d'Esquerra Republicana hi ha intervenció ¿sí? Senyora
Maynou té la paraula: 

Senyora Maynou: Gràcies. Bon vespre. Jo volia fer una reflexió una mica més genèrica. 
Nosaltres, de fet, el 28 de novembre del 2018, quan es va aprovar, es va fer l'aprovació inicial del
Pla de Mobilitat 2017, perdó, ja ens vam abstenir,  ja m'havia avançat. Ens vam abstenir,  i  en
aquest moment, respecte aquestes estimacions també ho farem; perquè nosaltres entenem, en
aquell moment vam dir i ho reiterem, que un Pla com aquest ha de servir, creiem que ha de servir,
sobretot, per reflexionar i incidir en l'ús, en l'ús compartir que fem de l'espai públic en la  seva
gestió i per nosaltres és incidir en quin model de ciutat volem. On no es plantegin només objectius



realistes,  que  és  veritat  que  el  regidor  Segovia  deia  que  s'han  d'assumir,  s'han de  plantejar
objectius que siguin assumibles sinó també objectius desitjables en la línia de quins són els canvis
d'hàbits que volem incloure través d'aquest Pla de Mobilitat. 
Celebrem que s'hagin estimat bona part de les al·legacions presentades per part dels diversos
col·lectius i partits polítics de la ciutat; i ho celebrem doblement, perquè demostra que un Pla com
aquest no és només una eina de gestió de l'equip de Govern sinó que, com ha de ser, és un Pla
que en el moment que està  a exposició pública, doncs, entitats, associacions i els partits polítics,
però potser, nosaltres som els que ja estem més habituats a incidir, doncs que, sobretot entitats i
associacions compromeses pel creixement sostenible de Granollers  facin propostes, bona part de
les quals s'han acceptat; i és bona aquesta participació i és bona el fet de poder recollir bona part
d'aquestes propostes. 
Ara bé, nosaltres creiem que hi ha propostes que es desestimen i que creiem que potser caldria
anar més enllà i, per tant, ens hagués agradat que moltes s'haguessin estimat, perquè pensem
això,  la  necessitat  d'anar  cap  a  defensar  un  model,  realment  cap  a  un  model  global  del
desenvolupament  sostenible, on la prioritat sigui les persones amb una promoció més gran de l'ús
de la bicicleta, com deia el company Navarro, el foment del transport públic i, també sobretot,
assumint que, aquí s'apunta que el Pla aquest supramunicipal de millora qualitat de l'aire sí que
planteja el tema de que els límits municipals es limita a Granollers, és evident, que superen el que
és el  propi  municipi  i,  per  tant,  la  perspectiva de  treballar  en consonància amb l'aglomeració
urbana l'hem de tenir molt clara; i si pensem que hi han accions que no es podran dur a terme
perquè els altres municipis no les duen a terme, potser Granollers ha de fer de pal de paller i
entomar, doncs que si que hi ha mesures contra la contaminació que s'han d'assumir. 
Insistim també, que ho vam dir  a l'aprovació inicial  del Pla, que finalment trobem a faltar una
concreció d'objectius. Creiem que el Pla ha de servir també per detectar mancances i plantejar
millores, però també sobretot,  pel temporalitzar accions; i això també és un tema que ho hem
trobat a faltar i que insistim que creiem que l'aprovació definitiva hauria d’ incloure’s. Gràcies. 

Alcalde:  Moltes gràcies.  Per  part  de PDeCAT Demòcrates,  ¿sí?  El  senyor  Vila  té  la  paraula,
endavant: 

Senyor Vila: Hola, bon vespre a tothom. Hi ha temes, a vegades hi ha ciutats que tenen alguns
temes recurrents o de conversa. 
A Granollers si ha un tema de conversa habitual, és la mobilitat; a moltes altres ciutats també, eh,
però a Granollers se'n parla bastant. No és només una conversa de carrer o de sensors sinó que
el que és de celebrar és que no només des del Govern municipal i  des dels partits sinó que,
realment s'elabora discurs des de les entitats per trobar-hi resposta i, per tant, és un debat que
s'organitza i que fa propostes, i es nota; perquè hi ha vegades que hi ha propostes que no tenen
aquest retorn en forma de participació a l'hora de fer-ne al·legacions. 
Per nosaltres aquesta mena de plans no són només un document de Govern, tenim el Pla de la
Mobilitat, uns punts, una estona, unes hores més enllà veurem el Pla d'habitatge. Són documents
els quals entenem que no s'han de subscriure per punt i per coma, amb punts i comes, sinó que
configuren un marc on creiem que el màxim nombre de grups municipals ens hi hem de sentir
còmodes per després, evidentment, cadascú aplicar-hi el seu accent a la seva prioritat;  i  amb
aquesta filosofia ens hi hem acostat. 
Ens hi vam acostar en el moment de l'aprovació inicial, manifestant en principi els nostres dubtes
a les  nostres  aportacions  des  de dos  punts  de  vista,  tant  de  filosofia  i  d'estructura  com de
propostes concretes. Recolliré una sèrie de coses, no el detall, perquè ja l'ha fet el company, En
Juan Ma Segovia, ha recollit les nostres propostes amb molt detall, però, sí una sèrie de coses
que, evidentment, com que requerien canviar el Pla de Mobilitat de dalt a baix o almenys amb
molta part no s'han pogut recollir, tot i que, per nosaltres no són tant, diguem-ne, transcendentals,
per haver de votar en contra. 
Sí que trobàvem que hi havia alguns detalls amb les dades que, evidentment, pel decalatge en
l'elaboració del Pla hi havia algunes dades que hi ha en el moment de l'elaboració del Pla, es
quedaven desfasades; creiem que això és a vegades inevitable, però, el mateix compromís de
l'actualització del Pla això s'anirà recollint.  
Hi havia de la lectura, a vegades, el Pla, una visió molt quantitativa de la mobilitat i poc funcional;
ni és bo que hi hagin menys vehicles a la ciutat ni s'ha de ser necessàriament dolent que n'hi hagi



menys. Per què, què vénen a fer, quin recorregut fan, on van, a vegades tenir aquesta visió, una
mica de dir, !ostres¡  imagina que tinguéssim molts pocs vehicles a la ciutat, però és que  perquè
ningú ve a comprar o perquè ningú a treballar, tindríem un problema. Per tant, l'estudi, la visió una
mica transversal, no al voltant d'aquests cinc eixos que es proposen al Pla, sinó al voltant de la
funció  de  la  mobilitat,  trobàvem una mica  faltar  la  visió,  no  és  prou rellevant  com perquè el
rebutgen, però, volíem que constés en acta.
 Sobre  els elements concrets de les nostres aportacions,  celebrem que hagin estat recollits i
només fer alguna puntuació sobre  alguns que no ho han estat;  perquè allà on toqui hi serem
insistents. 
Entenem que la doble circulació al voltant de la illa de vianants, formalment ha estat desestimada,
tot i que, en la lletra després parcialment es recull. Sí gairebé tota està recollida i només queda
Torras i  Bages i  Foment, i  Torras i  Bages es diu que a la  Comissió de Mobilitat,  estudiar-ho,
precisament  per  alliberar  carrers  del  voltant  que interessa que  siguin,  que  són veïnals  i  que
interessa  alliberar, creiem que més tard o més d'hora això s'aplicarà també al carrer Foment, i
més tenint en compte que Foment hi ha una afectació urbanística per poder-lo eixamplar i que si
algun  dia  volen  pasificar  Martí  i  Grivé,  doncs,  la  solució  és  aquesta;  encara  que  no  sigui
concretament recollit ara, entenem que la  filosofia haurà d'anar cap aquí. 
Estem també d'acord en la resposta que s'ha donat a la resta d'al·legacions, també es podria
donar el cas de que estiguessin d'acord amb el Pla inicial i que les al·legacions ens fessin desistir-
ne, i ho trobem interessant. 
I, també, una mica posar de manifest, no la ponderació, l'equilibri entre criteris tècnics i criteris i
polítics que hi ha hagut en l'elaboració d'aquest Pla i de les al·legacions presentades; ens sembla
interessant, sempre hi ha una visió política al darrere, però, si et mires tant el Pla com a vegades
les al·legacions, tant l'un com l'altre, et seria difícil saber qui ho ha proposat, i això té el seu què. 
Hi havia alguns elements que havíem proposat que era sobre la compatibilitat de la bicicleta i el
vianant, que curiosament no les vam aportar en forma d'al·legació, però, que d'altres grups sí que
ho han fet, per tant, també d'acord. 
En aquest sentit el nostre vot serà afirmatiu. 
Alcalde: Moltes gràcies. El regidor Segovia, té la paraula, si en vol fer ús. 

Senyor Segovia: Sí, empezaré por el final, por las palabras del señor Vila.  
No sé si agradecer la última frase o no. No sé si es un elogio o no de que la ponderación entre
visión política o técnica de este Pla de Mobilitat, pero es mi forma de hacer. Yo por la regidoría que
he pasado, yo no he querido jugar a saber más que el técnico, porque no sé; otra cosa es mi
obligación de intentar aportar poco sentido común que pueda tener, en intentar defender aquellas
propuestas técnicas que vemos que son, como bien decía, coincidentes en la línea que sí, que
entendemos que ha de crecer la ciudad. Por lo tanto, lo cogeré como un elogio, en ese sentido. 
Totalmente de acuerdo con usted, en el tema que el Pla de Mobilitat Urbana, ni es, ni ha de ser un
documento del Gobierno, no nace con esa vocación, ni  este ni el anterior.  Como he dicho en
alguna ocasión, ha de ser un Plan de ciudad, en el que lo entomamos como algo de todos o si no
no  salimos,  porque  estamos  marcando  cuales  son  las  lineas  maestras   de  como  queremos
movernos en la ciudad en un futuro, y esto, evidentemente, lo tenemos que aportar entre todos. 
Y decía el tema de la movilidad, el aparcamiento es un tema recurrente. Las ciudades tenemos
varios temas recurrentes, luego tendremos otro  en el que hablamos, y a veces se convierten en
mitos, después de tanto tiempo de hablar del tema de la movilidad, el aparcamiento en Granollers
es  imposible.  Yo  cuando  me voy  a  otros  sitios,  y  tampoco  muy  lejanos  de  aquí,  y  ves  las
dificultades que tienes para moverte por el centro de según que poblaciones, pienso, bueno, como
diría aquél, pues no estamos tan mal. 
Sobre la CUP. Señor Navarro, si el informe de la alegación del señor Molina constase de que las
alegaciones que hacía, las hacía en nombre de la plataforma per soterrament de la Ronda, le
seguro que lo hubiese dicho, pues las alegaciones del señor García en nombre de la plataforma
del soterrament, aunque yo no lo haya hecho constar, pues por lo tanto, lo nombro sin ningún tipo
de dudas por ninguna parte. 
Sobre la discusión  medioambiental, ya no volveré a insistir porque no nos pondremos de acuerdo
y,  evidentemente,  sobre la  liberación del  peaje de la  AP7 seguimos pensando lo  mismo que
pensábamos  hace  unos  meses;  se  lo  reclamamos  al  Gobierno  del  PP,  se  lo  seguiremos



reclamando al Gobierno del PSOE o del que haya; pero de pronto, saludamos con satisfacción,
las palabras del ministro anunciando la retirada de este peaje. 
Las palabras d'Esquerra,  de la Núria, no las entiendo. No entiendo la  abstención, ya que,  de
regulada, que ha pasado, que ha explicado en su misión sobre el Pla de Mobilitat. Si nos las
hubieses podido explicar en alguna alegación, pues a lo mejor hubiéramos podido profundizar
alguna cosa más, y haber avanzado en ella. 
Por lo tanto, agradezco las aportaciones, tanto las alegaciones como los comentarios que se han
hecho ahora, y esperando eso, de que más pronto que tarde recibamos los informes pertinentes y
poder aprobar definitivamente el Pla de Mobilitat.
Alcalde: Moltes gràcies. No sé si es vol fer una segona intervenció d'algun grup, ¿No? Doncs seria
el moment de votar. 
En tot cas, agrair la feina de síntesi que ha fet el regidor i l'equip que ha conduit el Pla de Mobilitat;
i com no pot ser d'una altra manera, el conjunt d'aportacions que s'han fet que, tant de la societat
civil com dels grups municipals, han enriquit un document que és i vol ser un document de ciutat
de mirada llarga.

S'aprova per majoria absoluta, amb els 19 vots favorables dels Grups Municipals del PSC-CP, el 
PdeCAT-Demòcrates,  de C’S i del PP; i les 4 abstencions  dels Grups Municipals  d’ ERC-AG-AM 
i de la CpG-CUP-PA 

Alcalde:quedaria aprovada la proposta en aquesta fase. Recordem que és un tràmit molt llarg i 
que, bàsicament, està pendent d’un document de la Generalitat que fa alguns mesos que esperem
en candeletes. 

Passem al següent punt, en tot cas, el punt número quinze, el que es tracta de proposar una
modificació al contracte de serveis de neteja viària i recollida de residus, senyora secretària:

15
Modificacar el contracte de serveis per a la prestació del servi de neteja viària i recollida de
residus de l’Ajuntament de Granollers.

 
Número Expedient: 231/2018/48 (M11/15)

1. En data 27 de setembre de 2016 el Ple de l’Ajuntament de Granollers va adjudicar el contracte
de serveis per la prestació del servei de neteja viària i recollida de residus de l'Ajuntament de
Granollers a l'empresa TALHER SA amb NIF A08602815 per un import màxim de 3.898.777,48
més 389.877,75 euros en concepte d'IVA, per al primer any de contracte, i de 4.017.016,58 euros
més 401.701,66 euros en concepte d'IVA per al segon i posteriors, és a dir per un import total
màxim per  al  període executiu  de  15.949.827,22 euros més 1.594.972,73 euros  en concepte
d'IVA,fent un total de 17.544.799,95 euros, d'acord amb el desglossament següent :

2016 2017 2018

Concepte base imp. IVA Total base imp. IVA Total base imp. IVA Total
Recollida 
domiciliaria 

21.7672,96 21.767,30 239.440,26 884.474,03 88.447,40 972.921,43 925.820,64 92.582,06 1.018.402,70

Recollida 
comercial

139.167,96 13.916,80 153.084,76 565.483,39 56.548,34 622.031,73 591.918,11 59.191,81 651.109,92

Treballs 
neteja viària

617.853.46 61.785,35 679.638,81 2.478.379,83 247.837,98 2.726.217,81 2.499.277,83 249.927,78 2.749.205,61

Total 974.694.38 97.469,45 1.072.163,83 3.928.337,25 392.833,72 4.321.170,97 4.017.016,58 401.701,65 4.418.718,23

2019 2020 Total

Concepte base imp. IVA Total base imp. IVA Total base imp. IVA Total
Recollida 
domiciliaria 

925.820,64 92.582,06 1.018.402,70 694.365,48 69.436,55 763.802,03 3.648.153,75 364.815,38 4.012.969,13



Recollida 
comercial

591.918,11 59.191,81 651.109,92 443.938,58 44.393,86 488.332,44 2.332.426,15 233.242,62 2.565.668,77

Treballs 
neteja viària

2.499.277,83 249.927,78 2.749.205,61 1.874.458,37 187.445,84 2.061.904,21 9.969.247,32 996.924,73 10.966.172,05

Total 4.017.016,58 401.701,65 4.418.718,23 3.012.762,44 301.276,25 3.314.038,69 15.949.827,22 1.594.982,73 17.544.809,95

En data 25 de gener de 2017 es va formalitzar el contracte nº 2017/021 amb data d’inici 1 de març
de 2017 fins el 28 de febrer de 2021.

2. La clàusula IX.1 del Plec de clàusules administratives particulars recull la possibilitat d’un cop
perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació podrà introduir-hi modificacions que no afectin a
les  seves condicions essencials,  sempre que ho faci  per  raons  d’interès  públic  i  per  atendre
causes imprevistes, de conformitat amb allò que prescriuen els articles 219 i 306 del TRLCSP.

3. En data 16 de juliol de 2018 el cap de servei i el director de Serveis Municipals han emès un
informe conjunt en el que proposen modificar el de serveis per la prestació del servei de neteja
viària  i  recollida de residus de l'Ajuntament de Granollers.  La modificació proposada afecta al
servei de recollida de residus que s’ha vist incrementat (segons estudis de la informació disponible
fins el mes de juny d’enguany) on es constata una constant progressió de la generació de residus
en totes les fraccions. Aquestes circumstàncies acompanyades de determinats comportaments
incívics per part d’alguns ciutadans han acabat afectant la ciutadania. Per a millorar el servei es
proposa  un  increment  equivalent  a  tres  jornades  a  la  setmana  de  serveis  de  recollida  de
voluminosos i alguns reforços en la recollida de resta, per tal d’evitar desbordaments  derivats en
especial  pels dies en que no es fa la recollida completa en totes les rutes de manera que es
proposen dues ampliacions parcials de jornada, mitjançant serveis que no recullen rutes senceres,
només en aquelles ubicacions de diverses rutes que es consideren susceptibles de presentar
desbordaments.

Les  modificacions proposades segons informe tècnic annex són:

A.1  Reorganització  de  les  rutes  de  recollida  de  la  fracció  resta  de  càrrega  lateral
consistents en :

A.1.1 Redistribució de les rutes de recollida de la fracció resta mitjançant càrrega lateral.
Consistent en una redistribució dels serveis sense increments de prestacions ni mitjans.

A.1.2  Increment  de  serveis  de  recollida  de  càrrega  lateral  de  dijous  mitjançant  una
ampliació horària de dues hores. El cost anual previst és de 11.700 € (IVA exclòs), segons els
següent detall:

Concepte Hores Preu unitari Jornades anuals Total

Camió càrrega lateral 2 43,20 52 4.492,80 €

Conductor recollida 2 34,20 52 3.556,80 €

Camió caixa oberta 2 9,00 52   936,00 €

PE RSU 2 26,10 52 2.714,40

TOTAL 11.700 €



A.1.3 Realització d’un picking els dissabtes a la nit de les dues rutes 2 i 3 recollint els
contenidors que més s’omplen d’aquestes dues rutes durant el cap de setmana. El sobrecost bé
donat per la diferència entre els preus existents entre el servei de recollida que actualment s’està
efectuant els dijous al matí (per tant en horari diürn) que passarà a prestar-se el dissabte a la nit
(horari nocturn). El cost anual previst  és de 1.123,20 € (IVA exclòs) detallat a continuació:
Cost servei recollida diürn

Concepte Hores Preu unitari Jornades anuals Total

Conductor recollida 6 30,60 52 9.547,20€

PERSU 6 26,10 52 8.143,20€

TOTAL 11.690,40 €

Cost recollida servei nit

Concepte Hores Preu unitari Jornades anuals Total

Conductor recollida 6 34,20 52 10.670,40€

PERSU 6 26,10 52 8.143,20€

TOTAL 18.813,60 €

Increment diferència servei nocturn-servei diürn 1.123,20 €

A.2  Reorganització  en  el  servei  de  recollida  de  residus  mitjançant  càrrega  posteriors
consistent en :

La incorporació d’un picking els dilluns al  matí.  El cost anual estimant és de 12.191,40€ (IVA
exclòs) detallat a continuació:

Concepte Unitats Hores Preu unitari Jornades
anuals

Total

Camió càrrega posterior 1 2,5 20,70 52 2.691,00 €

Conductor recollida 1 2,5 34,20 52 4.446,00 €

Peó recollida 2 2,0 24,30 52 5.054,40 €

TOTAL 12.191,40 €

A.3 Increment de prestacions del serveis de recollida de voluminosos, consistent en: 

Un augment de 5 a 8 dies els serveis setmanals de recollida, que suposa un increment del cost
inicial de 53.913,60 € (IVA exclòs) segons detall:

Concepte Unitats Hores Preu unitari Jornades anuals Total

Camió caixa oberta 3 6 9,00 52 8.424,00 €

Conductor mobles 3 6 26,10 52 24.429,60 €



Peó mobles 3 6 22,50 52 21.060,00 €

TOTAL 53.913,60 €

El cost econòmic s’ha calculat d’acord amb els preus unitaris de l’annex 2 del PPTP un cop aplicat
el 10% de baixa ofert per Talher, SA en la seva oferta. L’inici de les modificacions proposades
seran  efectives  a  partir  de  l’1  d’agost  de  2018  amb  les  següents  partides  pressupostàries  i
anualitats:

Concepte Base Imposable + 
IVA no deduïble

Iva deduïble Total

Partida pressupostària J3110/16210/22700

2018 34.892,84 € 1.282,58 € 36.175,42 €

2019 83.742,82 € 3.078,20 € 86.821,02 €

2020 83.742,82 € 3.078,20 € 86.821,02 €

2021 13.957,14 € 513,03 € 14.470,17 €

TOTAL 216.335,62 7.952,02 € 224.287,64 €

4. En data 20 de juliol de 2018 l’empresa Talher, SA amb NIF A08602815 ha presentat instància
amb  número  de  registre  2018029239  en la  que  manifesta  el  seu  acord  amb  la  modificació
proposada.

Fonaments de dret:

• La Disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic, en relació amb el règim jurídic aplicable al present contracte, segons allò previst a 
l'apartat 2.
• Article 10  del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós 
de la Llei de contractes del sector públic, pel que fa a la qualificació dels contractes de serveis.
• Articles 107 de la Llei 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, pel que fa a la modificació de contractes no previstes en la 
documentació que regeix la licitació.
• Article 40 del de la Llei 3/2011, de 11 de novembre que aprova el text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, pel que fa al recurs a aplicar a la modificació de contractes no 
previstes en la documentació que regeix la licitació. 
• Article 26.1.a)  de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en 
quan a competències municipals, modificada per la Llei  27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l'administració local, tots els municipis  han de prestar el servei de 
recollida de residus i neteja viària.

Es proposa al Ple



Primer.- Aprovar la modificació del contracte  de serveis per la prestació del servei de neteja viària
i recollida de residus de l'Ajuntament de Granollers a l'empresa TALHER SA amb NIF A08602815
per un import de 78.928,20€ més 10% d’IVA que fan un total de 86.821,02€ amb data inici 1
d’agost de 2018.

Concepte Base Imposable + IVA 
no deduïble

Iva deduïble Total

Partida pressupostària J3110/16210/22700

2018 34.892,84 € 1.282,58 € 36.175,42 €

2019 83.742,82 € 3.078,20 € 86.821,02 €

2020 83.742,82 € 3.078,20 € 86.821,02 €

2021 13.957,14 € 513,03 € 14.470,17 €

Total 216.335,62 7.952,02 € 224.287,64 €

Segon.- Aprovar l’autorització i la disposició de la despesa segons les dades del primer punt que
s’imputaran a la partida pressupostària J3110/16210/22700 (Treballs de recollida escombraries)

Tercer.- Declarar la plurianualitat d’aquesta pròrroga, per als exercicis 2019, 2020 i 2021 segons
detall del punt primer.

Quart.- Confeccionar els documents comptables AD C I AD C Fut (2019, 2020 i 2021) de l’import i
partida pressupostària relacionades anteriorment. 

Cinquè.-  Requerir al contractista per tal que en el termini de 10 dies comptadors a partir de la
notificació del present acord, presenti una ampliació de la garantia de 10.194,89 € corresponent al
5% de l’import de la modificació proposada.

Sisè.-  Incorporar aquest acord com addenda al contracte núm. 2017/21 formalitzat data 25 de
gener  de  2018  i remetre  telemàticament  l'expedient  de  contractació  al  Registre  Públic  de
Contractes de la Generalitat

Setè.- Comunicar la present resolució als serveis de comptabilitat i tresoreria.

Vuitè.-  Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat
d'interposar-hi els recursos corresponents.

Alcalde: Moltes gràcies. El senyor Segovia que avui té alguns punts de l'ordre del dia, li toca fer
l'explicació com a regidor de Serveis, endavant:

Senyor Segovia: Gracias alcalde. El otro tema recurrente, señor Vila, porque hoy traigo para la
aprobación, como leía la señora secretaria, por parte de este Pleno, una modificación del contrato
de servicios de la limpieza viaria y recogida de residuos adjudicado a la empresa Talher.

Quiero empezar porque sería necio, por mi parte, no reconocer que no estamos atravesando un
buen momento en lo que hace referencia a la limpieza en la ciudad.

Yo como ustedes, también paseo, observo, me decepciono, me indigna y me duele más que a
ninguno de ustedes, se lo puedo asegurar, por mucho que a ustedes también les suceda.



Y también miro, aunque poco, las redes sociales. Y comprendo y acepto alguna de las críticas,
como también hago tremendos esfuerzos para morderme la lengua ante algunos comentarios por
parte de algunos personajes en concreto.

Lo más fácil sería decir que todo es culpa de la empresa Talher y decir que estamos trabajando en
solucionarlo de la manera que sea.

Y  que  esta  modificación  que  traemos  sólo  es  una  parte.  De  la  misma  manera  que  no  es
descartable que haya alguna otra en un futuro. Porque esta modificación es mínima, desde el área
que represento, queríamos llevar alguna más pero no ha sido posible por hasta el momento.

Ciertamente,  con  la  empresa  estamos  teniendo  algún  que  otro  problema  que  miramos  de
solventar. Como hemos explicado en alguna ocasión en la Comisión Informativa.

Pero pese a estas dificultades, considero que sería quedarnos con una parte de la historia,  y
además, ni sería cierta, ni tampoco justa.

Porque  en  este  momento  que  vivimos,  hay  más  protagonistas  que  tienen  su  cuota  de
responsabilidad.

En primer lugar yo, como responsable político del área que gestiona este servicio. Asumo toda la
responsabilidad, porque pese a que nuestra intención a la hora de iniciar la licitación del contrato,
iba en otra dirección, finalmente, fuimos los que elaboramos este pliego de condiciones de una
manera totalmente nueva para nuestros servicios técnicos. Como ya advertí el día en que por fin
pudimos traer a aprobación plenaria del pliego de condiciones.

Y probablemente algunos errores tuvimos.  Entre otras cosas porque el  pliego de condiciones
perfecto no existe.

Si tenemos en cuenta que también fue redactado en una época de plena crisis, a la que además
se le añadió el excesivo tiempo en su tramitación y licitación, hasta su aprobación definitiva y
puesta en funcionamiento, no pocas cosas han cambiado.

Hoy, si como dicen, el aumento de los residuos en la ciudad, es un baremo para demostrar una
mejora de la economía, deberíamos entender que en nuestra ciudad debe de ser así.

Porque en el año 2013 en pleno apogeo de la crisis que era cuando empezamos a recabar los
datos para elaborar el pliego los datos de recogida de residuos eran unos concretos y hoy, cinco
años después son otros muy diferentes.

En lo sustancial, han aumentado de manera considerable el volumen de todos los residuos que
generamos. Les voy a poner unos ejemplos, comparando los datos del 2013 con las estimaciones
que tenemos a finales que llegaremos del 2018, tenemos que:

La fracción resto, la que abocamos al contenedor gris, ha aumentado en 1413 toneladas, es decir
un 8’79%.

También la orgánica, que ese era uno de nuestros objetivo, que aumentara el tema de la orgánica.
Si se confirma la tendencia, está previsto que aumente una media del 12’15% en estos cuatro
años, pero ya aumentará un 16’55% respecto al año pasado.

En lo referente a la recogida de voluminosos, el aumento aún es mayor. Voluminosos, hablamos
de muebles, neveras, todo lo que vemos en algunas áreas de contenedores. En los dos últimos
años ha aumentado entre el 12 y el 13%, la previsión para este 2018 si se mantiene la tendencia,
que llevamos hasta ahora, es un aumento del 41’7%, lo que significará que desde el 2013 hasta
ahora habrá aumentado un 78%.



Otro de los responsables, sería el Consorci de Residus. Si miramos el comportamiento de otras
fracciones, que se realiza a través del servicio de recogida  a través este ente, y aunque no son
objeto  de este  contrato,  es  cierto,  pero  influye,  y  de  que  manera,  también  siguen  la  misma
tendencia.

Especialmente la recogida del papel y cartón. En el primer semestre de 2018 respecto al mismo
período  del  2017,  ha  aumentado  en  un  61’4%.  Debido  sustancialmente  a  que  la  caída
importantísima del  precio  que se paga por  la  recuperación  de esta fracción  haya hecho que
muchas de aquellas personas que se dedicaban a recogerla, hayan dejado de hacerlo, o no lo
hagan en la misma medida como hacían hasta hace sólo unos meses. Desde el 2013 al 2018 el
incremento será, apunten, del 104’5%.

A lo que unido también al aumento del  vidrio  y envases,  ha conseguido que,  actualmente,  el
Consorci de Residus, tenga enormes dificultades para asumir tal cantidad de residuos y veamos
en más ocasiones de las deseadas, áreas de reciclaje desbordadas.

Se precisan acciones urgentes y decididas en este órgano de gestión, ya que los problemas que
nos encontramos los municipios que formamos parte de él, son, en mayor o menor intensidad,
prácticamente el mismo.

Y por último, y aunque sea ingrato y pueda ser políticamente incorrecto, creo que también hay que
hacer referencia al comportamiento incívico por parte de algunos ciudadanos. Ya sea por voluntad
expresa,  ya  sea  por  el  “manido”  argumento  del  “yo  ya  pago  mis  impuestos”,  o  por  una
malentendida comodidad disfrazada de aparente solidaridad, dejando los residuos en cualquier
contenedor, o peor aún fuera de ellos “por si alguien lo puede aprovechar. Todas estas causas han
formado, como digo, la “tormenta perfecta” que ha acabado afectando a la percepción de limpieza
en la ciudad.

Llevamos prácticamente desde el inicio del contrato trabajando para ajustarlo a las necesidades.
Porque una cosa, es lo que se explica en un pliego de condiciones y otra es el llevarlo a cabo
diariamente.  Con  las  circunstancias  habituales  y  las  extraordinarias.  Y  además,  como  decía
anteriormente, los cambios sobrevenidos.

Hemos ido trabajando mano a mano con la empresa buscando soluciones a problemas que han
surgido donde no esperábamos o que no fuimos capaces de valorar acertadamente.

Al  inicio  de  este  contrato,  nos  aparecieron  de  manera  exponencial  una  cantidad  ingente  de
desbordes en una gran cantidad de localizaciones, debido básicamente, al hecho de la eliminación
de  la  recogida  del  miércoles  noche  y  pese  a  la  información  suministrada,  por  lo  visto,  la
ciudadanía no la había percibido.

Actualmente son apenas una quincena de estos puntos en los que seguimos trabajando para su
total erradicación.

Y, con esa intención, traemos la modificación que consiste en:

En primer lugar, la reorganización de las rutas de recogida lateral de la fracción RESTO.

Con el objetivo de minimizar el  tiempo que los residuos pasan en la calle,  se pasan algunos
servicios de la Ruta 1, que pasa a efectuarse el martes por la noche a miércoles por la mañana.

La Ruta 2 pasa del jueves por la mañana al miércoles noche. Por lo que recuperamos en parte, el
servicio de recogida que habíamos eliminado los miércoles.

También se incrementa la duración de la jornada de recogida de la ruta 1 en dos horas.

La ruta 3 continúa igual,  cinco días a la semana, pero hay un cambio de día del “picking”. El
«picking» es el servicio que se realiza para evitar los desbordamientos de aquellos contenedores
que soportan más presión, por números de vecinos, etc. Pasa del miércoles al sábado noche con



el objetivo de que no se acumule tanta cantidad de residuos de cara al domingo en que no hay
servicio de recogida.

Respecto a la recogida de contenedores de carga posterior, para entendernos, los contenedores
verdes, saben que hay algunas zonas de la ciudad que no se hizo el cambio por no poder cargar
por la derecha, se incorpora este nuevo servicio de “picking” de dos horas y media de duración los
lunes por la mañana.

Y por último, el incremento de servicios en la recogida de voluminosos.

Anteriormente hacía referencia al incremento espectacular de estos residuos, fundamentalmente,
por el mal uso de una parte de la ciudadanía. Tristemente, sólo el 17% de las recogidas, han sido
concertadas previamente a través del teléfono 93

8426789, que aprovecho para recordarlo. Es tan fácil como llamar y concertar el día de recogida.

Pues, actualmente, se presta este servicio 5 días a la semana. Lunes, martes, jueves, viernes y
sábado.  Y aún así  no nos da tiempo a retirar  todos los residuos  que encontramos en la  vía
pública. Con este incremento que proponemos pasaremos a recoger, los lunes mañana y tarde, y
también los miércoles mañana y tarde. En total ocho servicios semanales en lugar de los cinco
existentes.

Toda esta modificación , tiene un coste anual de 86.821€, iva incluido. Esta modificación supone
un aumento del 1’28% sobre el importe total del contrato.

Estos son, como decía al principio, unos pequeños cambios que espero nos ayuden a mejorar la
percepción que existe actualmente.

Unidos a esta modificación, también se ha puesto en marcha una campaña de civismo que hace
especial incidencia en los temas referente a la limpieza en su conjunto.

Hemos incorporado dos informadores que ejercen de eso, de informadores los viernes y sábados,
pero  también  de  vigilantes  ante  los  actos  de  incivismo  que  puedan  detectar  y  avisar
inmediatamente a la policía local para que, si es el caso, sancione.

En  algún  caso,  ya  hemos  podido  localizar  a  los  responsables  y  sancionarlos  con  multas
contundentes. Y vamos a seguir por esa línea. Ya que la falta de civismo por el mal uso que se
hace de los contenedores por parte de algunos, lo acabamos pagando entre todos.

Quisiera acabar agradeciendo la colaboración a través de los mensajes que nos hacen llegar, no
sólo a mis compañeros, también algunos compañeros del grupo de la oposición, un gran número
de ciudadanos y ciudadanas, eso sí, implicados, que nos denuncian actitudes incívicas y el estado
de algunas zonas para que podamos actuar con la mayor celeridad posible, y que la ciudad esté
cada día como merece, lo más limpia posible.

Quisiera agradecer, y de una manera muy especial, a la Federació d’Associacions de Veïns de
Granollers, por aquí veo a la señora Tarrés, por el gesto que tuvieron de llamarme, sabiendo que
esto es un tema que me angustia, para ponerse a disposición para colaborar en todo lo posible en
la solución.

Gracias, porque ese es el camino. Como ya he dicho en multitud de ocasiones, no es más limpio
quien más limpia, sino quien menos ensucia. Y si no colaboramos entre todos, ya podemos ir
continuando  incrementando  servicios  y,  por  consiguiente,  poniendo  más  dinero  encima  de  la
mesa, que no revertiremos esta situación.



Alcalde: Moltes gràcies. Aquí sí que hi ha anunciades intervencions. Per part del Partit Popular,
endavant senyor Moya, té la paraula: 

Senyor Moya: Senyor alcalde. Bona nit a totes i tots. Simplement i molt breument, jo crec que el
Juan Ma ha fet una diagnosi molt completa del que està passant actualment a Granollers en la
neteja. 
Una modificació necessària, ja que com comentava, no estem passant per una bona època del
que és la recollida de residus. I poc més, agrair l'autocrítica del regidor. I, des del nostre grup
donar-li el suport i continuar intentant, com bé ell deia, amb missatges el que podem aportar per
millorar  aquest  servei.  I,  sí  demanar,  ja  ho havíem demanat en alguna Comissió,  inclús,  crec
recordar, en alguns Pressupostos, fer una campanya de sensibilització, que com bé deia ell, ja
s'ha començat a fer, i, com no, també fer una campanya de recerca i de sanció a la gent incívica
que moltes vegades empanya el treball que es fa des de les àrees de l'Ajuntament i embruten la
nostra ciutat. Moltes gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. Senyor Navarro, endavant:

Senyor Navarro: Unes petites reflexions també. Coincidir en l'agraïment per l'autocrítica en públic.
Bé,  jo  penso,  no  ho  sé,  no  ho  afirmo,  senyor  Segovia,  que  també  l'empresa  tindrà  alguna
responsabilitat, ho dic perquè no ho ha dit, però, jo crec que, en tot cas, hi ha un element que
nosaltres ja vam posar en qüestió, que és el sistema de contractació, i que amb això, doncs,
també evidentment, tenim les nostres diferències; segurament la lentitud de la resposta, perquè
aquest és un tema que recorro que ha anat sortint a les Comissions doncs fa molt de temps; forma
part dels mecanismes perversos d'aquest sistema de contractació; si a nosaltres ens poguessin
donar una resposta a partir del servei, gestionat directament pel municipi, jo crec que les coses
serien diferents. 
Només això,  i  esperar  com deia  el  regidor  del  Partit  Popular,  doncs,  que aquest  tema millori
perquè també en aquest ens juguem molt. Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. Per part de Ciutadans:

Senyor Carmany: Bé molt breu. Agradecer también la honestidad, que has tenido, la autocrítica;
pero nosotros, realmente creemos que la empresa tiene gran parte de culpa de ésto, o nos da
esta sensación, con lo cual, nosotros, en este punto nos vamos a abstener. 
Sí que creemos que estas, tres o cuatro medidas que váis a tomar, pueden mejorar la situación,
pero  ese  es  un  poco  el  posicionamiento,  la  abstención,  porque  sí  que  queremos  hacer  un
seguimiento, especialmente a las acciones de esta empresa. 
Repito, nos abstenemos y gracias por la honestidad.

Alcalde:  Moltes gràcies.  Per  part  d’Esquerra,  alguna intervenció,  ¿Sí? Senyora Maynou, té  la
paraula:

Senyora Maynou: Gràcies. Bé, sumar-me a això. Gràcies a tota la introducció que ha fet el senyor
Segovia, perquè de fet, sí que és veritat que a través de les Informatives,  és un contracte que ha
sigut dificultós, doncs, en el moment de la seva redacció, en el moment de l'elaboració del plec de
clàusules, vull dir que ha trigat molt de temps i, que malauradament, doncs, fa poc més, diria, d'un
any i mig que es va iniciar i ja s'ha hagut de modificar. 
Bé, en tot cas, és evident que cal revisar, millorar i reforçar un contracte d'aquest tipus, per la
magnitud del pressupost públic que s'hi dedica i, sobretot, perquè la neteja viària i la recollida de
residus és un servei públic bàsic i, per tant, entenem que la modificació respon un reforç necessari
per la sobresaturació d'algunes zones i perquè algunes coses entenem que no estan funcionant
com haurien d'haver funcionat. 
Insistim en la necessitat d'un millor plantejament de contractes d'aquest tipus.  Ens sumem amb el
que comentava el company Navarro de, potser, en el plec de clàusules, haver precisat més coses



concretes i,  sobretot,  també la necessitat,  jo crec,  ara de fer un bon seguiment; de fet,  en la
Informativa  també  ho  havíem  comentat,  el  tema  de  poder  disposar,  de  poder  fer  un  major
seguiment dels informes que l'empresa vagi elaborant perquè és evident que l'empresa també té
una responsabilitat important. 
I en la mesura que sigui possible, doncs, evitar al màxim anar actuen de forma reactiva quan la
situació  sigui  insostenible,  que  entenem que  tampoc  és  el  desig  del  regidor,  en  aquest  cas.
Nosaltres volem insistir que cal posar més mecanismes per estudiar i impulsar sistemes també de
recollida selectiva d'escombraries, per promoure tema de canvis d'hàbit generals de la població,
implicació de la ciutadania també i potser una major comunicació, no sé si  les campanyes no
arriben o s'ha de promoure que arribin més, perquè és evident que segurament que es falla per
moltes bandes i, per tant, creiem que l'important és tirar endavant una sèrie de mesures de tipus
més global, que tenen una incidència directa en la neteja, i el que seria definitiva la salut de la
nostra ciutat. Gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies. Per part del PDeCAT Demòcrates, el senyor Vila té la paraula, endavant:

Senyor Vila: Hola. Continuant amb el diàleg, però, en aquest cas, no estem parlant d'un Pla sinó
d'un tema de gestió i sense abandonar l'ànim constructiu, però hem de ser una mica, hem de ser
una mica més contundents. 
Des del moment que es va  aprovar aquesta adjudicació, vam dir que, evidentment, guardàvem un
plec de l’acta de l'anterior legislatura que no es podia canviar, però que enteníem que aquest plec i
aquest contracte no responien a les necessitats de la ciutat, el moment en el que havien estat fet
pels motius "x" i que no responien per un tema de dimensionament, però, potser també, d'un cert
continuisme. Un cert continuisme i que creiem que això, ara estem veient certes mancances en el
dimensionament,  però,  més  endavant  podem  veure  problemes,  per  exemple,  no  millorar  el
percentatge de reciclar  i  elements  d'aquest  estil,  perquè,  al  ser  tant  continuista  en  el  model,
entenem que això també se'n ressentís. 
Tot  i  així,  el  que demanàvem és,  escolta,  tenim el  que tenim,  però,  demanem incidir  en tres
aspectes: 
Primer, ja que el que tenim, aquest contracte controlem-ho, per tant, en el control de qualitat i en el
control de l'execució d'aquest servei van demanar ser molt exhaustius. 
Introduir modificacions quan es pugui per millorar aquest servei.
I avancem quan abans possible a un nou contracte. 
D'aquests tres elements, votarem que no en aquesta modificació perquè realment en recull, mig i
molt poc. Recull la solució a problemes molt urgents i molt visibles que veiem tots, però, creiem
que, i agraint també el reconeixement dels problemes que fa el regidor Segovia, però, és que
vostè té la potestat per millorar-ho. 
Fem una modificació més ambiciosa, eliminem la no reducció els dimecres, augmentem el control
de l'empresa sinó per tenir millor informació, és a dir, trobem a faltar una millora més ambiciosa
d'aquest contracte i, sobretot, el que em decep una mica de greu és que la part del control, un dels
elements que nosaltres em demanat, és, posem una persona que es dediqui exclusivament a
controlar aquest contracte. Vam estar molt contents que hi hagués aquesta persona dedicada,
però, la feina no l'hem vist, és a dir, hem aprovat una solució sense veure la problemàtica. 
La problemàtica nosaltres l'hem vist perquè l'hem vist nosaltres amb els nostres ulls i perquè els
ciutadans ens l'han fet arribar, però, sí que és veritat que segons el contracte, l'empresa ha de fer
un informe diari, setmanal i mensual i, entenem que s'ha portat, però no n'hem vist ni un, i tampoc
hem vist l'anàlisi que fa l'Ajuntament per poder dir, mireu la nostra anàlisi aquest, la modificació
que proposem és aquesta.
I sobre el control de qualitat,  fa quinze dies es va aprovar contractar una empresa que faci el
control de qualitat.
Quan el servei es va posar en marxa el març del 2017, amb un període de transitori que tots
comprenem, però entenem que des del gener del 2018 aquest servei funciona full equip, diguem-
ne. 
I el control de qualitat gairebé semblava que la Comissió se'ls hi escapés: «No, no, és que el
control de qualitat es posarà en marxa quan es posin en marxa les modificacions». Home, si el



control de qualitat es posa en marxa abans, encara que veiem que alguna cosa no funciona, que
ja ho veiem igualment tots, però almenys ho tindríem una mica més objectiva. 
Per tant, creiem que estaria bé que aquestes modificacions fossin més ambicioses en la quantitat i
demanaríem que, tenir més informació en quant al control i, sobretot, hi trobem modificacions amb
aquests elements d'informació, que ens doni més informació per incidir en recollides en un lloc o
altre; sempre he comentat de que si els contenidors tenen un xip que puguin, ja sabem que podem
comprovar si el  contenidor s'obre, però que es pugui pesar per exemple. 
I temes molt concrets del contenidor d'orgànica, no acabem d'entendre el model sense tapa, per
molt que ens l'expliqui, dóna problemes d'olors que sentim tots. Però això ja són elements ja pot
ser més concrets. 
El nostre motiu del trobar insuficient  aquesta  modificació és per no veure la diagnosi,  per la
manca de moment de control i per veure la massa  poc ambiciosa, amb un element, d'aquesta
modificació de 86.000 mil euros que es proposa, el 61% de l'import és pel tema dedicat al tema
dels voluminosos, dels quals si el 17% són per telèfon són que avisen, el 83% vol dir que són
actituds incíviques;  ostres,  estem dedicant  la  majoria  d'aquesta modificació a corregir  actituds
incíviques dels ciutadans, ostres, els pobres que ho fan bé també es mereixen una millora en el
servei. Ja entenem que s'ha de donar resposta, però, és una mica decebedor.

 Alcalde: Efectivament. El senyor Terrades té la paraula del grup socialista. 

Senyor Terrades: Bé,el regidor de serveis de l'Ajuntament, el senyor Segovia, ha fet una explicació
molt exacta de quina és la problemàtica que tenim. 
El plec de clàusules d'aquesta contracta va ser redactat i fet en un període econòmic determinat.
No entraré amb el temps que ens va portar en què el Ple de l'Ajuntament pogués aprovar aquesta
plica, entre d'altres coses perquè diguem que alguns dels serveis tècnics jurídics que en aquell
moment actuaven o interactuaven en la redacció d'aquest plec avui ja no hi són, i per tant, ja no hi
entraré.  Però,  sí,  es va  pensar  en  un cicle  econòmic determinat  que probablement  i  la  seva
aprovació  per  aquest  Plenari  va  durar  excessiu  temps;  i  ara  estem  en  un  cicle  econòmic
absolutament expansiu. 
Més enllà de l'incivisme que es produeixi en la recollida de voluminosos que es produeix, i que es
responsabilitat  dels  ciutadans o  d'alguns  ciutadans  i  ciutadanes i  també d'algunes  empreses,
d'alguns comerços de la ciutat.
Diguem que alguns s'han detectat,  eh, em sembla que el senyor Segovia explicava d'algunes
sancions que s'han posat,  perquè fins i  tot  algú es descuida el codi  de barres i,  per tant,  és
fàcilment detectable; però, bé, en tot cas, també haurem de demanar un millor funcionament dels
serveis que presta el Consorci de Residus del Vallès Oriental.  Consorci de Residus del Vallès
Oriental,  també a petició del conjunt d'ajuntaments de la comarca, va reduir alguns dels seus
serveis perquè a vegades l'únic que feien circular eren camions amb aire, tots saben quin era la
problemàtica, sobretot, alguna de les recollides de fraccions; això s'ha invertit, i el Consorci ha de
donat resposta i ha d'incrementar els serveis respecte algunes de les recollides  de les fraccions. 
És veritat que avui el regidor Segovia porta una modificació, si vostès volen, limitada, d'aquesta
contracta; però jo també els hi dic, a un any i mig de l'entrada en funcionament d'una contracta, fer
una modificació substancial de la mateixa  pot acabar provocant problemes jurídics, perquè els hi
vull  recordar  que  no  només  es  va  presentar  aquesta  empresa  en  aquest  concurs,  s'hi  van
presentar d'altres i, per tant, considerem que un any, un any i mig  d'aquesta adjudicació, fer una
modificació substancial,  que voldrà dir,  posar més recursos econòmics al damunt de la taula i
modificar  també,  substancialment,  els  criteris  amb el  que les  altres  empreses  van  presentar,
doncs, ens podríem trobar amb alguna sorpresa; per tant, creiem que és prudent la proposta que
avui porta el  regidor de Serveis i també assumir un compromís, que és un compromís que té
efectes  o  que  pot  tenir  efectes  pressupostaris  al  2019.  Acabarem  d'analitzar  si  aquestes
modificacions en donen resultats, també analitzarem si cal introduir alguna altra modificació del
contracte  que no sigui  substancial  i  que,  necessàriament  implicarà  destinar  més recursos  de
l'Ajuntament a la millora d'aquesta contracta. 
Encara que el servei es prestés de forma directa, com el senyor Navarro ens demanava i el seu
grup demana continuadament, vol dir que el servei s'hauria de prestar o s'ha de prestar amb un
cicle econòmic diferent  al que es va pensar, encara que es presti directament, vol dir  que de



recursos  propis  de  l'administració  també  se  n'haurien  de  posar,  eh,  per  tant,  en  tot  cas,  el
compromís  és  que,  necessàriament,  en  el  Pressupost  del  2019  haurem d'incorporar-hi  algun
recurs més en aquest servei. 
Alcalde: Moltes gràcies. El senyor Segovia, per fer la rèplica d'aquest primer torn.

Senyor Segovia: Bueno, en primer lugar, agradecer los comentarios de todos los grupos, pero
creo que se ha de ser así. Se ha de reconocer las cosas cuando no funcionan y trabajar en buscar
soluciones  en vez lamentarse. 

Pues posiblemente, Oriol Vila lo comentaba, es una modificación, pequeña lo he dicho, incluso en
la intervención inicial; prudente, decía Jordi Terrades; es evidente, estamos marcados por unas
líneas jurídicas que no nos permiten hacer mucha cosa mas, ahora sí, tendremos que, como decía
Jordi Terrades, tendremos que seguir este contrato, ver si estas mejoras son suficientes y, sino,
pues aunque no me guste, volver aquí y decir, pues que tenemos que modificar alguna cosa más. 

Tendremos  que  modificar  algún  servicio  respecto  al  Consorci  de  Residus.  Como decía  Jordi
Terrades, hubo un momento de la crisis que cuando, permitanme, y no es una frivolidad, pero era
prácticamente el tema relacionado con el cartón, un parque temático, no caía el cartón al suelo,
prácticamente, porque ya había alguna persona que prácticamente lo cogía; que nos estamos
encontrando ahora, que esa gente que se había acostumbrado a que alguien pasaría a recogerlo
lo sigue abandonando y ese cartón  sigue ahí.  Tenemos que estar  haciendo refuerzos de los
servicios de limpieza para recoger ese servicio que eliminamos, que eran de 40 horas semanales,
que acabó convirtiéndose en un camión que paseaba hierro, y decía: para que mantenemos un
servicio  y  lo  reconducimos a  hacer  otro  refuerzo  que  prestaba el  Consorci  y  probablemente
tendremos  que  recuperar,  parte  de  esa  frecuencia  que,  antes  teníamos  y  que  ahora  de  40
pasamos a 11. La semana pasada hablamos con el Consorci, incrementaremos un poco más el
servicio, en principio, 18 horas, aumentamos en 7 el servicio de recogida de cartón, para a ver si
así podemos sacar lo que comentábamos. 

Sobre  el  tema  de  la  municipalización  es  un  tema  recurrente  que  lo  hemos  comentado.
Evidentemente, se llevarían unos ahorros por una banda pero también un incremento de gastos
por otro que, sí, lo hemos comentado en alguna ocasión, no  acababa, según lo criterios técnicos
no consideraban oportuno hacerlo así.

La señora Núria Maynou, sobre el pliego, a toro pasado es fácil decir que el pliego no contempla
todas aquellas necesidades, ya lo he dicho yo; me hubiera gustado acertar más y tener capacidad
de visualizar, pues eso, un pliego de condiciones más exacto; lo decía, el pliego perfecto no existe
pero estoy seguro que el próximo que elaboraremos, como mínimo, los mismos errores no los
cometeremos, podremos cometer otros pero no esos, o podrán cometer otros, pero no esos. 

Hacía referencia la señora Maynou, en algunos temas de avanzar, paralelamente a todas estas
cosas  y  como decía  también el  compañero Moya,  del  Partido  Popular,  lo  de la  campaña de
civismo,  hemos  empezado  con  el  tema  de  voluminosos,  pero  hay  algunos  otros  lanzados,
preparados para próximamente lanzar toda una serie de campañas que nos tienen, espero, que
nos permita aquella llegar a las casas y nos permita ayudar, o como mínimo que la gente sea
consciente de las consecuencias de no hacerlo de manera correcta. Pero, paralelamente también
se estaba trabajando, des de el servicio, con el Pla municipal de prevención de residus, a través
de la empresa La Bola, que entre otras cosas también está estudiando la posible implantación,
posible implantación, de un nuevo servicio de recogida «porta a porta» comercial de la fracción
orgánica  o  una propuesta de pago por  generación,  tantas y  tantas  cosas que hemos venido
haciendo, pues también estamos trabajando paralelamente. 

El señor Vila decía: sobre el modelo, es continuar el modelo. Bueno, en este cambio queríamos
avanzar un poco y el hecho del cambio de la orgánica iba en esa dirección,  en el sentido de
quintuplicar los contenedores de la orgánica, iban en esa dirección, fomentar la fracción orgánica,
lo tenemos que hacer por convencimiento, por temas medioambientales pero también por temas
económicos; ayer escuchábamos al director de la Agència Catalana de Residus prediciendo por
donde van a ir los tiros, de que van a aumentar el 50% el precio del canon al abocador, por lo



tanto, nos tenemos que poner las pilas todos y avanzar en esa dirección, porque es que sino al
final acabaremos notándolo en el bolsillo. 

También decía que usted no había visto el cambio desde la incorporación del técnico; pues yo sí,
se lo aseguro,  ha sido como agua de mayo, no este mayo,  es un dicho.  En el  sentido que,
evidentemente, nos hemos dedicado a solucionar estos problemas que estábamos detectando. 

También considerábamos que era como mínimo poco honesto poner a controlar a una empresa,
un servicio de un pliego de condiciones, que estábamos trabajando conjuntamente para modificar,
sabíamos que podíamos encontrar problemas. En ese sentido, usted decía: «hace quince días, se
contrató», no, no, hace quince días no, hace un poquito más, el 24 de abril,  contratamos a la
empresa  Lovic.  Una  de  las  cosas,  unas  deficiencias  del  pliego  de  condiciones,  pues  mira,
hablábamos de las sanciones;  pero no definíamos cuales  eran las  sanciones  y  que tipos de
sanciones, por lo tanto la empresa Lovic, a parte de hacer, ésto, lo primero que ha hecho es
ayudarnos a definir ésto, entre otras cosas, y definir cual va a ser el control de calidad que la Ley
de contratos de la limpieza viaria. En cuanto volvamos de las vacaciones, con esta modificación
ya implantada, a partir de la primera quincena de setiembre se pondrá a hacer la inspección y en
cuanto tengamos los primeros datos, los expondremos, como hicimos en la Comissió Informativa,
con todo lujo de detalles, para explicarles  qué es lo que hemos encontrado; y no tengo ningún
tipo  de  duda  que  si  detectamos  cualquier  irregularidad  en  la  empresa,  actuaremos  en
consecuencia, porque es evidente y sí que lo he dicho, la empresa tiene una parte de culpa, como
los otros actores que he comentado. 

La empresa no se escapa, tiene sus dificultades, dificultades también de relación y de reacción de
la empresa. Creo que también estamos trabajando conjuntamente y no es fácil de modificar, de
negociar, de recortar, de modificar otras cosas con una empresa de este calibre. 

Intentamos mejorar se lo digo, se lo he dicho en mi intervención inicial. Si hay alguien que sufre
con este tema soy yo, ya se lo digo ahora, y mis compañeros dan fe de ello.

Alcalde: Moltes gràcies. No sé si algun grup vol intervenir, ¿No? 

En tot cas, deixeu-me en primer lloc, confirmar que el senyor Segovia pateix, pateix molt, patim
molt. I patim perquè aquest és un tema que ens preocupa, és un tema essencial, és un tema de
qualitat urbana. 

En tot cas, ell ha situat molt bé el problema, jo voldria felicitar-lo per la intervenció que també té  a
veure amb la solidesa de l'equip amb el que està treballant, liderat pel Josep Lluís Castell. 

D'entrada, recordar que ens han canviat en profunditat les lleis, les normes i la manera d'aplicar-
les, i, elements que abans ens permetien una certa flexibilitat i una certa rapidesa, avui, hi ha una
sèrie de barems de controls estàndards que tenen l'origen a molts d'ells amb la feina d'un ministre,
que ja  no hi  és,  que es diu Montoro,  que focalitzava la  centralització i,  per tant,  la  minva de
capacitat autònoma dels governs locals com un element clau. 

Hi  ha  un  conjunt  de  normes  que  patim  tots,  l'interventor  el  primer,  controls  que  a  vegades
provenien,  doncs,  del  Govern  Central  sense  massa  lògica,  avui  hem  aprovat  un  tema,  per
exemple, que amb aquesta dinàmica d'unes normes que no tenen sentit, que l'única que procuren
i em refereixo al Pla d'acció econòmica  que hem aprovat fa una estona, que no tenen sentit, des
del punt de vista, ni intel·lectual, ni de gestió, però el que és la normativa te l'imposen. Això ens
passa, no només amb els contractes amb els que vivim sinó amb aquella petita factura de serveis
socials que és clau per donar, doncs, una beca o resoldre un tema amb un menjador. 

Ens han posat sobre la taula un seguit de normes que, espero, que a poc a poc, anem revertint,
perquè aquesta rigidesa ens fa molt de mal. I aquest plec de condicions és fill d'uns moments
determinats i, per tant, val la pena que ho tinguem en compte. 

El  senyor  Segovia,  per  desengoixar-lo  i  per desengoixar-me a mi  també,  perquè comparteixo
l'angoixa. Jo sóc dels que li  envio fotos sovint,  però, darrerament faig una cosa que, també li



convido,  els  convido a vostès que facin.  Li  envio  fotos d'altres ciutats.  En aquests moments,
dissortadament,  aquesta  laxitud,  aquest  comportament  dels  ciutadans  no  és  una  marca
granollerina. Dissortadament, trobem situacions com les que no ens agrada viure a molts llocs.
L'altre dia amb la regidora María del Mar Sánchez, li enviàvem d'una població, capital de comarca,
no diré quina, en el que hi havia una situació, que, d'aquelles que ens angoixen. I això no ens treu
o no ens dóna cap mena de pàtina positiva, no,no, simplement que comptem l'anàlisi hem de dir:
apa, a Granollers passa això, però està en un marc econòmic, un marc social i un marc polític que
és el que és. I, per tant, aquesta qüestió que ens sembla important de remarcar que és, aquest,
només aquest 17% de persones que utilitzen un telèfon gratuït perquè li vinguin a recollir mobles
ens explica on estem. També, i seguint amb el to autocrític és potser perquè nosaltres no hem
explicat prou, tot i quant ho hem fet molt, que hi ha aquest servei gratuït, però existeix. Per tant,
seguirem. 

Jo volia expressar la preocupació en el mateix to que ho ha fet el Juan Ma, i dir que, evidentment,
aquest no és un problema de regidor, és un tema d'equip de Govern, per suposat, i el que és
responsabilitat seva és responsabilitat meva, Juan Ma. 

I, també, és un repte de ciutat perquè l'hem de revertir tots, des del  punt de vista, jo també vull
remarcar el fet que les associacions veïns i algunes associacions de veïns en concret s'han posat
al costat  de l'equip de Govern, del Juan Ma Segovia, en específic, per tal de, a través també de
reunions que fem amb els presidents d'escales, d'anar buscant solucions perquè la solució  no és
només d'unes decisions que pugui prendre aquest Plenari, sinó que són col·lectives. Aquesta és la
via a la que aspirem, eh, a la que tothom s'impliqui. 

Per tant, preocupació, compartir aquesta preocupació ens sembla essencial. Recordar que va en
un àmbit que va molt més enllà de l'estrictament granollerí, però que, en tot cas, el compromís es
granollerí.  I  des  del  meu punt  de vista,  avui,  hem explicat  un  conjunt  d'intervencions que es
proposen en el contracte; però, dir-los que, just després de Nadal, vam començar a elaborar i,
gràcies, també a la persona que hem contractat, el senyor Vila no ha notat que treballa, però
treball molt, li  asseguro, no ha notat que faci inspeccions, altres coses també, ens ajuda a fer una
feina molt positiva i, en tot cas, a partir d'aquest reforç de l'equip tècnic jo crec que hem generat
una via que avui té un reflex, però que, en tot  cas,  té moltes accions que anirem, que anem
desenvolupant i que també jo crec que algunes són conegudes i que aniran sent més conegudes.
I, en tot cas, compartir la convicció que és que això, amb això millorarem i que aquí hi ha un camí,
un itinerari que s'ha engegat a partir de la solvència tècnica del nostre equip municipal, a partir
també de la  solvència política del  regidor  que lidera aquest  tema,  i  que,  en tot  cas,  aquesta
vocació col·lectiva de revertir la situació només pot tenir que un resultat, que és l'èxit, i jo també
n'estic convençut i volia també a reforçar aquesta idea i, alhora, també, tal com ha fet el regidor
d'Hisenda, cal analitzar  si val la pena o si és necessari posar més recursos, si fa falta, òbviament,
els  posarem,  però  els  posarem  després  d'un  anàlisi  exhaustiu  que  voldrem compartir,  i  que
voldrem compartir, que és en definitiva, també, el que es reclama. 

En tot cas, és el moment de la votació.

S'aprova per majoria absoluta, amb els  13 vots favorables dels Grups Municipals del PSC-Cp i del
PP; les 6 abstencions dels Grups Municipals d’ ERC-AG-AM,  de C’S i de la CpG-CUP-PA ; i els 4
vots en contra del Grup Municipal del PdeCAT-Demòcrates 

Alcalde: Passem al següent punt. Desestimar una reclamació formulada per l'empresa Talher, ara 
podrem parlar de l'empresa. Endavant: 
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Desestimar la reclamació formulada per  Talher,SA en relació  al  contracte de serveis de
neteja viària i recollida de residus municipals.



  
Número Expedient: 227/2018/48 (DR11/15)

Fets:

Atès que per acord de Ple de 27 de setembre de 2016 es va adjudicar el contracte de serveis de
neteja viària i la recollida de residus (fraccions resta, form i voluminosos) a l’empresa Talher,SA,
amb NIF A0860281-5 per un període de 48 mesos per un import de 3.898.777,48€ (Iva exclòs) per
al primer any, i de 4.017.016,58€ (Iva exclòs) a partir  del segon i posteriors, formalitzant-se el
contracte amb data 25 de gener de 2017.

Atès que el servei s’inicia en fase d’implantació el dia 1 de març de 2017.

Atès que amb data 18/08/2017 Talher,SA  presenta escrit de reclamació en el que demana que se
li reconegui el dret a ser compensat econòmicament pels perjudicis derivats del retard en l’inici de
l’execució del contracte, amb un import de 97.846,04€ més la quantitat de 59.876,46€ anuals més,
així com els imports pels conceptes següents:

• 1.-Estat dels vehicles de la contracta anterior.

Al·lega Talher,SA que els temps transcorregut entre la inspecció realitzada als vehicles,
durant el tràmit de licitació (al febrer de 2015) i l’inici de la prestació al març de 2017, els
vehicles i maquinària es van deteriorar i ja no es troben en les condicions degudes per
realitzar les seves funcions, i que, per tant,  han generat un desequilibri econòmic.

• 2.-Diferències en l'antiguitat dels operaris subrogats.

El  transcurs del  temps va generar  un increment dels costos de personal  pel  concepte
d'antiguitat.

• 3.-Aplicació del diferencial de l’IPC pel període comprés entre març de 2015 i febrer
de 2017.

Tot i reconèixer Talher,SA que el contracte no preveu la possibilitat de revisió dels preus,
considera que s’han vist perjudicats pel transcurs del temps en l’inici de les prestacions.

• 4.-Repercussió econòmica dels acords subscrits arrel la convocatòria de vaga al
febrer de 2017.

Per tal d’evitar la vaga del personal adscrit al servei al febrer de 2017 es va pactar amb 
els  representants  dels  treballadors  el  manteniment  del  plus  de  nocturnitat  durant  18  
mesos.

Pel que fa als dos primers motius que al·lega el reclamant, cal dir que si bé és cert que el tràmit
licitatori va ser excepcionalment llarg i complex, no és menys cert que aquestes demores en cap
cas són imputables a l’Ajuntament:Així doncs,  amb caràcter previ a la signatura del contracte no
va manifestar estar en desacord amb les condicions existents en aquell moment. Ens al contrari,
amb la seva signatura va consentir aquestes. Així també s’interpreta pel Servei de Contractació en
el seu informe emès al respecte on s’indica que « La demora en la  formalització del mateix ha
estat per incidències produïdes durant el decurs propi de la licitació i no per tant, per negligència
d'aquesta Administració.  La interposició  de diversos recursos especials  entre els  licitadors no
adjudicataris comporta necessàriament la suspensió de l'acte recorregut.



Per un altre banda, TALHER, S.A, va manifestar el seu consentiment a les condicions existents en
el moment de la signatura del contracte en data 25 de gener de 2017, i  no es té constància en els
antecedents que obren en aquestes dependències cap manifestació , en pro de la bona fe, ni cap
acte o reconeixement  per  part  de l’Ajuntament d'una situació irregular,  o  desactualitzada que
pogués afectar a la prestació del servei.»

Quant al motiu tercer és clar el plec quan diu a la seva clàusula II.4. del PCAP que «no procedeix
aplicar cap clàusula de revisió de preus».Tal i com es recull a l’informe jurídic emès a l’efecte «De
l'estudi si procedeix una revisió de preus, d’aplicació de l’IPC pel període comprés entre l’inici de
la licitació i la formalització mitjançant contracte, com ja avança el representant de TALHER,SA  a
la  instància  presentada  en  data  18/08/2017,  la  pròpia  clàusula  II.4  del  PCAP recull  la  no
procedència de revisió de preus. 

Fet  que s’ha d'afegir  a  la  claredat  de la  redacció de la DA 88a LPGE 2014, pel que fa a la
prohibició d'ús d'índexs generals en les revisions de preus dels contractes del sector públic, ja que
no resulta admissible una interpretació,  («in claris non fit  interpretatio ») i,  per tant,  no es pot
utilitzar l'IPC, donat el seu caràcter general, com a índex de revisió de preus ni per si sol, ni en
cap tipus de fórmula que el contingui.

Aquesta prohibició també l'ha fixat  el  Tribunal  Administratiu Central  de Recursos Contractuals
(TACRC d'ara endavant), en la seva Resolució 360/2014 de 9 de Maig de 2014, que va anul·lar
una  clàusula  d'un  Plec  de  Clàusules  Administratives  Particulars  d'un  contracte  de  gestió  de
serveis públics que establia la revisió de les tarifes a través d'una fórmula en funció de la evolució
de l'IPC.»

Finalment, en relació a la repercussió econòmica dels acords subscrits arrel de la convocatòria de
vaga al febrer de 2017, cal dir que aquests acords no poden vincular a l’Administració, en tant
només tenen eficàcia  inter partes. A aquest respecte s’informa jurídicament el següent:

«Finalment, per tal de desconvocar la vaga prevista del mes de febrer de 2017, TALHER,SA va
pactar  uns  determinats  conceptes  amb  la  Representació  legal  dels  Treballadors  com  ara  el
manteniment del plus de nocturnitat durant 18 mesos a treballadors afectats pel canvi de torn. 

En aquest acord, en síntesi, s'estableix que es compensarà la modificació del canvi organitzatiu
establert en el PPTP, amb un complement personal durant un  període de temps i també es regula
el sistema de cobriment de vacants regulades en el conveni col·lectiu. 

Ara, l'adjudicatària sol·licita a aquest Ajuntament, la repercussió econòmica dels acords subscrits.

Tant aquesta qüestió com les anteriors, ha de ser resolta a la llum d'un principi consagrat en el
nostre ordenament jurídic tradicionalment com un principi bàsic de la contractació: el principi que
els contractes s'executen a risc i ventura del contractista. 

El Tribunal Suprem, en nombroses sentències, entre d'altres les de 21 de gener de 1983, i 20 de
juny de 1988, considera que la vaga és pròpia del gir de l'empresa. La vaga no és un supòsit de
força major a l'efecte d'exceptuar l'aplicació del principi  de risc i ventura en el compliment del
contracte, sinó que es tracta d'un succés normal amb el que les empreses es troben contínuament
i han d'adoptar les mesures de previsió oportunes.

En el mateix sentit es pronuncia el Consell d'Estat en nombrosos dictàmens, com el 14/2010, d'11
de març on manifesta que  l'Administració contractant no està obligada al pagament dels serveis
deixats de realitzar, sinó que és el contractista qui ha de suportar les conseqüències econòmiques
de la vaga, deixant de percebre les quantitats corresponents als serveis no prestats, així com els
derivats de l'establiment dels serveis mínims, si han hagut de cobrir-se per l'Administració. La
consideració  de  la  vaga  pertany  al  «aleas»  del  risc  empresarial  que  comporta,  fins  i  tot,  a



considerar  l'aplicació de la resolució del contracte (Dictamen del Consell Consultiu de Galícia
250/2012, de 30 de maig de 2012). 

Per tant sembla evident que les negociacions i l'acord adoptat entre la representació legal dels
treballadors i TALHER, no només beneficia a la bona prestació del servei i la seva continuïtat
(clàusula desena del contracte, referent a les obligacions del contractista  fa esment que en cas
de vaga no tindrà efectes econòmics per l'Ajuntament), sinó també a la pròpia adjudicatària que
podria veure resolt el contracte, si fos el cas.»

 Fonaments de dret

• Plec  de  clàusules  administratives  particulars  i  de  Prescripcions  tècniques  particulars
aprovats per acord Plenari de data 24/02/2015.

• Contracte  signat  entre  TALHER  i  l'Ajuntament  de  Granollers,  Plec  de  clàusules
administratives particulars i de Prescripcions tècniques aprovats per acord Plenari de data
24/02/2015.

• Text Refós de la llei de contractes del sector públic, Reial decret legislatiu 3/2011 de 14 de
novembre.

• Decret llei 3/2016 de 31 de maig de mesures urgents en matèria de contractació pública.

• Resolució:

84/2011del Tribunal administratiu central de recursos contractuals.

• Articles 87 i següents , Llei 39/2015 de procediment administratiu.

• Disposició transitòria primera de la llei 9/2017,de 28 de novembre, de contractes del sector
públic.

Es proposa al Ple

Primer.-  Desestimar  la  reclamació  formulada  per  Talher,SA en  data  18/08/2017  relativa  a  la
reclamació d’actualització de conceptes i preus del contracte de serveis de neteja viària i recollida
de residus municipals, d’acord amb els fets i fonaments de dret del cos de la present resolució.

Segon.- Notificar el present acord a Talher,SA amb expressió dels recursos corresponents.

Alcalde: No sé si el senyor Segovia comença les vacances demà, però, en tot cas,  avui no en té.
Li toca fer la presentació. Endavant:

Senyor Segovia: No, sabe alcalde que no empiezo todavía mañana, aunque por ganas no será.
Siento aburrirles hoy, eh, prácticamente es monográfico mío. Si sueñan conmigo esta noche, lo
siento mucho, pero ya acabo.



El pleno del 27 de septiembre de 2016 se adjudicó después de un larguísimo proceso de licitación
el contrato para la limpieza viaria y recogida de residuos a la empresa Talher, como hemos dicho
anteriormente. Formalizándose el contrato el 25 de enero de 2017 y entrando, efectivamente, en
funcionamiento el 1 de marzo.

En el mes de agosto,  la empresa Talher,  presenta un escrito en el  que reclamaba que se le
reconociese una serie de compensaciones  económicas por los perjuicios derivados por el retraso
en el inicio de la ejecución de dicho contrato.

Estas compensaciones solicitadas se referían básicamente a:

El estado de los vehículos del contrato anterior.  Ya que entendían que el tiempo transcurrido
desde la inspección realizada en el 2015 a marzo del 2017, estos vehículos y  maquinaria no se
encontraba en las mismas condiciones.

La diferencia en la antigüedad de los operarios subrogados que genera un incremento en los
costes por este concepto.

La aplicación del diferencial del IPC del período que va desde marzo de 2015 y febrero de 2017.

Y,  la  repercusión  económica  de  los  acuerdos  suscritos  para  evitar  la  huelga  “preventiva”
convocada en el mes de febrero, por parte de los sindicatos, en el que se mantuvo el plus de
nocturnidad durante 18 meses.

Estas  reclamaciones  suponía  reconocer  un  importe  total  de  97.846€,  más  otros  59.876,46€
anuales más.

Una vez analizada esta petición por los servicios jurídicos y de  contratación de la casa, entienden
que:

Sobre  los  dos  primeros  motivos  que  alega  la  empresa  y  aún  reconociendo  que  el  proceso
licitatorio fue, excepcionalmente, largo y complejo, aunque por lo visto, esto es cada vez menos
excepcional, no es menos cierto que esta demora, en ningún caso es imputable al ayuntamiento. 

Ya que la  demora se produce durante  el  transcurso de la  licitación  y  no por  negligencia  del
ayuntamiento.  Ya  que  la  interposición  de  los  diversos  recursos  que  se  produjeron  entre  los
licitantes comportaba la suspensión inmediata del acto recurrido.

Es más, la empresa, en su momento no manifestó ningún desacuerdo antes de formalizar la firma
del contrato que, es cuando  entendemos que se debería haberlo hecho. Sino que con su firma
aceptaba las condiciones.

El tercer punto de la reclamación, el pliego, lo deja meridianamente claro, cuando en la cláusula
II.4.  del  pliego  administrativo,  dice  que:  “no  procede  aplicar  ninguna  cláusula  de  revisión  de
precios”.

Y por último, sobre el acuerdo para evitar  la huelga,  los servicios jurídicos entienden que los
acuerdos entre empresa y trabajadores no pueden vincular a la administración. 

En definitiva, que todas estas cuestiones, se entienden que han de ser resueltas bajo el principio
de que los contratos se ejecutan a riesgo y ventura del contratista. Por lo que se propone a este
Pleno desestimar la reclamación presentada por la empresa Talher

Alcalde: Moltes gràcies, aquí també hi ha peticions d’intervencions. Senyor Navarro, ¿No?
Algun grup vol intervenir, ¿Sí? El senyor Sastre té la paraula. Endavant: 

Senyor Sastre. Sí, moltes gràcies alcalde. Bona nit a tothom. 
Respecte aquest  punt que, al nostre entendre, és a dir, malgrat que siguin  dos conceptes sobre
el  mateix servei,  que en aquest  cas,  el  servei  de la neteja i  la recollida de residus,  tot  i  que
estiguem tractant dos expedients diferents; amb un estem parlant d'una modificació, el que hem



votat fa escassos minuts del contracte implementant doncs algunes millores a l'entendre de l'equip
de Govern,  i  ara el  que estem fent  és,  en tot  cas,  desestimar  un  recurs,  una al·legació  que
presenta l'empresa respecte, doncs, unes quantitats que creu que hauria de percebre en concepte
d'aquest contracte. 
Malgrat que siguin dues coses diferents i que nosaltres hi volem donar una lectura política, -la
senyora Canelo, si vol passar, no hi ha problema, eh,- Sí que li volem donar una lectura política
molt continuista en l'argument i explicar que aquest grup votarem en contra. 
I  votarem en contra  i  explico,  repeteixo  l'argumentació  política  no perquè pensem que s'han
d'estimar  les  al·legacions  que  fan,  en  aquest  cas  l'empresa,  que  hi  posa  amb una  miqueta
d'atreviment,  diguem-ho  així,  quan  fa  aquestes  al·legacions.  Nosaltres,  evidentment,  davant
d'aquest  atreviment  per  fer  servir,  doncs,  una retòrica  suau respecte  aquestes  al·legacions  a
l'empresa,  doncs,  nosaltres  estem,  evidentment,  estem  al  costat  de  defensar  els  interessos
municipals, però, sí, que en aquest sentit creiem que aquestes demandes que fa Talher responen
a una sèrie de mancances que hi ha, com ja hem repetit i com vostè mateix ha reconegut.
 I ja sabem, evidentment, clar que això l'angoixa, com a titular d'aquest servei, faltaria més¡ en cap
moment  nosaltres  quan  hem,  doncs,  criticat  o  posat  de  manifest,  doncs,  que  no  ens  satisfà
plenament  com  s'està  prestant  aquest  servei  no  hem  volgut  en  cap  moment  ni  anunciar
deixadesa, ni falta de convenciment per part seva i, si així ha semblat en algun moment, doncs, ho
poso de relleu. 
Però, sí que nosaltres, al nostre entendre, el que està fent l'empresa és preparar-se el terreny per
si en un futur ha de posar algun incompliment sobre la taula respecte del servei que està prestant
aquest  moment,  és a dir,  aquest servei com vostè abans ara quan feia l'exposició,  motius ha
explicat, que es va licitar per una quantitat determinada econòmica, ara l'empresa reclama unes
quantitats extres perquè entén, doncs, que se li haurien de repercutir i el que està fent, com li
dèiem l'empresa,  creiem que és abonar el  terreny perquè si  en algun moment,  doncs,  ha de
justificar que no arriba a tot arreu respecte a la quantitat econòmica que es va acordar en el seu
moment amb aquesta empresa, doncs, fer de més i de menys com en algun moment ja li vam
expressar, fins i tot, també crec en una Informativa com en algun moment creiem que ja ha passat
en el decurs d'aquests mesos i, per això, creiem que era fonamental i sabem que existeix aquesta
persona que fa aquest seguiment més exhaustiu del contracte, tot i que nosaltres el que posàvem
de relleu era que encara no havíem vist, doncs, diguéssim, aquesta feina de retorn que s'està fent.
Per tant  el que nosaltres entenem és que i per això votem en contra, és que hi hauria d'haver,
com abans explicava el meu company, Oriol Vila, una feina de posar de relleu tot el que no està
funcionant prou bé en aquest contracte, que indirectament crec que és el què ens està intentant
dir  l'empresa amb aquestes al·legacions que, malgrat no compartir,  votarem en contra de que
siguin  rebutjades,  perquè el  que creiem que  el  que  cal  fer  és  fer  una feina  més exhaustiva
buscant, certament, on estan aquestes mancances. 
I al final també tenim la sensació que si aquesta empresa, diguéssim, acaba repercutint en el
servei o en la plantilla que pot ser que ho acabi pagant aquesta quantitat de diners que creu que
hauria de percebre. 
Crec que és la nostra obligació com a Ajuntament i, la seva, com equip de Govern , mirar de
buscar solucions perquè aquest problema no es cronifiqui i no acabi repercutint com deia en el
servei que rep el ciutadà o  també podria ser en la plantilla  que presta aquest servei en nom de
l'empresa. 

Alcalde: Moltes gràcies. ¿El senyor Segovia vol intervenir? 

Senyor  Segovia:  Molt  ràpidament.  Jo,  evidentment,  no  se  m'acudiria,  en  el  sentit  d'intentar
interpretar què vol la empresa en un futur. No descarto res. No descarto res. 
Ara bé, si ha de quedar alguna cosa meridianament tranquil·la i el que ha vetllat aquest equip de
Govern a l'hora d'elaborar els plecs de condicions, va ser el tema de la protecció dels drets dels
treballadors  en  aquesta  contracta.  De  fet,  algunes  de  les,  com  recordareu,  algunes  de  les
al·legacions que van presentar, algun recurs que van presentar en unes altres empreses que es
van presentar, va ser perquè no garantien el conveni establert i signat per part dels treballadors,
llavors, aquest va ser un  fet diferencial perquè algunes de les nou empreses que es van presentar
quedessin exclosos del contracte. 



No  sé  com  anirà,  jo  estic  convençut  que  l'empresa  Talher  farà  un  recurs  sobre  aquesta
desestimació, és de calaix; i a partir d'aquí, doncs, ja ens trobarem, per això tenim els assessors
jurídics de la casa per intervenir quan ho creguin oportú i, un jutge o qui sigui, doncs, estimarà o
no aquesta  reclamació de l'empresa Talher. 
Alcalde: Moltes gràcies. Podem passar  a la votació.    

S'aprova per majoria absoluta, amb els 16 vots favorables dels Grups Municipals del PSC-CP,  de 
C’S,  de la CpG-CUP-PA i del PP; i les 3 abstenció  d’ ERC-AG-AM ; i els 4 vots en contra del Grup
Municipal  del PdeCAT-Demòcrates.

17
Ratificar  l’acord del  Consell  Plenari  del  Consorci  per  a la Gestió de Residus del  Vallès
Oriental de modificació dels Estatuts del Consorci.

Número Expedient: 21/2018/476

Fets

Primer.- L’11 de març de 1998, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar els
Estatuts del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental (Publicats en el DOGC núm.
2.613 de 3 d’abril de 1998 i al BOPB núm. 69 de 21 de març de 1998). 

Segon.- El 25 de maig de 1999, el Consell Plenari del Consorci va aprovar la modificació dels
Estatuts del Consorci, pel que fa a la competència del Consell Plenari per aprovar la modificació
dels estatuts (Publicada en el BOPB núm. 175 de 22 de juliol de 1999 i en el DOGC núm. 2.940 de
28 de juliol de 1999).

Tercer.- El 28 de juny de 2018,  el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental
comunica  l’acord  del  Consell  Plenari  del  mateix,  pel  qual  s’acorda  aprovar  inicialment  la
modificació dels estatuts del Consorci per adaptar-se a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic i sol·liciten la ratificació per part d’aquest Ajuntament.

Quart.- El  24  de  juliol  de  2018,  el  director  de  Serveis  Jurídics  i  la  secretària  general  de  la
Corporació  han  emès  informe  relatiu  a  aquesta  sol·licitud,  en  les  quals  fan  les  següents
consideracions:

• La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de  l'administració
local  (LRSAL),  que entrà en vigor el  31 de desembre de 2013, va tenir  una important
incidència en la regulació dels consorcis i dels altres ens públics dependents o vinculats,
articulada  normativament  a  través  de  la  modificació  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d'abril,
reguladora de les bases del règim local (LBRL) i de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim  jurídic  de  les  administracions  públiques  i  del  procediment  administratiu  comú
(LRJAPC).  Així  doncs,  la  LRSAL,  en  congruència  amb  el  caràcter  bàsic  de  la  LBRL,
introdueix  en  aquesta  un  principi  essencial  que  influirà  de  forma  determinant  en  la
canalització de les formes de cooperació local, en la mesura que, segons disposa l'article
57.3 de la LBRL –introduït per l'article 1.16 de la LRSAL–, només s'admet la constitució de
consorcis quan la cooperació no es pugui articular a través d'un conveni, sempre i quan
permetin  una  assignació  més  eficient  dels  recursos  econòmics  en  termes  d'eficiència
econòmica.  A més, caldrà verificar  que la constitució del consorci no posarà en risc la
sostenibilitat  financera  del  conjunt  de  la  Hisenda  pública  de  l'entitat  local  i  del  propi
consorci, que no podrà demandar més recursos que els inicialment previstos. 



• Quant  a  la  incidència  de  la  LRSAL  en  la  configuració  del  règim  jurídic  de  les
administracions públiques, la seva disposició final segona va afegir una nova disposició
addicional  vintena  a  la  LRJAPC  en  què  establí  l'obligació  de  fixar  estatutàriament
l'administració pública a la qual es troba adscrit cada consorci i en què s'afegien un seguit
de requeriments d'ordre orgànic, funcional i financer. Aquesta voluntat redimensionadora
del sector públic del legislador té la seva continuïtat en la Llei 15/2014, de 16 de desembre,
de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrat iva (LRSPIA),
en vigor des del 18 de setembre de 2014, per la qual s'obligà, segons disposà la secció 2
del capítol II (art. 12 a 15), a recollir en els estatuts dels consorcis determinades previsions
relat ives al dret de separació i a la seva eventual dissolució. 

• Finalment, les determinacions abans esmentades i contingudes a la LRJAPC i a la LRSPIA
van quedar derogades i substituïdes per les de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim
jurídic del sector públic (LRJSP), que culmina la modificació del règim jurídic dels consorcis
a través de les disposicions del Capítol VI del Títol II (art. 118 a 127), i confirma en l'apartat
1  de  l'article  120  la  necessitat  de  determinació  estatutària  de  l'administració  pública
d'adscripció –ja enunciada per la LRSAL–, establint -se en l'apartat 2 del susdit article uns
cr iteris materials de determinació de l'adscripció, el primer dels quals fa referència a la
majoria de vots en els òrgans de govern del consorci. 

• Atès que no es va fixar estatutàriament l'administració pública a la qual es troba adscrit
cada consorci, aquest es va sectoritzar en el perímetre del sector públic de l’Ajuntament de
Granollers fet que és del tot incongruent perquè l’Ajuntament de Granollers no compleix
cap dels requisits jeràrquics de l’art icle 120 de la LRJSP.

Fonaments de dret 

1.. El conveni de col·laboració entre el Consorci i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, aprovat
per la Comissió Executiva del Consorci l’1 de desembre de 2017, per a la prestació del servei
d’assistència jurídica. 

2.  Canvi  d’adscripció del  CCVOR: de l’Ajuntament  de Granollers  al  Consell  Comarcal.  Règim
jurídic i efectes La reforma dels Estatuts del Consorci neix fruït de la necessitat d'adaptació a les
prescripcions de la LRSAL, principalment, a aquelles que obliguen a determinar estatutàriament
l'administració  d'adscripció  dels  consorcis  i  a  determinades  exigències  relatives  al  seu  règim
orgànic, funcional i financer. Tal com s'ha dit, aquesta reforma és aprovada inicialment per l'òrgan
de govern del Consorci en data de 27 de juny de 2018, aprovació que esdevé definitiva per manca
d'al·legacions durant el  període d' informació pública que haurà de ser ratificada per totes les
administracions que en formen part. Pel que fa als consorcis, la LRJSP disposa en el seu article
120: 

Article 120. Règim d’adscripció. 
1. Els estatuts de cada consorci han de determinar l’Administració pública a què està adscrit de
conformitat amb el que preveu aquest article.
2. D’acord amb els criteris següents, ordenats per prioritat en la seva aplicació i referits a la
situació en el primer dia de l’exercici pressupostar i, el consorci queda adscrit, en cada exercici
pressupostar i i per tot aquest període, a l’Administració pública que: a) a) Disposi de la majoria
de vots en els òrgans de govern.
b) Tingui facultats per nomenar o destituir la majoria dels membres dels òrgans executius.
c) Tingui facultats per nomenar o destituir la majoria dels membres del personal directiu.
d) Disposi de més control sobre l ’activitat del consorci a causa d’una normativa especial.
e) Tingui facultats per nomenar o destituir la majoria dels membres de l’òrgan de govern.
f) Financi en més d’un cinquanta per cent o, si no, en una mesura més gran l’activitat duta a
terme pel consorci, tenint en compte tant l ’aportació del fons patrimonial com el finançament
concedit cada any.



g) Tingui el percentatge més gran de participació en el fons patrimonial.
h) Tingui un nombre d’habitants o una extensió territorial més grans depenent de si els fins
definits  a  l’estatut  estan  orientats  a  la  prestació  de  serveis  a  les  persones  o  al
desenvolupament d’actuacions sobre el territori.
3. En el supòsit que participin en el consorci entitats privades, el consorci no ha de tenir ànim
de lucre i ha d’estar adscrit a l ’Administració pública que resulti d’acord amb els criteris que
estableix l’apartat anterior.
4. Qualsevol canvi d’adscripció a una Administració pública, independentment de quina sigui la
causa, comporta la modificació dels estatuts del consorci en un termini no superiora sis mesos,
comptats des de l ’inici de l ’exercici pressupostari següent a aquell en què es va produir el
canvi d’adscripció 

Com a primera conseqüència jurídica significat iva de la desadscripció del CCVOR del sector
públic de l’Ajuntament de Granollers, cal tenir present que el canvi d'Administració d'adscripció
d'un consorci, per imperatiu de l'article 120.4 de la LRJSP, comportarà una modificació dels seus
estatuts en un termini no superior a 6 mesos, comptadors des de l' inici de l'exercici pressupostari
següent  a  aquell  en  què  es  va  produir  el  canvi  d'adscripció.  La  competència  per  aprovar  el
projecte de modificació d'Estatuts correspon a la Junta de Govern del Consorci, sotmesa a  la
ratificació de les entitats consorciades. En aquest punt, cal recordar que en la tramitació de les
modificacions  estatutàries  pot  distingir  -se:  -  Una  primera  fase  en què  l'òrgan  de  govern  del
consorci,  amb l'informe previ, preceptiu i  no vinculant, de la Secretaria i la Intervenció i el vot
favorable de la majoria absoluta dels seus membres,
aprova inicialment la modificació dels Estatuts (art. 322 ROAS amb relació amb el 160 i 313). -
Una segona fase d' informació pública per un termini de 30 dies hàbils (a través d'un anunci al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i referència al DOGC i al tauler d'anuncis) . – Una
tercera fase d'aprovació definit iva de la modificació pel mateix òrgan de govern en el cas que es
present in reclamacions o suggeriments o, en el cas que no es formulin, elevació a definitiva de
l'aprovació inicial.
Finalment, la ratificació per majoria absoluta per par t dels plens de les entitats consorciades (art .
322  ROAS).  -  Produïdes  les  ratificacions,  procedirà  la  publicació  en  el  Butlletí  Oficial  de  la
Província de Barcelona de l'anunci amb el text refós dels estatuts modificats i d'una referència en
el  DOGC,  i  la  tramesa  a  la  Direcció  General  d'Administració  Local  per  a  la  constància  de
modificació dels estatuts del consorci en el Registre del sector públic local de Catalunya (arts. 160
i 313.5 ROAS).
En segon terme, quant  a la  incidència en la configuració del pressupost  de  l’’Ajuntament de
Granollers, el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, disposa que correspon a la Presidència formar el pressupost
general que, després de la tramitació oportuna, s'haurà de sotmetre al Ple de la corporació.
Pel que fa als consorcis, l'article 122.4 de la LRJSP disposa que els consorcis hauran de formar
part dels pressupostos i incloure's en el compte general de l'Administració pública d'adscripció. En
conseqüència, si el CCVOR deixa de formar part del Sector Públic de l’Ajuntament de Granollers,
no haurà de formar part dels pressupostos de la corporació ni s'haurà d'incloure en el seu compte
general.
En  tercer  lloc,  a  f  i  de  donar  compliment  a  les  obligacions  de  subministrament  d'informació
economicofinancera previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i
sostenibilitat  financera  i  a  l'Ordre  HAP/2015/2012,  d'1  d'octubre,  per  la  qual  es  desplega  el
contingut  d'aquestes  obligacions,  caldrà  procedir  a  comunicar  la  desadscripció  a  l'autoritat
competent, ja que l'art icle 11 de la susdita ordre disposa:
1. En el termini màxim d'un mes a comptar des de la creació, extinció o modificació institucional,
estatutària o financera de l'entitat, la intervenció de la Corporació Local o la intervenció general o
unitat equivalent que tingui competències en matèria de comptabilitat en la Comunitat Autònoma,
segons correspongui, comunicarà al Ministeri
d'Hisenda  i  Administracions  Públiques  el  detall  que  en  cada  cas  sigui  necessari  per  al
manteniment de l'Inventari d'Ens Depenents de les Comunitats Autònomes, de la Base de Dades
General de les Entitats Locals i de l'Inventari d'Ens del Sector Públic Local.
2. A aquests efectes, la Base de Dades General d'Entitats Locals es troba constituïda per les
dades relat  ives a l'Entitat  Local  i  tots  els  organismes,  ens,  institucions,  consorcis  i  societats



mercantils vinculats, depenents o en els quals l'Entitat local participi. Els subjectes integrants de
l'Inventar i d'Ens del Sector Públic Local seguiran sent els previstos en el Reial Decret 1463/2007,
de 2 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de
desembre, d'estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les Entitats Locals

2. -  SOBRE LA RESTA D’ELEMENTS DE LA MODIFICACIÓ ESTATUTÀRIA
Les modificacions abasten millores de redactat  de tot  ordre (Denominació.  Objecte.  Finalitats.
Caràcter. Domicilil) Al respecte totes ells m’assemblen ajustades a Dret amb l’únic advertiment
en allò relatiu a la nova redacció de l’article 18 dels estatuts:

“ARTICLE 18 - Personal del Consorci 18.1. El Consorci es podrà nodrir de personal adscrit a
les  institucions  i  entitats  integrants  del  Consorci  i  de  personal  propi,  d’acord  amb  les
disposicions que sobre aquestes matèries siguin aplicables en cada cas.
18.2. L’estructura de l’organització del Consorci la fixa la Comissió Executiva.”

No obstant això l’article 121 de la LRJSP (article bàsic) diu de forma literal:

Article 121. Règim de personal. El personal al servei dels consorcis pot ser funcionari o laboral i
ha de procedir exclusivament de les administracions participants. El seu règim jurídic és el de
l’Administració pública d’adscripció i les seves retribucions en cap cas no poden superar les
establertes per a llocs de treball equivalents en aquella.
Excepcionalment,  quan  no  sigui  possible  disposar  de  personal  procedent  de  les
administracions participants en el consorci tenint en compte la singularitat de les funcions que
s’han d’exercir,  el  Ministeri  d’Hisenda i  Administracions  Públiques,  o  l’òrgan  competent  de
l’Administració  a  la  qual  s’adscrigui  el  consorci,  pot  autoritzar  la  contractació  directa  de
personal per part del consorci per a l’exercici de les funcions esmentades.

Es proposa al Ple

Primer.-  Ratificar l’acord del Consell Plenari del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès
Oriental de modificació dels Estatuts del Consorci, que s’incorpora a l’expedient.

Segon.-  Notificar aquest acord al Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental.

Alcalde: En tot cas, aquí no hi ha demanades intervencions, perquè s'ha explicat, és un tema prou
conegut, sí que s'ha demanat votació.  

S'aprova per majoria absoluta, amb els  22 vots favorables dels Grups Municipals del PSC-CP, el 
PdeCAT-Demòcrates, d’ ERC-AG-AM,  de C’S i del PP; i l’abstenció  del Grup Municipal de la 
CpG-CUP-PA 

18
Aprovar provisionalment la modificació puntual del POUM en l’antic sector S “Can Gordi. 
Can Català” de Granollers, 

Expedient: 4/2018/62

Antecedents:

Primer. El Ple Municipal de 25 de juliol de 2017 va aprovar inicialment la Modificació Puntual del
POUM de Granollers, en l’antic Sector S “Can Gordi – Can Català”, així com el text del Conveni
Urbanístic  entre  l’Ajuntament  de  Granollers,  el  Consorci  del  a  Zona  Franca  de  Barcelona  i
Buildingcenter, SA inclòs a l’annex de la memòria de l’esmentada Modificació Puntual del POUM.



Aquesta modificació puntual té per objecte la permuta de la qualificació urbanística entre les dues
parcel·les amb ús industrial i la parcel·la amb ús d’equipament públic de l’àmbit. Per tal d’assolir
els següents objectius: garantir la preservació dels espais naturals d’interès municipal catalogats
del  Bosc de Can Gordi  i  del  Bosc de Can Català,  canviant  la  seva qualificació actual  de sòl
d’aprofitament privat d’ús industrial per sòl qualificat com a sistema d’equipament públic; ubicar el
sòl  d’equipament  públic  en  continuïtat  amb  el  sòl  que  el  PDU  del  Circuit  qualifica  com  a
equipament en el sector en sòl urbanitzable delimitat de Can Riba-Can Ninou, donant coherència
a l’ordenació urbanística dels espais lliures i equipaments d’aquesta part del territori i evitant-ne la
seva  fragmentació;  obtenir  una  superfície  continua  d’equipament  públic  que  permeti  el
desenvolupament  d’un  equipament  de  qualitat  i  adequat  als  possibles  usos  previstos  per
l’Ajuntament  de  Granollers;  ubicar  l’edificabilitat  del  sostre  industrial  en  una  parcel·la  que,  a
diferència de la situació actual, en permeti la seva correcta materialització; garantir l’assoliment
d’una ordenació coherent respectant la tipologia d’edificacions de l’entorn, i proporcionar el sostre
privatiu  edificable d’aquest  àmbit  d’acord amb les característiques de les parcel·les  reduint  el
sostre màxim permès d’ús industrial respecte de la situació actual.

La  proposta aprovada s’ajusta  a les determinacions de l’article  58 1  del  text  refós de la  Llei
d’Urbanisme de Catalunya (en endavant TRLUC). Així mateix, es dóna compliment a l’article 97. 2
bis.c) respecte als requeriments legals en els supòsits de modificació del POUM consistents en un
canvi  de localització d’un equipament de titularitat  pública,  atès que la proposta formulada no
empitjora les condicions de qualitat o funcionament per a la implantació dels usos propis d’aquesta
qualificació, i es garanteix la titularitat municipal per als nous terrenys que es proposa qualificar
d’equipament.

Segon. L'acord d'aprovació inicial es va sotmetre a informació pública mitjançant la publicació d’un
edicte al Butlletí Oficial de la província de Barcelona l’11 d’agost de 2017, al diari El Punt Avui el 9
d’agost de 2017 i al tauler d’edictes electrònic de la pàgina web de l'Ajuntament de Granollers, des
del dia 11 d’agost  fins a l’11 d’octubre de 2017, per un termini de 2 mesos, d’acord amb allò
establert a la disposició addicional desena del Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya.

Durant el termini d’exposició pública, en el qual l’expedient ha estat a disposició pública, l’empresa
Buildingcenter SAU va presentar un escrit d’al·legacions, l’11 d’octubre de 2017 (amb núm. de
registre d’entrada 20170332079),  mitjançant  el  qual  sol·licitava que es deixés sense efecte la
modificació puntual del POUM a l’antic sector S “Can Gordi. Can Català” de Granollers, aprovada
amb caràcter inicial. 

El 13 de juny de 2018 (amb núm. de registre d’entrada 2018024819) l’empresa Buildingcenter
SAU  va  presentar  un  nou escrit  mitjançant  el  qual  desistia  de  les  al·legacions  formulades i
sol·licitava que es reprengués la tramitació de la modificació puntual del POUM a l’antic sector S
“Can Gordi. Can Català” per tal d’assolir-ne la seva aprovació amb caràcter definitiu.

Tercer.  L’arquitecta  municipal  ha  emès  informe  favorable  a  l’aprovació  provisional  de  la
modificació puntual del POUM a l’antic sector S “Can Gordi. Can Català”.

Així mateix, s’ha emès informe jurídic favorable a l’aprovació provisional per part de la tècnica
d’assessorament jurídic  de l’Àrea de Territori  i  Ciutat,  amb el  vist  i  conforme de la  secretària
general.

Quart.  Correspon al Ple Municipal l’aprovació provisional de la modificació puntual del POUM a
l’antic sector S “Can Gordi. Can Català”de Granollers, en virtut de la facultat que li atribueix l'article
22.2.c) de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local (en endavant LBRL), en relació
amb l’article 52.2 c) del Tex refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya (en edavant
TRMRLC), conforme l’apartat k) de l’article 114.3 del TRLMRLC, requereix que sigui adoptat amb
el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.

Cinquè. Una vegada aprovat provisionalment, caldrà trametre l'expedient complert a la Comissió
Territorial d'Urbanisme de Barcelona per tal que l'aprovi amb caràcter definitiu d'acord amb l'article
80 del text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya.

Fonaments de dret:



I.  L’article 97 del Text refós de la Llei d’Urbanisme de Cataluinya, aprovat pel Decret Legislatiu
1/210  (en  endavant  TRLUC),  disposa  que  les  propostes  de  modificació  d’una  figura  de
planejament urbanístic han de raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i  la
conveniència amb relació als interessos públics i privats concurrents. 

II. L’article  101.3  del  TRLUC,  que determina que la  iniciativa  privada no té  dret  al  tràmit  per
l’aprovació  de  les  propostes  de  modificació  dels  plans  d’ordenació  urbanística  municipal  que
presenti, Tanmateix, l’ajuntament pot assumir expressament la iniciativa pública per a formular-les.

III. L'article  22.2.c)  de  la  LBRL,  en  relació  amb  l’article  52.2  c)  del  TRLMRLC  atribueix  la
competència  per  a  la  aprovació  inicial  del  planejament  general  al  Ple  de  l’Ajuntament,  en
concordança amb l’article 85.1 del TRLUC.

IV. L’article 85.4 del TRLUC disposa que el plans d’ordenació urbanística municipal, un cop se n’ha
acordat l’aprovació inicial s’han de sotmetre a informació pública pel termini d’un mes. Cal donar
publicitat per mitjans telemàtics de la convocatòria d’informació pública. 

D’acord amb la Disposició Addicional  Desena del TRLUC, els terminis per a la  tramitació i  la
resolució definitiva de les figures de planejament urbanístic establerts per aquesta Llei s’amplien
en un mes, en cas que coincideixin totalment o parcialment amb el mes d’agost.

V. L’article 85.5 del TRLUC estableix que simultàniament al tràmit d’informació pública del POUM
s’ha de sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llur competències sectorials.

VI. La documentació que han de contenir els plans d’ordenació urbanística municipal bé regulada
a l’article 59 del TRLUC:

a) La memòria descriptiva i justificativa del pla, amb els estudis complementaris que escaiguin.

b) Els plànols d'informació i d'ordenació urbanística del territori i, en el cas del sòl urbà consolidat,
de traçat de les xarxes bàsiques d'abastament d'aigua, de subministrament de gas i  d'energia
elèctrica, de comunicacions, de telecomunicacions i de sanejament i les corresponents als altres
serveis establerts pel pla.

c) Les normes urbanístiques.

d) El catàleg de béns a protegir, d'acord amb l'article 71.

e) L'agenda i l'avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar.

f) La documentació mediambiental adequada i, com a mínim, l'informe mediambiental.

g) El programa d'actuació urbanística municipal, si escau.

h) La memòria social, que ha de contenir la definició dels objectius de producció d'habitatge de
protecció  pública  en  les  modalitats  corresponents  que  aquesta  Llei  determina.  A més,  si  el
planejament ha inclòs les reserves a què fa referència l'article 34.3, cal justificar-ho en la memòria
social.

VII. L’article 96 del TRLUC disposa que la modificació de qualsevol dels elements d’una figura de
planejament urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació.

VIII. L’article 104.1 del TRLUC, en concordança amb l’article 26.1 i 26.3 del Reglament de la Llei
d’Urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret 305/2006 (en endavant RLUC), estableix que els
Convenis urbanístics han d’integrar la documentació del planejament al qual es refereixen, s’han
de publicar al  butlletí  o Diari Oficial  corresponent i  s’han de sotmetre a informació pública pel
termini d’un mes.

Es proposa:

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació puntual del POUM en l’antic sector S “Can Gordi.
Can Català” de Granollers, a l’empara de l’article 101.3  del text refós de la llei d’urbanisme de
Catalunya (TRLUC).



Segon.- - Trametre l'expedient complert a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona per tal
que l'aprovi amb caràcter definitiu d'acord amb l'article 80 del text refós de la Llei d'Urbanisme de
Catalunya.

Alcalde: Molt bé, aquest és un tema debatut a la Comissió Informativa i conegut per tothom. Se'ns
ha manifestat que no hi ha intervencions, sí que petició de votació.

S'aprova per majoria absoluta, amb els 19 vots favorables dels Grups Municipals del PSC-CP, el 
PdeCAT-Demòcrates, de C’S i del PP; les 3 abstencions del Grup Municipal  d’ERC-AG-Am; i el 
vot en contra del Grup Municipal de la CpG-CUP-PA. 
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Aprovar el text refós de la modificació puntual de l’article 213 de les Normes Urbanístiques
del POUM de Granollers.

Expedient: 3/2018/62

Antecedents:

Primer. El Ple de 25 de juliol de 2017 va aprovar amb caràcter inicial la modificació puntual de
l'article 213 de les Normes Urbanístiques del POUM de Granollers, en relació a les condicions d'ús
en les claus 4A, d'edificació industrial, l'àmbit de la qual es circumscriu a les zones qualificades pel
POUM de: Zona industrial d’edificació aïlla (clau 4A).

Aquest  modificació puntual  té per  objecte adequar la  redacció de l’article  213 de les Normes
Urbanístiques  del  Pla  d’Ordenació  Urbanística  Municipal  de  Granollers  a  les  previsions
d’implantació de “naus niu” a les claus 4A1 i 4A2, d’acord amb la modificació puntual del POUM
referida  als  articles  210,  212,  213,  216  i  217,  del  terme  municipal  de  Granollers,  aprovada
definitivament per la Comissió territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de 6 de novembre
de 2014 (DOGC núm. 6778 del 29/12/2014).

Segon.  L'acord  d'aprovació  inicial  es  va  sotmetre  a  informació  pública  mitjançant  la  seva
publicació al Butlletí Oficial de la província de Barcelona de 11 d'agost de 2017, en el diari El Punt
Avui de data 9 d'agost de 2017 i en el tauler d'edictes electrònic d'aquesta Corporació, des dels
dia 1 d'agost fins al 11 d'octubre de 2017, per un termini de 2 mesos.

Durant el termini d'informació pública no es va presentar cap al·legació.

Tercer. El Ple de 13 de desembre de 2017 va aprovar amb caràcter provisional la modificació de
l’article 213 de les Normes Urbanístiques del POUM de Granollers. 

Una vegada aprovat provisionalment, es va trametre l'expedient complert a la Comissió Territorial
d'Urbanisme de Barcelona per tal que procedís a la seva aprovació amb caràcter definitiu d'acord
amb l'article 80 del text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya.

Quart.  El 8 de maig de 2018 la CTUB va acordar suspendre la resolució definitiva fins que el
document presentat incorporés les següents prescripcions:

Sol·licitar informes, respecte al text refós aprovat, a la Direcció General de Comerç i a la Direcció
General d’Energia, Mines i Seguretat  Industrial.

Completar  la  proposta de modificació amb una anàlisi  dels  polígons industrials  existents,  que
permet identificar els àmbits on els usos terciaris en divisió horitzontal són desitjables i quina és la
superfície mínima per establiment òptima, de forma que s’evit la implantació d’activitats que es
puguin desenvolupar en el teixit urbà central. La memòria haurà de contenir un apartat específic,
explicatiu i justificatiu, de la conformitat de les propostes a les determinacions del PTMB



Cinquè.  Per tal  de donar compliment al  l’acord de la CTUB s’ha redactat  per part del Servei
d’Urbanisme i  Habitatge el text refós de la modificació puntual  de l’article 213 de les Normes
Urbanístiques del POUM. 

Sisè. La Cap del Servei d’Urbanisme i Habitatge ha emès informe favorable a l’aprovació del text
refós de la modificació de l’article 213 de les Normes Urbanístiques del POUM, indicant que els
canvis introduïts tenen caràcter substancial d’acord amb l’article 112.2 del Decret 305/2006, de 18
de juliol,  pel qual s’aprova el Reglament de la llei  d’urbanisme, i  incorporen  les prescripcions
fixades en l’acord de la CTUB de 8 de maig de 2018. 

Setè. Així mateix, la tècnica d’assessorament jurídic de l’Àrea de Territori i Ciutat ha emès informe
favorable a l’aprovació del text refós presentat, amb el vist i conforme de la Secretària General.

Vuitè.  Correspon al Ple Municipal l’aprovació del text refós de la modificació puntual de l’article
213 de les Normes Urbanístiques del POUM de Granollers, en relació a les condicions d’ús en les
claus 4A, d’edificació industrial, D’acord amb l’article 92.3 del Text refós de la Llei d’Urbanisme de
Catalunya, en concordança amb  l'article 22.2.c) de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de
Règim Local,  en relació amb l’article 52.2 c)  del DL 2/2003, de 28 d’abril (TRLMRLC). Aquest
acord, conforme l’apartat k) de l’article 114.3 del TRLMRLC, requereix que sigui adoptat amb el vot
favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.

D’acord amb l’article 92.3 del Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, les prescripcions
puntuals o deficiències esmenables establertes per l’Òrgan competent per resoldre definitivament
(esmenes establertes a l’article 92.1.a i b) han d'ésser introduïdes en el planejament urbanístic per
l'organisme que n'hagi aprovat el tràmit anterior, el qual ha de presentar novament el document
esmenat a l'aprovació definitiva de l'òrgan competent, després d'haver convocat, si ho determina
l'acord de suspensió, i d'acord amb el que sigui establert per reglament, un nou tràmit d'informació
pública. 

Fonaments de dret:

I.  L’article  97  del  text  refós  de  la  Llei  d’Urbanisme de Catalunya,  aprovat  pel  DL 1/210  (en
endavant  TRLUC),  disposa  que  les  propostes  de  modificació  d’una  figura  de  planejament
urbanístic han de raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i la conveniència amb
relació als interessos públics i privats concurrents. 

II. L'article 22.2.c) de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local,  en relació amb
l’article  52.2  c)  del  DL 2/2003,  de  28  d’abril  (TRLMRLC)  atribueix  la  competència  per  a  la
aprovació del planejament general al Ple de l’Ajuntament, en concordança amb l’article 85.1 del
TRLUC.

III. L’article  80.a)  del  TRLUC disposa que correspon a les  comissions  territorials  d'urbanisme
l'aprovació definitiva del plans d'ordenació urbanística municipal als municipis de menys de menys
de 100.000 habitants.

IV.  La documentació que han de contenir els plans d’ordenació urbanística municipal bé regulada
a l’article 59 del TRLUC.

VI. L’article 96 del TRLUC disposa que la modificació de qualsevol dels elements d’una figura de
planejament urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació.

VII. L’article 112.2 del Reglament de la llei d’urbanisme, el qual s’aprovà pel Decret 305/2006, de
18 de juliol, en relació al canvis de caràcter substancial.

VIII.  D’acord amb l’article  92.3 del TRLUC les prescripcions puntuals o deficiències esmenables
establertes  per  l’Òrgan  competent  per  resoldre  definitivament  (esmenes  establertes  a  l’article
92.1.a i b) han d'ésser introduïdes en el planejament urbanístic per l'organisme que n'hagi aprovat
el tràmit anterior, el qual ha de presentar novament el document esmenat a l'aprovació definitiva
de l'òrgan competent, després d'haver convocat, si ho determina l'acord de suspensió, i d'acord
amb el que sigui establert per reglament, un nou tràmit d'informació pública. 

Es proposa:

Primer.-  Aprovar  el  text  refós  de  la  modificació  puntual  de  l’article  213  de  les  Normes



Urbanístiques  del  POUM  de  Granollers,  en  relació  a  les  condicions  d’ús  en  les  claus  4A,
d’edificació industrial, el qual incorpora les prescripcions fixades en l’acord de la CTUB de 8 de
maig de 2018.

Segon.-  Sotmetre a informació pública el text refós aprovat, atès que els canvis introduïts tenen
caràcter substancial d’acord amb l’informe tècnic emès. 

El termini d’informació pública tindrà una durada d’un mes, no obstant, si el termini d’informació
pública coincideix total o parcialment amb el mes d’agost, tindrà una durada de dos mesos. 

La informació pública s’ha de convocar mitjançant edictes al Butlletí oficial de la Província, a la
premsa  periòdica  al  Tauler  d’Anuncis  i  a  la  pàgina  web  de  l’Ajuntament  de  Granollers
(http://www.granollers.cat). 

Durant el període d’informació pública podran formular-se les al·legacions que s'escaiguin.

Tercer.- Sol·licitar informes, respecte al text refós aprovat, a la Direcció General de Comerç i a la
Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat  Industrial.

Alcalde: Aquest també és un tema que s'havia debatut ja en aquest Plenari, per tant, és conegut.
Ja ha estat, també, debatut a la Comissió Informativa. No hi ha petició d'intervencions. Sí que hi
ha petició de votació.

S'aprova per majoria absoluta, amb els 22 vots favorables dels Grups Municipals del PSC-CP, el 
PdeCAT-Demòcrates, d’ ERC-AG-AM,  de C’S i del PP; i el vot en contra  del Grup Municipal de la 
CpG-CUP-PA 
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Aprovar  el  Conveni  Urbanístic  de  cessió  anticipada  de  sòl  afectats  pel  planejament
urbanístic general com a sistemes urbanístics públics, al carrer Agustí Vinyamta núm. 89.

 

Expedient: 1/2018/80

Fets:

Primer.-  La Junta de Govern Local de 23 de gener de 2018 va aprovar l'esborrany del Conveni
Urbanístic de cessió anticipada de sòl afectat pel planejament urbanístic general com a sistemes
urbanístics públics, al carrer Agustí Vinyamta núm. 89.

Aquest  Conveni  té  per  objecte  formalitzar  la  cessió  anticipada  de  la  finca  del  carrer  Agustí
Vinyamata núm. 89 inclosa en el PMU 110a del POUM de Granollers, per tal de destinar-la a vial, i
permetre l’obertura del carrer Joan Enric Durant.

En aquest sentit, la propietat s’obliga a cedir anticipadament la porció de la seva finca afectada pel
planejament de vial, i l’Ajuntament de Granollers es compromet a urbanitzar l’obertura del carrer
Joan Enric Durant al seu càrrec.

Atès que la cessió anticipada a favor de l’Ajuntament de Granollers comporta la transferència de
domini de terrenys i de la possessió dels terrenys identificats en el acord tercer, com a finques
segregades, amb anterioritat a l’execució de les determinacions del planejament urbanístic i de la
corresponent  distribució de beneficis  i  càrregues,  els  cedents,  o qui  legalment els succeeixi  o
subrogui, tenen dret a l’aprofitament urbanístic derivat d’aquesta cessió urbanística anticipada en
els  ternes  a què es  refereix  l’article  42 i  concordant  del  Reial  Decret  10/93/1997,  el  qual  es
materialitzarà al PAU 41.



Les despeses d’urbanització assumides per l’Ajuntament per a l’obertura del carrer Joan Enric
Durant formaran part de les càrregues d’urbanització del PMU 110a, a repercutir en el balanç de la
reparcel·lació a càrrec de la junta de cooperació del sector.  D’acord amb l’article  104.4. del text
refós  de  la  Llei  d’Urbanisme  de  Catalunya  (DL 1/2010),  els  convenis  urbanístics  no  poden
comportar per a les persones propietàries obligacions o càrregues addicionals o més costoses que
les establertes per la legislació aplicable.

Segon.- L’import de les despeses derivades del present conveni es determinarà amb l’aprovació
del corresponent projecte d’urbanització.

Tercer.- El present conveni no té la naturalesa de contracte, i està exclòs de l'àmbit d'aplicació del
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de
contractes del sector públic.

Quart. La subscripció del present conveni, millora l'eficiència de la gestió pública i contribueix a
l'exercici  d'activitats  d'utilitat  pública,  de  conformitat  a  allò  establert  a  l'article  48.3  de  la  Llei
40/2015, de 1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Cinquè.- Per tal que que el Conveni Urbanístic de cessió anticipada de sòl afectat pel planejament
urbanístic  general  com  a  sistemes  urbanístics  públics,  al  carrer  Agustí  Vinyamta  núm.  89
adquireixi plena eficàcia s’acorda en Ple la seva aprovació.

Fonaments de dret:

I. L'article 25 2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,
modificada  per  la  Llei  27/2013,  de  27  de  desembre,  de  racionalització  i  sostenibilitat  de
l'Administració Local pel que fa a la competència municipal en matèria d'urbanisme.

II. L’article  48.3  de  la  llei  40/2015,  de  règim  jurídic  del  Sector  Públic,  disposa  que  la
subscripció de convenis haurà de millorar l’eficiència de la gestió pública,  facilitar  la utilització
conjunta de mitjans i serveis públics, contribuir a la realització d’activitats d’utilitat pública i complir
amb la legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

III. La Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, pel que fa als convenis que les administracions públiques de Catalunya
poden subscriure amb les persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat,  els quals es
regeixen per la legislació específica i, si no n'hi ha, per les disposicions del capítol II del títol IX de
la LRJPCat en els aspectes en què sigui aplicable.

IV. D’acord amb els articles 8.3 i 104.2 del text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya,
aprovat pel DL 1/210 (en endavant TRLUC) els Convenis Urbanístics estan sotmesos al principi de
publicitat.

En aquest mateix sentit, l’article 23.1 del Reglament de la Llei d’Urbanisme aprovat pel Decret
305/2006 (en endavant RLU), l'acord d'aprovació dels convenis urbanístics ha de ser publicat al
butlletí o diari oficial corresponent dins del mes següent a llur aprovació.

V. L’article 104.2. del TRLUC disposa que les administracions públiques amb competències
urbanístiques  n'han  de  trametre  una  còpia  dels  convenis  urbanístics  que  subscriuen  al
Departament de Política Territorial i Obres Públiques en el termini d'un mes des de llur aprovació,
perquè siguin inserits en la secció de convenis urbanístics de l'instrument de divulgació telemàtica
del planejament urbanístic de l'Administració de la Generalitat. 



VI. D’acord amb l’article 104.4. del TRLUC els convenis urbanístics obliguen exclusivament les
parts que els han signat, i en cap cas no condicionen les competències públiques en matèria de
planejament urbanístic, les quals no poden ésser objecte de transacció, i no poden comportar per
a  les  persones  propietàries  obligacions  o  càrregues  addicionals  o  més  costoses  que  les
establertes per la legislació aplicable.

VII. L’article  25.1  RLU  estableix  que  els  convenis  urbanístics  tenen  naturalesa
jurídicoadministrativa i les qüestions relatives a llur compliment, interpretació, efectes i extinció són
competència de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

Per tot l’exposat s’informa favorablement l’adopció del següent acord per part de Ple:

Primer.- Aprovar  l'esborrany  del  Conveni  Urbanístic  de  cessió  anticipada  de  sòl  afectat  pel
planejament urbanístic general com a sistemes urbanístics públics,  al  carrer Agustí Vinyamata
núm. 89, d’acord amb la clàusula 8 del Conveni, per tal que adquireixi tots els efectes, el qual es
transcriu a continuació:

"CONVENI URBANÍSTIC DE CESSIÓ ANTICIPADA DE SÒLS AFECTATS PEL PLANEJAMENT
URBANÍSTIC  GENERAL  COM  A  SISTEMES  URBANÍSTICS  PÚBLICS,  AL  CARRER
VINYAMATA  89,  ENTRE  L´AJUNTAMENT  DE  GRANOLLERS  I  ELS  SRS.  FRANCISCO
MUNTANÉ VIVES, FERNANDO ESCUDERO GAVALDÀ, MARIA ASUNCIÓN VIVES MIGUEL,
PEDRO VIVES MIGUEL,  MARIA TERESA EGEA RUIZ,  ORIOL ESCUDERO EGEA I  MARC
ESCUDERO EGEA.

A Granollers , 19 d’abril de 2018

REUNITS

D’una part el senyor Josep Mayoral i Antigas, en la seva condició d’alcalde de l’Ajuntament de
Granollers, assistit en el present acte per la Secretària de la Corporació, a l’empara de l’acord de
la Junta de Govern Local de 23 de gener de 2018 pel que se l’autoritza a la signatura del present
Conveni.

D’una altra part:

Els Srs. Francisco Muntané Vives, Fernando Escudero Gavaldà, Maria Asunción Vives Miguel,
Pedro Vives Miguel, Oriol Escudero Egea i Marc Escudero Egea, en qualitat de propietaris de la
finca del carrer Agustí Vinyamata núm. 89 de Granollers.

I la Sra. Maria Teresa Egea Ruiz, en qualitat d’usufructuària d’una sisena part de la finca del carrer
Agustí Vinyamata núm. 89 de Granollers.

Els compareixents es reconeixen la capacitat legal suficient per la subscripció del present conveni
i 

MANIFESTEN

I.- Que els Srs.  Francisco Muntané Vives, Fernando Escudero Gavaldà, Maria Asunción Vives
Miguel, Pedro Vives Miguel, Oriol Escudero Egea i Marc Escudero Egea són propietaris de la finca
ubicada al carrer Vinyamata núm. 89:



Referència cadastral: 1168415DG4016E0001SS

Finca núm. 47380 del Registre de la Propietat de Granollers núm. 1.

Descripció registral de la finca:

URBANA. UNA CASITA de bajos y un alto, con pocilga y patio al detrás, de número 89, sita
en la calle Viñamata, antes de los Capuchinos, de esta Ciudad, que midiendo de ancho,
por  su frente cuatro metros ochenta centímetros;  y por detrás seis metros,  ocupa una
superficie aproximada de cuatrocientos treinta y cuatro metros sesenta y ocho decímetros;
LINDANTE por su frente mediodía, con dicha calle Viñamata; por su derecha Poniente, con
casa de la total vendida a María Casas, por su izquierda Oriente, con porción de la total
vendida a  los  Ferrocarriles  de  Madrid  a  Zaragoza  y  a  Alicante.  La  pared de su  linde
Poniente es medianera y el patio está delimitado con mojones.

II.- Que el Pla d’Ordenació Municipal de Granollers (aprovat definitivament el 31/10/2012 i publicat
al DOGC de 15/03/2013) inclou la finca descrita en el PMU 110A, i en classifica el sòl com a sòl
urbà no consolidat. S’adjunta com a annex 1 del present Conveni plànol de delimitació de PMU
110A del POUM de Granollers.

III.- Que el PMU 110A té com a objectiu el cobriment de la via del ferrocarril per completar la trama
urbana i eliminar la barrera física de la ciutat, i segons plànols indicatius del POUM la finca del
carrer Vinyamata núm. 89 està afectada pel sistema d’espais lliures.

El sistema d’actuació previst per aquest polígon d’actuació urbanística és el de reparcel·lació en la
modalitat de cooperació.

A l’actualitat, no es preveu el desenvolupament del PMU 110A a curt-mig termini.

IV.- Per tal de donar coherència a la continuïtat de la trama urbana de l’àmbit, a l’espera que es
desenvolupi el  PMU 110A, és d’interès municipal l’obertura anticipada al desenvolupament del
sector del carrer Joan Enric Durant, el qual afectaria a la finca del carrer Agustí Vinyamata núm.
89, grafiats al plànol de l’annex 2 (alienacions i afectacions).

V.- Que és voluntat dels propietaris de la finca núm. 47380 , ubicada al carrer Vinyamata núm. 89,
cedir gratuïtament i de manera anticipada a l’Ajuntament de Granollers, per tal que sigui destinada
a espai lliure.

Les  parts  que  intervenen,  en  la  representació  en  què  respectivament  actuen,  es  reconeixen
mútuament la capacitat jurídica per obligar-se i subscriure el present conveni, i aquests efectes 

ACORDEN

Primer. – És objecte del present conveni la cessió anticipada de la finca de 391 m² inclosos en el
pla  de  millora  urbana  110A dins  el  Pla  d’Ordenació  Urbanística  Municipal  de  Granollers,  i
destinada a espais lliures.

Segon.- Els propietaris de la finca descrita en el manifest primer, s’obliguen en aquest mateix acte
a cedir de forma anticipada, gratuïta i lliure de càrregues a l’Ajuntament de Granollers la finca
afectada de sistema d’espais lliures que es grafien en el plànol adjunt núm. 1, d’aproximadament
391 m². 

Tercer.- L’Ajuntament de Granollers accepta en aquest mateix acte la cessió anticipada de la finca
ofertada pels Srs. Francisco Muntané Vives, Fernando Escudero Gavaldà, Maria Asunción Vives
Miguel, Pedro Vives Miguel, Oriol Escudero Egea, Marc Escudero Egea i Maria Teresa Egea Ruiz,
descrita  en el  manifesten primer.  Totes les despeses derivades de la  escriptura de cessió,  si
s’escau,  i  la  posterior  inscripció  al  Registre  de  la  Propietat  corresponent  aniran  a  càrrec  de



l’Ajuntament de Granollers, llevat de l’impost d´increment del valor dels terrenys que anirà a càrrec
dels cedents. 

Cinquè.– L’Ajuntament de Granollers es compromet a enderrocar l’edificació existent a la finca i a
urbanitzar  l’espai  lliure que quedarà el carrer  Joan Enric  Dunant al  seu càrrec,  en un termini
màxim de 3 mesos des de la inscripció de la cessió anticipada al Registre de la Propietat.

Sisè.- Atès  que  la  cessió  anticipada  a  favor  de  l’Ajuntament  de  Granollers  comporta  la
transferència de domini i de la possessió de la finca objecte de cessió anticipada, els cedents, o
qui legalment els succeeixi  o subrogui,  tenen dret a l’aprofitament urbanístic derivat d’aquesta
cessió urbanística anticipada en els termes a què es refereix l’article 42 i concordant del Reial
Decret 10/93/1997, el qual es materialitzarà al PMU 110A.

Es fa constar expressament que l’aprofitament a què tenen dret  els cedents,  en relació a les
porcions de finques cedides, resta pendent de concreció definitiva a través de l’adjudicació de la
finca de substitució, o si s’escau, de reconeixement de la indemnització per l’equivalent econòmic
de l’aprofitament quan així  correspongui,  d’acord amb el  que estableix  la  llei  d’urbanisme i  el
Reglament de la referida llei, mitjançant el corresponent projecte de reparcel·lació.

Setè.- L’Ajuntament de Granollers adoptarà totes les formalitats necessàries que determina el
Decret 10/93/1997, per tal d’inscriure al Registre de la Propietat la total cessió anticipada  de la
finca descrita al manifesten primer, a favor d’aquest Ajuntament, i  l’aprofitament urbanístic que
se’n deriva.

Vuitè.- El present conveni urbanístic, que té naturalesa administrativa, serà eficaç una vegada
aprovat pel Ple de l’Ajuntament.

Tanmateix  es  sotmetrà  a  informació  pública  per  termini  d’un  mes,  garantint-se  la  consulta
presencial  i  telemàtica,  i  se’n trametrà una còpia al  Departament de Política Territorial  i  obres
Públiques, en el termini d’un mes des de la seva aprovació, per a la seva divulgació telemàtica, a
l’empara de l’article 104 del text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (DL 1/2010).

I en prova de conformitat, les parts signen aquest Conveni.”

Segon.- Notificar aquest acord als Srs. Francisco Muntané Vives, Fernando Escudero Gavaldà,
Maria Asunción Vives Miguel, Pedro Vives Miguel, Oriol Escudero Egea, Marc Escudero Egea i
Maria Teresa Egea Ruiz.
Alcalde:  Moltes  gràcies.  Aquí  sí  que  hi  haurà  intervenció  per  part  de  la  ponent,  la  regidora
d'Urbanisme, té la paraula la senyora Oliveres:

Senyora Oliveres: Sí, hola molt bona nit a tothom. Gràcies senyor alcalde, regidors, ciutadans i
persones que ens acompanyeu aquesta nit. 
Tal com deia la secretària, aquest és un  conveni, un conveni de gestió urbanística, que ha implicat
la col·laboració amb les persones que la senyora secretària referia.
La voluntat d'aquest conveni no és altre que anticipar el Planejament i, sobretot, les fites que el
Planejament  urbanístic,  doncs,  dibuixa  sobre  el  que  és  el  plànol  de  la  normativa  urbanística
municipal. 
Aquest  conveni implica la compra d'una finca de planta baixa i  u,  d'uns tres-cents noranta-un
metres quadrats, amb un indret de la ciutat que, segurament, tots coneixereu, al costat de la via
del tren, al costat del pont dels Caputxins, carrer Agustí Vinyamata a tocar de la via i aquesta via
del carrer de la via del tren i al costat del carrer d'una banda des del carrer Agustí Vinyamata fins
al  carrer  Gilabert  Bruniquer,  doncs,  s'estén  aquesta  finca.  Com  deia  fins  ara,  privada  que
l'Ajuntament, via aquest conveni, doncs, adquiriria, i que ho fa amb aquesta voluntat d'anticipar,
com us deia els objectius del Planejament. 



L'objectiu del Planejament és el d'obrir i eixamplar, en aquest cas, el carrer Joan Enric Duran i, per
tant, la voluntat de l'Ajuntament ha sigut anticipar aquesta acció de millora de l'amplada d'aquest
carrer, a tocar de la via perquè, doncs, tots plegats en puguem, doncs, treure un benefici abans
que es desenvolupi el Planejament.
 I, ¿Quin és aquest benefici? doncs el de caminar, doncs, amb un carrer més adequat pel que fa al
seu ample, en un entorn que, com sabeu, alguna de les vores de la via, doncs, està millorant, està
sent,  doncs,  fruit  en  aquests  moments,  d'un  procés  de  transformació  urbanística  que  veurà
millorada, doncs, el seu aspecte, la seva fisonomia, i que, sobretot inaugurarà, properament, nous
recorreguts urbans per a vianants, per ciclistes, per tots plegats. 
Per tant, aquesta millora urbana amb un costat de la via, amplificada, en part per una passera que,
potser heu vist també situada sobre la via que, el que vol, precisament, és contagiar, estendre el
contagi, el contagi més positiu possible d'un costat de la via a l'altra, doncs, també portar-lo amb
aquest eixamplament d'aquest carrer cap al carrer Agustí Vinyamata. 
Per tant, aquest acord, amb  aquests particulars permetrà, com ja es va fer fa uns anys, per part
de l'Ajuntament, amb la voluntat de millorar una traça, que està sent molt usada per molts veïns
del barri, doncs, tornar  a eixamplar i passar dels quatre als vuit metres d'amplada d'aquest vial i,
per tant, amplificar la millora urbana en el barri de la Font Verda; en el barri de l'entorn  del carrer
Tetuan, entorns camp de futbol, etc, paulatinament i de forma progressiva, doncs, anar accentuant
les  actuacions  de  millora  en  aquest  context,   en  el  benentès  que  el  que  es  vol  amb altres
actuacions, a les quals em referiré i, sobretot, fer més atractius els recorreguts per vianants, per
bicicletes a la ciutat, fer-ho de manera, amb una visió genèrica i, sobretot, amb una certa visió
global que ens connecti barris, que ens millori, doncs, el trànsit, la permeabilitat, la connexió entre
sectors, etc. 
Per tant, aquesta voluntat d'anticipar allò que el Planejament preveu i, que malauradament, no
sempre és, ni àgil, ni ràpid que hom voldria, doncs hem acabat  aquest acord que avui portem a la
consideració del Ple per la seva part la seva aprovació.
Deixeu-me dir que, aquesta finca està dins d'un sector, el 110, que com sabeu, preveu com un
dels principals objectius, no només aquest que assoliríem ara, que és la millora i l'obertura del vial
a que em referia, paral·lel a la via, sinó també la cobertura de la via del tren. 
Aquest és un aspecte que, malgrat, estiguem posant sobre la taula, elements de millora en el barri
que anticipen aquesta millora futura,  no vol dir en cap cas que hi hagi una renúncia o una minva,
de l'esforç i de l'acció de l'equip de Govern sobre la consecució d'objectius que no estan sempre
tan a l'abast com ara un acord amb una família o amb un conjunt, en aquest cas, de cosins per
enderrocar una casa i eixamplar un vial. 
La cobertura de la via del tren és un projecte de ciutat, com ho és la millora urbana que us anuncio
i  que anticipem,  però,  lògicament,  demanar  la  concertació  amb diferents  administracions  i  és
difícil. 
En  tot  cas,  des  del  sector  públic  i  els  ajuntaments  ens  hi  trobem  sovint,  hem  de  ser  molt
imaginatius i molt flexibles per acudir a les taules, com ho fem i ho hem fet per la cobertura de la
via del ferrocarril i  concitar els acords i la receptivitat necessària perquè tiri endavant projectes
d'envergadura, els quals com deia, són del caire de la cobertura de la via del tren, i els quals en
cap moment doncs renunciem, entenem que seria una qüestió i serà una qüestió molt positiva per
la ciutat, arribi en la fórmula que arribi, i arribi amb el calendari que finalment ho faci sense que
quedi ombra de dubte en relació a la vocació i a la voluntat de seguir perseguint aquesta fita pels
barris d'un costat i l'altre de la de la via.
Sense més posar a consideració del ple l'aprovació i aquest conveni de gestió urbanística.

Alcalde: Moltes gràcies.  No sé si algun grup vol intervenir, en principi, no. Per tant és el moment
de la votació. 

S'aprova per majoria absoluta, amb els  18 vots favorables dels Grups Municipals del PSC-CP,, d’ 
ERC-AG-AM,  de C’S i del PP; i les 5 abstencions  dels Grups Municipals  del PdeCAT-
Demòcrates i de la CpG-CUP-PA 



Alcalde: Estarem en comissió de signar aquest conveni urbanístic. Contribuirà a millorar espais de
mobilitat de la ciutat. 
Passem al  punt  número 21,  en aquest  cas una proposta de modificació  puntual  d'un conjunt
d'articles del nostre Pla general urbanístic. Endavant:

21
Aprovar inicialment  la modificació puntual dels articles 108, 112, 114, 115, 119, 120, 
122, 125, 126 i 133 de les Normes Urbanístiques del POUM de Granollers.

 Expedient: 5/2018/62

Antecedents:

Primer. El Ple de 24 de novembre de 2018 va aprovar inicialment la modificació puntual dels
articles 108, 112, 114, 115, 119, 120, 122, 125, 126 i 133 de les Normes Urbanístiques del POUM
de  Granollers.  Aquesta  modificació  té  per  objecte  especificar  amb  major  claredat  els  usos
recreatius i llur compatibilitat en relació amb les seves situacions relatives; adaptar la normativa
del POUM pel que fa a l’ús comercial a la legislació sectorial; i incidir en la previsió de places
d’aparcament prevista en les normes, per tal de completar supòsits no previstos, entre d’altres.

Segon.  L’aprovació inicial es va sotmetre a informació pública, durant la qual es van presentar
cinc  al·legacions,  totes  elles  referides  a  la  modificació  de  l’article  125,  referent  a  la  previsió
d’aparcament en els edificis.

Tercer. La cap del Servei d’Urbanisme i Habitatge ha emès un informe mitjançant el qual dóna
resposta motivada a les al·legacions presentades, i informant que com a resultes de l’estudi de les
al·legacions presentades així com diferents actuacions en l’àmbit municipals com l’aprovació del
Pla de Mobilitat  Urbana i  Sostenible  de Granollers,  la  reurbanització  de diferents  àmbit  de la
ciutats amb la voluntat de pacificar-ne el trànsit de vehicles i fer-los més accessibles, es presenta
per a la seva aprovació una revisió del document que es va aprovar inicialment.

El document que es presenta per a sotmetre’l a nova aprovació inicial té per objecte aprofundir en
algunes de les mesures inicialment platejades i assegurar la seva alineació i coherència amb els
objectius  de  caràcter  més  general  pel  que  fa  a  l’equilibri  dels  usos  urbans,  la  mobilitat  i
desenvolupament sostenible, i la regeneració i rehabilitació urbana.

D’acord  amb  l’informe  tècnic  emès  les  modificacions  introduïdes  tenen  caràcter  substancial
d’acord amb els criteris fixats a l’article 112,2 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel
Decret 305/2006.

Quart.  Analitzat  el  document,  conté  la  documentació  prevista  a  l’article  59.1  del  TRLUC,
consistent en una memòria que determina l’àmbit, objecte, justificació i descripció de la proposta.

Cinquè. Correspon al Ple Municipal l’aprovació inicial de la modificació puntual de l’article 213 de
les Normes Urbanístiques del POUM de Granollers, en relació a les condicions d’ús en les claus
4A, d’edificació industrial, en virtut de la facultat que li atribueix l'article 22.2.c) de la Llei 7/1985,
reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb l’article 52.2 c) del DL 2/2003, de 28
d’abril (TRLMRLC), acord que, conforme l’apartat k) de l’article 114.3 del TRLMRLC, requereix que
sigui adoptat amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació.

Fonaments de dret:

I.  L’article 97 del text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (en endavant TRLUC), disposa
que les propostes de modificació d’una figura de planejament urbanístic han de raonar i justificar la



necessitat  de la  iniciativa,  i  l’oportunitat  i  la  conveniència amb relació als  interessos públics i
privats concurrents. 

II. L'article 22.2.c) de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local,  en relació amb
l’article  52.2  c)  del  DL 2/2003,  de  28  d’abril  (TRLMRLC)  atribueix  la  competència  per  a  la
aprovació inicial del planejament general al Ple de l’Ajuntament, en concordança amb l’article 85.1
del TRLUC.

III. L’article 85.4 del TRLUC disposa que el plans d’ordenació urbanística municipal, un cop se n’ha
acordat l’aprovació inicial s’han de sotmetre a informació pública pel termini d’un mes. Cal donar
publicitat per mitjans telemàtics de la convocatòria d’informació pública. 

D’acord amb la Disposició Addicional  Desena del TRLUC, els terminis per a la  tramitació i  la
resolució definitiva de les figures de planejament urbanístic establerts per aquesta Llei s’amplien
en un mes, en cas que coincideixin totalment o parcialment amb el mes d’agost.

IV. L’article 85.5 del TRLUC estableix que simultàniament al tràmit d’informació pública del POUM
s’ha de sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llur competències sectorials.

V. La documentació que han de contenir els plans d’ordenació urbanística municipal bé regulada a
l’article 59 del TRLUC.

VII. L’article 96 del TRLUC disposa que la modificació de qualsevol dels elements d’una figura de
planejament urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació.

Es proposa:

Primer. Resoldre les al·legacions presentades a la  modificació puntual dels articles 108, 112, 114,
115, 119, 120, 122, 125, 126 i 133 de les Normes Urbanístiques del POUM de Granollers, en els
termes de l’informe tècnic emès.

Segon. Aprovar novament amb caràcter inicial la modificació puntual dels articles 108, 112, 114,
115, 119, 120, 122, 125, 126 i 133 de les Normes Urbanístiques del POUM de Granollers, d’acord
amb la memòria redactada pel Servei d’Urbanisme i Habitatge de juliol de 2018.

Tercer. Sotmetre a informació pública la modificació puntual dels articles 108, 112, 114, 115, 119,
120, 122, 125, 126 i 133 de les Normes Urbanístiques del POUM de Granollers aprovada.

El termini d’informació pública tindrà una durada d’un mes, no obstant, si el termini d’informació
pública coincideix total o parcialment amb el mes d’agost, tindrà una durada de dos mesos.

La informació pública s’ha de convocar mitjançant edictes al Butlletí oficial de la Província, a la
premsa  periòdica  al  Tauler  d’Anuncis  i  a  la  pàgina  web  de  l’Ajuntament  de  Granollers
(http://www.granollers.cat).

Durant el període d’informació pública podran formular-se les al·legacions que s'escaiguin.

Alcalde: Moltes gràcies. La senyora Oliveres, ha recollit el testimoni del senyor Segovia i seguirà
amb l'ús de la paraula, ens farà la presentació d'aquest punt. Endavant:

Senyora Oliveres: Bona nit, i moltes gràcies de nou alcalde. Intentaré ser breu i precisa, en tot cas,
en l'objecte d'aquest  punt que portem a la vostra consideració. 
Ho heu sentit, la senyora secretària ha citat un reguitzell d'articles i, certament, la modificació que
portem avui al Ple els afecta tots ells, però, per precisar, com deia, us diria el següent: 
El vint-i-quatre novembre vam aprovar,  inicialment,  juntament amb un ordenança que pretenia
regular  l'ús  dels  clubs  socials  de  cànnabis  a  la  ciutat,  aquesta  mateixa  modificació  de
Planejament, i ho fèiem amb la voluntat de regular millor l'ús recreatiu que en aquests moments o



en aquells moments, encara està tràmit el document, per tant en aquells i en aquest, doncs, no
estava exactament ben regulat. 
En aquell moment  es va sotmetre a període preceptiu d'exposició pública per trenta dies i, per
voluntat explícita de l'equip de Govern, vam ampliar el termini de presentació d'al·legacions. En tot
cas, només se'n van presentar cinc i totes elles tenien a veure amb un únic article, l'article 215 que
regula els aparcaments a la ciutat. 
En aquell moment vam flexibilitzar el com aquests aparcaments que han d'existir en les actuacions
de nova edificació, també de reforma en els edificis de la ciutat, d'ampliació, etcètera, doncs, es
podia prestar, però no incidíem  tant o es podien dur a terme, però, no insistíem tant, no vam
posant-se, en aquell moment, en el què, en les exigències pròpiament, vam  flexibilitzar el com i
no el què. 
Com deia, van presentar cinc al·legacions per part de quatre persones i per part d'un grup polític,
en aquest cas CIU, llavors.
Ja llavors ,també vam coincidir amb la voluntat d'aprofundir en la flexibilització de, no només el
com es poden  provisionar les places d'aparcament que exigeix la nostra normativa, sinó també en
la quantitat d'aquesta provisió. Estàvem immersos en un debat diversos que  els volem globals i
els  volem transversals  com demanava l'oposició i  ho  intentem fer.  Un era el  Pla de Mobilitat
Urbana, que avui n'hem parlat abastament i, l'altre, el Pla Global d'Habitatge, i ens semblava que
una modificació d'aquest caire, de rebaixa i disminució, en tot cas, de les obligacions pel que fa a
les places d'aparcament necessàries en les actuacions de nova edificació, com deia, reforma i
rehabilitació, doncs mereixia una reflexió i un debat profund i, sobretot, comptar amb aquesta visió
transversal de tots els fenòmens que es produeixen a la ciutat. 
En tot cas, l'al·legació presentada pel grup de Convergència era constructiva, de seguida la vam
recollir, coincidint amb aquesta voluntat d'aprofundir i, fruit, diguéssim, d'aquesta reflexió el que
l'equip tècnic municipal ha constatat que, és que les diverses qüestions: una banda, la nostra
normativa és del 2006, és cert que data del 2012 perquè hi va haver el litigi  en seu de tribunals i,
per tant, l'aprovació i és executiu des del 2012, però tots  els anàlisis que es feien per justificar els
objectius i les previsions i les obligacions daten de fa ja dotze anys. 
En dotze anys han passat forces coses per veure doncs quines coses poden haver funcionat millor
o pitjor i, en tot cas, per analitzar què ha estat de l'aplicació de la normativa, per tant, hi ha un
primer aspecte que són aquests dotze anys transcorreguts des de l'aprovació del Planejament que
ens feien, doncs, veure que, efectivament, aquesta voluntat d'aprofundir  podia tenir  recorregut
perquè, doncs, es detecta que amb dotze anys no només hi ha un canvi d'actituds i d'hàbits en
relació moltíssimes coses, també hi ha canvis culturals i canvis en relació a les fites que tots
plegats perseguim com un desenvolupament més lògic a les nostres ciutats pel que fa a la emissió
de CO2, en relació a l'ús dels espais públics, en relació a tota una sèrie d'objectius de caràcter
global. 
Per tant han transcorregut dotze anys d'ençà de l'aprovació del Planejament, el 2006 com deia, la
data executiva és del 2012; també s'ha  anat duent a terme una sèrie de millores urbanes que han
fet que des del 2006 fins al  2015 tinguem una illa de vianants que ha doblat totalment la  seva
superfície, de  fet supera el doble de la superfície que comptava el 2015 i s'han fet  diferents
diferents  actuacions  de  pacificació  de  vies,  és  a  dir,  s'han  convertit  diversos  carrers  amb
plataformes úniques, tots ho sabeu, tant cap al nord com cap al sud que han ampliat aquesta,
doncs, zona que vol ser  més tova, més amiga del vianant, de la bicicleta, on la circulació sigui,
doncs, més tranquil·la i, en un principi, el vehicle ha de tenir cabuda, és clar que sí, pel que dèiem,
proveïment de les nostres botigues, el funcionament normal dels serveis necessaris per la ciutat,
etc, etc, etc, però, que no hi és o no hi ha de ser el principal protagonista. 
Per tant, en relació als debats duts a terme d'una banda pel Pla de Mobilitat i tot de l'equip del
regidor  i  de  l'àrea  territorial,  amb  tots  els  regidors   implicats  i  també  del  Programa  Global
d'Habitatge que en parlarem després, atès que la proposta és d'aprovar-lo, avui, inicialment. 
Detectàvem,  també,  un  cert  envelliment  d'alguns  dels  edificis  de  la  ciutat,  per  tant,  per  ser
coherents amb les anàlisis que surten tant del Pla de Mobilitat com del Pla d'Habitatge, la voluntat
i, per tant, l'objectiu que cristal·litza en aquesta nova regulació d'usos que portem a la consideració
del Ple és la de disminuir el nombre de places que s'exigirà a partir d'aquest document, a que
aquest document esdevingui ferm en les actuacions que es duguin a terme en la illa de vianants,
en la zona del Pla especial del patrimoni arquitectònic i arqueològic de la ciutat de Granollers, i
també en  els  vials  de  prioritat  invertida,  perquè  entenem que  hem  de  ser,  lògicament,  molt



obstinats en la persecució dels objectius, aquests de caràcter general i hem d'assegurar que totes
les  polítiques  de  l'Ajuntament,  precisament,  per  aquesta  transversalitat  que  és,  lògicament,
exigible  a les polítiques  urbanes,  doncs,   tots  aquests  elements  estiguin  alineats,  tothom pot
entendre que no té cap sentit que estiguem traient d'una banda els vehicles de la zona de vianants
del centre i, que en canvi, per una banda, fent aquestes transformacions a nivell de la superfície
dels carrers, i en la seva configuració, i que en canvi seguim exigint un nombre de places que se
s'ha vist que, molt sovint,  ja hi havia una impossibilitat clarament material  de proveir-les en el
centre per la mida dels carrers, de les finques, etc. 
Per tant, sumem a la flexibilització de la manera com els  propietaris d'habitatges podien fer front a
aquesta exigència de places, la rebaixa del nombre de places. 
Ho fem, com deia, per ser coherents, per posar i  alienar  polítiques que es duen a terme de
manera coordinada per part dels diferents serveis de l'Ajuntament, i  també amb la voluntat de
impulsar la rehabilitació en el centre de la ciutat, i no només en el centre sinó d'estendre la millora
de l'espai públic en tota l'illa de vianants i tots els vials de prioritat invertida que hi ha a la ciutat i
que hi pugui haver en el futur, atès que, entenem que aquest element, la priorització en una via del
vianant  ha  d'anar  lligada  i  en  consonància  en  aquesta  disminució  a  l'exigència  de  places
d'aparcament. 
Per tant, en alguns, supòsits la norma, la regulació nova de l'article 215, com deia, lligats a l'entorn
del Pla especial del patrimoni de l'illa de vianants o dels vials de prioritat invertida que estiguin, ja
sigui en el centre o en els barris de la ciutat, progressivament, atès que les polítiques de millores
per l'espai públic que es persegueixen arreu doncs de la ciutat, hi haurà aquesta exempció de la
necessitat de proveir de places d'aparcament. 
En el cas d'obra nova  i rehabilitació es  mantenen  el  supòsit,  si  bé  s'amplien  les  ràtios  de
superfície dels habitatges i, en els casos de rehabilitació, actuacions de canvi d'ús i nova provisió
d'habitatges en edificis residencials antics, el que es fa és, en alguns casos, en aquest supòsit que
dèiem, doncs, eximir de l'obligatorietat de proveir les places, això fa que s'estimin pràcticament en
la seva totalitat la majoria de les al·legacions presentades pel grup de Convergència, si bé, hi ha
alguna qüestió que no s'ha atès perquè entenem que s'atén de manera més indirecta, com el tema
de la vinculació de places registrals fora de la pròpia finca.
I, en tot cas, dir que lligades amb les polítiques urbanes que entenem que formen part del model
urbà d'aquest equip de Govern i del que ha estat la línia que s'ha seguit durant anys, que és de
créixer,  sobretot,  amb contenció i  per afavorir  la ciutat  compacta i  la  barreja d'usos,  que són
aquests objectius generals que ja hi estan incardinats en el Planejament urbanístic a dia d'avui,
doncs,  és  absolutament  transcendent  que  fem aquest  esforç  per  impulsar  la  rehabilitació,  la
superposició d'usos, la no dependència a un sol ús i, per tant, que és una mesura que ajudarà que
la ciutat sigui més rica, més diversa, pel que fa als usos i, sobretot, pel que fa al seu espai públic,
les polítiques s'aliniin per ser coherents i,  mica en mica, pel que fa el vehicle,  doncs, generar
espais  molt  més  adients  perquè  no  només  passin  a  ser  els  vianants  i  les  bicicletes  els
protagonistes sinó que ens hi puguem imaginar més coses que les que estrictament hi han estat
passant en els últims anys. 
Per tant, sense més, posar a consideració també del Ple aquesta aprovació inicial del document,
torna a ser una inicial atès que es modifica abastament pel que dèiem. 
I, com a últim apunt, comentar, perquè també es parlava i s'ha parlat molt de la bicicleta i de la
voluntat d'implementar polítiques en aquest sentit,  recordar que en la primera aprovació inicial
aquest  document  incorporava la  necessitat  que en els  espais  de nous  habitatges,  doncs,  es
tingués en compte el provisionalment d'energia elèctrica per nous vehicles elèctrics i que, també
en aquest cas, en aquesta segona inicial s'ha tingut en compte per l'aportació que hem fet els
tècnics del servei de Mobilitat i el treball conjunt que han fet amb els serveis tècnics d'urbanisme,
doncs, la qüestió de pensar en espais per la bicicleta, cada cop més associats en els habitatges
de nova creació a la ciutat. 
Sense mes. Moltes gràcies

Alcalde:  Moltes gràcies. No sé si hi  ha algun grup que vulgui  intervenir  ¿No? ¿Sí? Només el
PDeCAT, ¿Sí? Endavant: 

Senyor  Vila:  A vegades,  a  vegades,  això  ha  sigut  un  cúmul  de  casualitats,  però,  de  debats
encadenats. 



De fet, l'origen de tot això és la modificació de la normativa de les normes urbanístiques pels clubs
dels cànnabis, però, ja que hi érem, modifiquem i actualitzem el tema dels canvis d'usos, i ja que
hi  som,  i  una mica  com que l'aprovació d'aquests canvis  normatius tenen la  seva tramitació,
doncs, aprofitem-ho. 
Alhora, per això, ens va semblar interessant que, encara que havia certa pressa, sobretot pel tema
dels clubs de cànnabis, ens semblava interessant no perdre l'oportunitat, de més enllà, del que era
urgent  aprovar,  introduir  una reforma una mica més àmplia  perquè,  com sempre,  les  normes
urbanístiques han d'estar vives i adaptant-se a la realitat. En aquest sentit això coincidia amb els
debats del pla de Mobilitat i, tot i que, el contingut pot ser farragós, per exposar-ho una mica clar;
per un cantó, les normatives urbanístiques exigien una provisió de places al centre de la ciutat i,
per l'altra banda, el Pla de Mobilitat estava dient que teníem d'ampliar l'illa de vianants i menys
cotxes al centre,  i a més a més, resulta que aquesta exigència de places al centre estava fent que
es frenés la rehabilitació d'habitatge al centre de la ciutat, i tots volem que el centre de la ciutat no
hi hagi només comerç, no hi hagi només terciari, sinó que hi hagi també habitatge. 
El que vam plantejar en aquestes al·legacions, tot i que hagués un redactat concret, en el fons era
parlem-ne   una  mica,  donem-li  quatre  voltes.  Donem-li  quatre  voltes,  i  en  aquestes  normes
urbanístiques,  introduïm les dades que ja  tenim, és a dir,  les prèvies venien d'una anàlisi  de
necessitats d'aparcaments i és feien una modificació que no les actualitzava. Si aquestes dades ja
les tenia el Pla de Mobilitat. Per tant, s'han incorporat, les necessitats les necessitats no són les
que eren perquè hi ha més aparcaments i perquè hi ha menys necessitats de vehicles i, sobretot,
no només es flexibilitza sinó que, ara, en el centre de la ciutat, a l'illa de vianants es demanaran
menys places d'aparcament.¿Això vol dir que en faltaran? segons els números que s'han fet, no
és així; no tensionarà l'aparcament en superfície, entre d'altres coses, perquè l'illa de vianants i en
els carrers de prioritat invertida no hi ha possibilitat d'aparcament en superfície i, per tant, creiem
que és una bona aprovació. 

Alcalde: Moltes gràcies. No sé si la regidora vol fer un comentari. 

Senyora Oliveres: Molt breument.(no té el micro ben posat i no se sent l'inici de la intervenció) La
feina feta perquè realment ha sigut una feina llarga, bàsicament, com deia, proveïda per diverses
taules de treball municipal i  finalment, doncs, elaborada pel servei d'urbanisme, perquè existia
aquest  compromís  de reelaboració  i  de  profundiment  amb la  normativa  inicialment  aprovada.
Només recalcar que és una mesura que entenem que potencia aquesta rehabilitació necessària al
centre, però, que per tant, incidirà en elements de qualitat urbana claus, amb la riquesa, ja ho hem
dit,  d'una ciutat que es vol diversa i compacta i que pensa els seus espais públics, així, com el
que passa dins de les cases. I, certament, no és en tots els casos, ni en tots els carrers, ni en
totes  les  vies,  però,  hi  ha  a  casals  que  mereixen  aquesta  atenció  i  aquesta  nova  injecció
d'habitatge a la ciutat que ja existeix, és clau per qualsevol ciutat, però, també perquè Granollers
com veurem, potser, en el següent punt. 
Sense més. 

Alcalde: Moltes gràcies. Doncs és el moment de la votació.

S'aprova per majoria absoluta, amb els  22 vots favorables dels Grups Municipals del PSC-CP, el 
PdeCAT-Demòcrates, d’ ERC-AG-AM,  de C’S i del PP; i l’abstenció  del Grup Municipal de la 
CpG-CUP-PA 
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Aprovar el Pla Local d’Habitatge 
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Fets:



Primer.  L’article  14 de la  Llei  catalana 18/2007, del  dret  a l’habitatge,  regula el  Plans Locals
d’Habitatge i els defineix com l’instrument que determina la política municipal d’habitatge i el marc
de les actuacions que podran concertar-se de forma preferent amb la Generalitat de Catalunya,
amb una vigència de sis anys.

Segon.  L’Ajuntament de Granollers ha engegat com a projecte estratègic de ciutat per al 2015-
2019, el programa Global sobre Habitatge. Aquest programa té com a objectiu desplegar una sèrie
d’actuacions amb la finalitat última d’assolir el dret de la ciutadania a gaudir d’un habitatge digne
en  condicions  assequibles.  El  Pla  Local  d’Habitatge  (en  endavant  PLH)   resulta  clau  i
imprescindible per tal de definir les polítiques a desplegar en aquesta matèria i afrontar de forma
integral  i  coherent  les  accions  encaminades  a  garantir  l’accés  a  l’habitatge  i  l’impuls  a  la
rehabilitació i millora del parc d’habitatges. 

Tercer. En aquest context, el PLH 2018-2023 té per objecte definir, per un període de sis anys, les
estratègies i propostes a desenvolupar des del govern local amb l’objecte de fomentar l’assoliment
del dret dels ciutadans a gaudir d’un habitatge digne en condicions assequibles. I el seu contingut
s’ajusta a les disposicions de l’article 14 de la Llei 18/2007. Concretament s’estructura en dos
apartats diferents o Fases, essent la segona conseqüència de l’anterior:

Fase 1. Anàlisi i diagnosi. En que es radiografia l’estat de l’habitatge en el municipi, enfocat amb
l'objectiu d’aportar conclusions a les dades analitzades.

Es desenvolupa en els següents apartats:

1. Emmarcament territorial, on es fa una descripció de la situació de Granollers, el seu encaix i rol
urbà en l’àmbit territorial on s’ubica.

2. Les persones, on s’identifiquen i s'estimen les problemàtiques i necessitats de la població en
relació a l’habitatge. Inclou anàlisi de la dinàmica demogràfica i residencial a la ciutat, l’oferta i
accessibilitat al mercat d’habitatge i es mostren indicadors en relació a col·lectius amb necessitat
en matèria d’habitatge, per fer una estimació de les necessitats futures.

3.  El  parc  d’habitatges,  on  s’aborden  les  característiques  i  qualitat  (estat  de  conservació,
accessibilitat, etc.) dels habitatges existents a Granollers, així com l’ús a què es destinen.

4.  El planejament urbanístic,  on s’analitza l’estat,  el  potencial  i  les previsions del  planejament
urbanístic vigent en relació a l’habitatge.

5.  Recursos municipals  i  iniciatives existents,  on s’analitza la  capacitat  d’intervenció municipal
mitjançant la identificació dels recursos i iniciatives a l’abast del municipi.

6. Diagnosi, on es realitza el diagnòstic a partir de l’anàlisi dels apartats anteriors. Aquest apartat
té caràcter sintètic i analític, més que no pas descriptiu, per tal de permetre relacionar i donar valor
afegit  a  totes les dades i  informació recopilada per  tal  de dibuixar  la realitat  de l’habitatge al
municipi i amb l'objectiu d’assolir conclusions de les dades analitzades.

En aquest sentit, l’apartat va acompanyat dels gràfics i plànols necessaris per copsar i reflectir
adequadament característiques concretes de la realitat del municipi, evitant que sigui una mera
reproducció de la documentació existent.

Fase 2. Estratègies i Proposta d’actuacions

Vista la diagnosi i els elements claus a tenir en compte per a definir les estratègies d’actuació, es
proposen uns objectius generals.

Per cadascun dels objectius generals, es proposen estratègies a partir de les quals s’enquadraran
les diferents actuacions a proposar.

Finalment, es llisten una sèrie d’actuacions, fruit dels diferents àmbits de treball.



La formulació d'objectius resulta l’establiment de les finalitats municipals en matèria d’habitatge i
assenyalen la direcció cap on s’encaminarà la política local d’habitatge en els propers 6 anys en
base a l’anàlisi i diagnosi realitzada.

En quant a la definició d’estratègies, s’identifica la forma en què es pretén assolir els objectius
generals del pla.

El Pla d’actuacions del PLH, derivat de la diagnosi, objectius i estratègies definides conté, a banda
de la definició detallada, i indicadors de gestió i avaluació, l’aproximació a la programació temporal
i estimació de l’avaluació econòmica i financera.

El  Pla  d’actuacions  no suposa una  obligació  del  seu  compliment,  sinó  una orientació  de  les
polítiques a desenvolupar en els propers anys atès que el seu compliment està condicionat a les
disponibilitats de pressupost, recursos humans i tècnics d’una banda, però també al manteniment
de les condicions del context que facin encara aconsellable la seva aplicació.

En aquest sentit, un PLH no és un document estàtic, sinó un document d’orientació a partir d’un
moment determinat, però que roman obert als canvis per a adaptar-se a una realitat canviant.

Quart.  La  redacció  del  document  d’anàlisi  i  diagnosi  s’ha  complementat  amb  la  informació
qualitativa extreta de les entrevistes amb personal tècnic municipal i entitats vinculades a l’àmbit
de l’habitatge.

En  aquest  procés,  s’han  celebrat  sessions  amb  grups  polítics  municipals,  amb  entitats  que
treballen en l’àmbit  de l’habitatge,  i  sessions obertes a la  ciutadania,  en què s’han relatat  les
conclusions provisionals dels diferents apartats del treball i s’ha propiciat el debat, per tal d’enriquir
amb aportacions qualitatives el document.

Cinquè.  De la diagnosi efectuada i els elements clau a tenir  en compte, el  PLH proposa tres
objectius generals , i per cadascun d’ells un seguit d’estratègies:

1. Facilitar l’accés i el sosteniment de l’habitatge:

1.1. Suport a l’accés a l’habitatge

1.2. Suport al sosteniment de l’habitatge

1.3. Gestió municipal del parc d’habitatge de gestió pública

1.4. Increment del parc d’habitatge públic de lloguer

2. Actualització i millora del parc d’habitatges :

2.1. Mobilització del parc d’habitatge desocupat

2.2. Promoure la millora de la qualitat del parc d’habitatges

3. Desenvolupar polítiques d’habitatge a la conurbació de Granollers :

3.1. Estructuració del marc de gestió

3.2. Desplegament de polítiques conurbanes

Així  mateix,  el  PLH llista  un  total  de  33 actuacions  emmarcades  en  les  diferents  objectius  i
estratègies  fixades.  Les  actuacions  són el  resultat  de  diferents  àmbits  de  treball:  la  recollida
d’actuacions que actualment l’Ajuntament de Granollers ja porta a terme i que es valora continuar-
ne l’execució; les propostes realitzades en el marc del procés participatiu; i la proposta de noves
actuacions  realitzades  en  el  marc  del  procés  participatiu  o  sorgides  de  la  coordinació  entre
l’Ajuntament de Granollers, la Diputació de Barcelona i l’equip redactor del PLH.

Alhora, s’inclou el pla financer i calendari del desplegament del PLH en els propers 6 anys, així
com els indicadors de gestió i avaluació corresponents per a cada actuació.

Sisè.  La  Cap  del  Servei  d’Urbanisme  i  Habitatge  ha  informat  favorablement  el  Pla  Local



d’Habitatge 2018-2023.

Setè.  D’acord amb l’article 14.10 de la Llei del dret a l’habitatge,  la tramitació i l'aprovació dels
plans locals d'habitatge s'han d'ajustar al que la legislació de règim local estableix respecte al
règim de funcionament i  d'adopció d'acords. La tramitació ha d'incloure un període d'exposició
pública i mecanismes de participació ciutadana. L'aprovació correspon al ple de l'ajuntament. 

Fonaments de dret :

I. L’article 14 de la Llei catalana 18/2007, del dret a l’habitatge, regula el Plans Locals d’Habitatge i
els defineix com l’instrument que determina la política municipal d’habitatge

Es proposa:

Primer.- Aprovar inicialment el Pla Local d'Habitatge de Granollers, per al període 2018-2023.

Segon.  Sotmetre  el   Pla  Local  d'Habitatge  2018-2023  de  Granollers  a  informació  pública
mitjançant anunci publicat al Butlletí  Oficial de la Província de Barcelona, al  Diari Oficial  de la
Generalitat de Catalunya i al tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament de Granollers i a la seva
seu electrònica, per un termini de 30 dies hàbils a comptar des de la publicació en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona, als efectes de la presentació d’al·legacions. 

Tercer.- Acordar que en el cas que no es presenti cap al·legació en el termini d'exposició al públic,
el Pla Local d’Habitatge 2018-2023 s'entendrà aprovat definitivament sense ulterior tràmit. 

Alcalde: Moltes gràcies. Aquí la Mònica Oliveres tancarà la seva trilogia. Ens farà la presentació
del Pla Local d'Habitatge. 

Senyora  Oliveres:  Sí,  gràcies  senyor  alcalde.  Altre  cop intentarem anunciar  brevetat  i  espero
complir-la. 
En tot cas, el Pla Local d'Habitatge és un instrument similar al del Pla de Mobilitat, per tant, estem
davant de documents complexes que han de servir per la presa de decisions i que, com deia algun
regidor, avui, aquesta nit, a propòsit del Pla de Mobilitat són eines que, en la mesura que són
sobretot, doncs, analítiques i proporcionen moltíssimes dades radiogràfiques de l'estat de la ciutat
a la matèria en qüestió que tracten. Es vol que siguin una eina  compartida i, en tot cas, un punt
d'informació amb el qual, doncs, poder acudir per part de tots els regidors, de tots els grups i
compartir així, doncs, una certa visió de l'estat de la ciutat, en aquest cas, pel que fa a la matèria
d'habitatge. 
El 2015 ens vam marcar una sèrie d'objectius, en relació a l'habitatge, bàsicament, l'elaboració
d'un Programa Global d'Habitatge que el que volia era, sobretot, treballar de manera integral en
diferents serveis. Els Serveis Socials municipals, no cal dir-ho, amb la regidora María del Mar
Sánchez al capdavant, però també, amb la inspecció municipal del Serveis d'Urbanisme, la Policia
Local i l'agenda de barris, unes taules de treball permanent que posessin en context una situació
molt nova pel que feia a l'habitatge o, en tot cas, molt greu i molt diferent a la que el document que
teníem,  en relació a  l'habitatge,  de similars  característiques del  que avui  portem a aprovació
inicial, doncs, retratava. 
Teníem un document de l'any 2006, per tant,  previ a la crisi  econòmica i tota l'explosió de la
bombolla  immobiliària  i,  per  tant,  retratava  un  context,  pel  que  fa  a  la  ciutat  i  pel  que  fa  a
l'habitatge,  clarament,  obsolet  o  superat  per  circumstàncies  ben  diverses,  però,  força
desafortunades. 
Aquest Programa Global d'Habitatge que ens vam marcar a principis del 2015, com deia, tenia
bàsicament, hi té cinc blocs. 
Un ja era el bloc que li dèiem d’observatori, aquesta necessitat de proveir-nos de dades fiables per
a enfocar bé les polítiques d'habitatge en un moment de molts canvis i de molta emergència pel
que fa a la situació a l'habitatge. 



Un bloc dos que havia d'afavorir l'accés a l'habitatge per part de tots els ciutadans, en general, no
exclusivament als ciutadans amb situacions d'emergència i de risc d'exclusió residencial. 
Un tercer bloc que havia d'ajudar al manteniment de l'habitatge tant pel que feia al pagament de
possibles quotes de lloguer com la propietat, com els subministraments energètics. 
Un bloc quart que volia incidir en les polítiques de rehabilitació del parc d'habitatges existent a la
ciutat  i,  un  cinquè  bloc,  que  volia  treballar  tots  els  temes  i  que  ha  treballat  tots  els  temes
relacionats amb les comunitats de veïns i les relacions de convivència als barris. Pivotat molt per
la gent de barris i l'oficina que és va crear posteriorment, l'oficina d'atenció a les comunitats de
veïns. 
Per tant, ja era un programa que naixia amb una vocació d'una certa visió integral i transversal i,
que com deia, integrada a diferents serveis. 

Doncs bé, el Pla Local d'Habitatge que avui portem a la consideració al Plenari perquè tingui lloc,
si s'escau, la seva aprovació inicial, forma part d'aquest del primer bloc. 
Com deia, teníem un instrument obsolet i, teníem algun altre, i tenim algun altre document, en
aquest cas redactat per la Diputació de  Barcelona i la Fundació Pi-Sunyer,  que ja deia coses com
que, amb els anys de crisis i amb aquest canvi copernicà  o aquest malaurat tsunami  que s'ha
viscut pel que fa a la vivenda, doncs, els ajuntaments han hagut d'assolir un paper, un paper clau
pel que fa al dimensionat de les actuacions en matèria d'habitatge. No cal dir els seus serveis
socials i, també per tant, la necessitat de dimensionar polítiques que res tenien a veure o poc
tenien a veure amb la manera que s'havia atès aquesta problemàtica. 
Per  tant,  aquest  Pla  Local,  entenem  que  és  una  bona  eina  pel  que  deia,  per  proveint-se
conjuntament d'una diagnosi més acorada de l'estat de la ciutat, sobretot de diversos aspectes
demogràfics  en relació al parc d'habitatges, però també, cal dir que l'encàrrec que la Diputació, la
sol·licitud feta per l'Ajuntament és del 2015, es va començar a treballar el 2016 al 2017; per tant,
s'estava ja duent a terme moltes de les fites d'aquest Programa Global d'Habitatge, també un
retrat del que han estat les polítiques d'habitatge dutes a terme dissenyades en aquests anys. 
Per tant, és un Pla Local dinàmic, incorporar moltes de les coses que s'han fet de manera més
novedosa però també posa en  valor moltes de les actuacions de continuïtat i que s'estaven fent a
l'Ajuntament i que segurament no s'havien, doncs, incardinat amb aquesta visió, o estructurat amb
aquesta visió  més global que ens ha exigit el moment i estem vivint en matèria d'habitatge. Per
tant, un Pla Local dinàmic i orgànic perquè no només ha incorporat les actuacions que es duia,
amb aquesta voluntat de retratar les polítiques públiques en matèria d'habitatges sinó que, a més
a més, ens ha permès que mentre  es redactava, que ara m'hi referiré, ha durat un cert temps i ha
incorporat els punts de vista de diverses entitats, col·lectius de la ciutat i, no cal dir, també dels
grups municipals,  doncs ens ha permès prendre  decisions  sobre la  marxa,  que també és un
element, sobre la marxa de la redacció, no amb precipitació sinó amb el provisionalment de dades
que  ens  estava  fent  la  redacció  del  Pla  Local,  és  a  dir.  es  detectava  vulnerabilitats  en  els
col·lectius de joves i de gent gran, doncs el segon paquet d'ajudes en matèria d'habitatge, doncs,
ja va enfocar més directament en aquests col·lectius, determinades ajudes, etc, etc. 
Per tant, ha sigut un Pla Local que ha volgut integrar allò que ja passava, que ha permès veure
d'una manera més endreçada el que passava a diferents serveis i com els diferents serveis de
l'Ajuntament  vivien aquesta necessitat  de fer  front  a una situació nova i  que ens ha permès
prendre decisions amb elements i dades més objectives. 
Al final, fa tres anys que l'Ajuntament destina més de un milió d'euros a les polítiques d'habitatge.
D'aquest milió d'euros, el 85%, perdoneu el 75% es correspon en el paquet d'ajudes en matèria
d'habitatge que el 2016 es van iniciar i que s'han dut a terme el 2017 i que, ara es duran una altra
vegada a terme, el dos mil divuit; però hi ha moltes actuacions de continuïtat. 
El Pla Local fa una diagnosi de la ciutat,  no m'hi estendré perquè si  no, la brevetat promesa,
clarament desapareix,  però,  diré algunes dades i,  en tot  cas,  si  hi  ha intervencions posteriors
podem fer referència. 
Ho sabeu de sobres, som una ciutat de 60.000 habitants, el 2009 es va estancar una mica la
població,  seguint  creixent  d'ençà de llavors, si  bé,  amb una tendència molt  estable.  La meitat
d'aquests nombre, en tot cas, 22.808, per ser exactes, són habitatges, la meitat dels habitants
aproximadament. 
En tot cas, el Planejament municipal, la normativa que m'he referit anteriorment, al llarg d'aquesta
nit, del 2006, preveu que en l'execució del Planejament urbanístic de la ciutat, ja sigui per acció de



l'edificació i desenvolupament dels sectors urbanístics, per part dels privats, ja sigui per l'obtenció
d'aprofitaments  doncs  públics  pugui  generar  en  aquell  escenari  que  va,  doncs,  fixar  el
Planejament urbanístic municipal, doncs, uns 2.761 habitatges de protecció públics, que és, de
llarg,  molt més que els 1005 habitatges que el retrat que ens ha fet el  POUM, retrata com a
necessaris per proveir, en un escenari demogràfic molt alt, per tant, que passéssim als 64.000 mil
habitants en aquests sis anys de vigència del Pla, si esdevinguessin, com dic, en aquest escenari,
una ciutat de 64.000 habitants. 
Per tant,  el  Planejament vigent  amb els  sectors que estan pendents de desenvolupament pot
proveir habitatge, prou habitatge públic de protecció oficial públic amb aquest règim i privat i, per
tant, en aquest sentit el que cal és, en tot cas, és dimensionar noves polítiques d'habitatge públic
de lloguer sense caure en dinàmiques anteriors.  
En tot cas, el Pla Local d'Habitatge esboça trenta-tres actuacions, moltes d'elles, com deia, de
continuïtat respecte el que és ve fent des de fa molts anys i coses que s'han, doncs, incorporat en
aquests quatre últims anys i, el què esmenta com a clares actuacions de futur i en les quals doncs
sí ja s'està treballant per part  de l'Ajuntament, en aquest programa global; insisteixo, el Pla Local
és aquesta eina de diagnosi, una primera eina de l'organització d'un nou marc de gestió, doncs la
necessitat de proveir d'habitatge públic de protecció oficial en règim, majoritàriament, de lloguer. 
La necessitat, també, de dur a terme polítiques de rehabilitació i de millora l'eficiència energètica
del parc d'habitatges construïts. 
També la necessitat d'atendre lògicament els col·lectius més vulnerables i de prendre mesures per
refredar els preus de lloguer. 
En tot cas, les polítiques que s'han dut a terme en el marc del Programa Global d'Habitatge i en el
programa d'ajuts, són conegudes i les hem tractat en el Ple. 
Dir, com deia, la redacció del Pla Local ha durat força temps i, per tant, ha sigut participat, a part
dels  òrgans  en  els  quals  s'ha  parlat  abastament  del  Ple,  doncs,  hi  van  haver  sis  sessions
monogràfiques amb entitats, col·lectius, i grups. 
També un taller participatiu obert a la ciutadania que va donar sobretot moltíssima reflexió. Agrair
en tot  moment la  col·laboració d'entitats i  de plataformes, com la Plataforma d'afectats per la
hipoteca, que ens han alimentat moltíssim la reflexió i, sobretot, la preocupació i les possibles vies
d'atac  de  segons  quins  problemes  més  lligats  a  l'emergència;  com  us  deia,  primer  de  les
execucions hipotecàries i, malauradament després, més pivotant sobre el lloguer, respecte al qual
ens consta que s'estan movent i amb això hem de poder coincidir perquè també és un un tema
que, lògicament, ens mou i ens preocupa. 
En aquest, diguéssim, escandall anys  del 2015 al 2017, els grups han fet aportacions importants.
Recordo Esquerra Republicana amb un document que també li deia Pla Local o Pla d'Habitatge
d'Esquerra; ens feia aportacions també molt concretes i molt concises que ens han ajudat molt, a
pensar i a reflexionar, sobre el paquet d'ajudes i el paquet de mesures que hem dut a terme.
Sense estendre'm més, agrair aquesta participació, les diferents taules en les que hem estat. 
I, acabar dient que el Pla, aquest document d'orientar polítiques, doncs, preveu  un arrossegat pel
valor de les actuacions que s'han dut a terme en aquests darrers anys, per tant, una consignació
pressupostària en aquests sis anys de vigència del Pla, de prop de deu milions d'euros que ja
incorpora la vocació municipal de fer una promoció, ja estigui de forma directa, o a través i gràcies,
o  amb  col·laboració  amb  les  entitats  que  es  mouen  per  la  provisió  d'habitatges  en  règim
cooperatiu, obtenir la cessió dels solars municipals, doncs, ja s'hi està treballant. 
En  tot  cas,  anunciar  que  al  setembre,  precisament,  en  relació  aquesta  fórmula,  la  de  les
cooperatives d'habitatge que obtenen solars municipals per a promoure, elles, amb una cessió del
sòl, doncs, aquest tipus d'habitatge, l'habitatge de protecció, tenim organitzada o prevista ja una
jornada i, que això, és una de les actuacions que sorgeix, com la majoria de les noves que hi ha,
precisament, de la participació i de l'aportació d'una persona  que va venir en aquestes jornades. 
Sense mes i, en tot cas, quedant a la disposició dels presents. 

Alcalde: Moltes gràcies. Aquí sí que obrirem un torn de paraules. Per part del Partit Popular no hi
ha intervenció. Per part de la CUP, sí. El senyor Navarro té la paraula: 

Senyor Navarro: Bé, aquest tema de l'habitatge, com diu la regidora, és un tema que no és nou;
amb el Pla s'ha fet un debat, no entraré en els temes de participació. 



Sí que voldria fer alguns comentaris respecte a les propostes i respecte també al tema globalment.
A veure, el primer seria, doncs, que aquest és un problema que no és granollerí, és mundial i,
aquí, el tema que hem de tenir clar és que, un bé social com és l'habitatge passa a ser un objecte
de mercat; mentre això no ho canviem podem fer algunes coses però estem molt limitats en àmbit
d'actuació.  Caldria,  però,  canvis  a  nivell  de  les  lleis  que  hi  ha  a  l'Estat,  sobretot,  per  evitar
l'especulació  immobiliària  que  ens  hem trobat  els  darrers  anys.  Una  llei  que  fixi  el  preu  de
l'habitatge  i  que no  permeti  que  més sòl  urbà sigui  dedicat  a  altres  usos,  la  qual  cosa,  per
exemple, el tema del turisme de Barcelona ens arriba a nosaltres com a part del  conglomerat de
l'àrea metropolitana. Per tant, la primera idea seria aquesta.
Hem de tenir molt clar que l'habitatge no és un luxe, no és un privilegi, és un dret i, això, hauria
d'estar per davant de tot els temes econòmics, de tot el tema de negoci, de les constructores i de
les immobiliàries. 
Compartim en el Pla, el tema  del que seria el sosteniment de l'habitatge, la importància que té la
rehabilitació disposada a habitatge en bones condicions. Sabem que hi ha una part de l'habitatge
que necessita d'aquestes mesures. Com deia la regidora, ja han hagut actuacions en aquest sentit
i,  que  és  important  garantir,  doncs,  habitatges  saludables,  accessibles,  etcètera.  Ara  bé,
considerem insuficient el pressupost destinat a polítiques d'habitatge. El que s'exposava al propi,
és que s'aproxima un 2%, sent un tema, com deia  abans tan important, doncs, en una situació
d'emergència que ha afectat a moltíssima part de la població catalana, doncs, creiem que hauria
de  ser  encara  molt  més  i  que  amb  el  Pressupost,  com  deia  abans,  en  altres  àmbits,  es
demostraria que és una prioritat realment per la ciutat, per tant, en aquest sentit els hi fem aquesta
crítica. 
També pensem que es confia massa en la iniciativa privada i, que com deia abans, la cerca  de la
iniciativa privada és un altre que no la que voldríem des de l'Ajuntament i, per tant, aquí hi ha un
xoc que és difícil  lligar. 
Aplaudim la creació de cooperatives, abans feia referència la regidora. Creiem que és una bona
iniciativa. Ara hem de garantir que siguin obertes i inclusives. Tenim experiències no gaire bones
en aquest sentit; i també hem de pensar que és difícil que una part de la població pugui accedir al
règim cooperatiu perquè no disposen de capital i el tema de l'endeutament és molt complicat; per
tant, no ens pensem que amb les cooperatives solucionarem tot el tema. 
Algunes de les coses que havíem plantejat i que ens semblava molt importants seria, penalitzar,
que això també s'ha anat parlant en diferents Comissions, no només en la de territori, l'habitatge
permanentment desocupats, sabem que hi ha molts habitatges que haurien d'estar ocupats en
mans dels  bancs  i  que seria  molt  important  posar  uns impostos  i  unes taxes  el  màxim dels
possibles per posar aquests habitatges a disposició de la població. 
Creiem també que des dels ajuntaments s'hauria de fer força per tal que hi hagi una nova llei que
taxi el preu màxim de l'habitatge. No pot ser que s'especuli de la manera que s'està fent. 
La construcció de l'habitatge públic que parlàvem abans, en règim de lloguer, hauria de ser molt
més ampli, i com dèiem abans, la disponibilitat pressupostària del Pla hauria de ser molt més gran.
Comprar entre cinc i vuit habitatges a una ciutat com Granollers de 60.000 habitants, creiem que
és insuficient, torno, eh, donada la situació d'emergència que s'està vivint. 
Per tant, des del nostre punt de vista, és un Pla, doncs, que hauria d'avançar molt més i per això
ens abstindrem. Gràcies. 

Alcalde:  Moltes  gràcies.  Per  part  de  Ciutadans  no  hi  ha  intervenció.  Per  part  d'Esquerra
Republicana, endavant senyora Maynou: 

Senyora Maynou: Bon vespre de nou. Nosaltres respecte aquest Pla,  doncs, la nostra posició
també serà d'abstenció. 
L'habitatge, és evident que una és una política clau de qualsevol acció de Govern, i és evident que
és una eina, és una política per transformar la societat. Nosaltres l'entenem així. 
És un element social indispensable per oferir oportunitats de vida digna a qui més ho necessita i la
ciutadania en general. 
Per tant,  l'habitatge,  les formes d'accés d'aquests són elements claus,  i  des d'Esquerra Acció
Granollers, reivindiquem un mercat de l'habitatge més just i més regulat, on els grans tenidors



hagin d'oferir preus més justos i, per tant, entenem que la implicació directa de l'Administració, és,
en aquest sentit ,és evident. Potser  en el llistat d'actuacions crec que hi ha alguna acció relativa
això que potser no queda prou concret. 
Nosaltres aquest Pla el  considerem encara insuficient. Creiem que no fa una posta prou clara o
prou ferma per enfortir tot el tema de l'estratègia municipal de política d'habitatge en clau social. Sí
que s'apunten coses, i està bé el foment de les cooperatives, que ja portem temps treballant.
Nosaltres  durant la legislatura vam fer,  insistint  en el Pla estratègic d'acció social,  i  que s'ha
entomat des de l'equip de Govern i, per tant, s'està treballant molt per  vincular més tot el tema
d'habitatge i tot el tema social, però, crec que hi ha temes que encara falten. 
En algunes actuacions concretes, per exemple, podríem parlar també de la promoció d'habitatges
de lloguer de renda baixa o incidir en tot el tema, últimament està creixent també molt el parc
d'habitatge de la ciutat, i és bo que creixi, especialment en la zona Centre, en la zona Lledoner,
etc, està augmentant, però, la majoria són iniciatives de tipus privades, hi trobem a faltar nou
habitatge a preus assequibles, amb la qual cosa seria necessari perquè no hi hagi tants joves que
marxin a costa de que no poden pagar un lloguer o una hipoteca, o famílies amb greus dificultats
també per fer-hi front.
Una  mica  també  amb  el  tema,  doncs,  del  Pla  d'Habitatge  jo  crec  que  potser  s'hauria  de
promocionar més tot el tema o enfortir tot el tema  vinculat a la sostenibilitat, a la qualitat dels
habitatges i a la millora del Parc d'Habitatges que, en general, és  un parc d'habitatge relativament
vell i, per tant, de fet, també la Mònica ho deia, tant l'habitatge com la mobilitat també ho entenem
com reptes i com eines de transformació del model de ciutat. 
Nosaltres insistim que calen mesures i accions col·lectives i, potser, més agosarades. Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. Per part del PdeCAT, el senyor sastre té la paraula.

Senyor Sastre: Gràcies alcalde. Bé, en tot cas, intentaré ser breu. 
La veritat que estem davant del Pla d'Habitatge que, l'habitatge és un del repte més grans que han
d'afrontar, al nostre entendre, les ciutats en els propers temps i aquest és un debat que l'haurem
d'afrontar amb encert; crec que ho deia el senyor Navarro. 
La crisi econòmica, que té el seu origen l'any 2008 i que s'origina, doncs, per la fallida d'alguns
bancs i la crisi de la Subprim a Estats Units, té el seu origen en considerar l'habitatge o tractar
l'habitatge com un objecte de mercat més que no pas com un dret a l'hora de fer-ho. Després,
evidentment,  aquesta crisi  ha tingut  totes unes derivades socials  i,  fins i  tot,  podríem dir  que
humanitàries;  hi  ha  gent,  doncs,  que  ha  perdut  el  seu  habitatge,  que  s'ha  vist  abocades  a
situacions,  doncs,  evidentment,  desagradables  i  avui  en  dia  encara  estem  patint  algunes
d'aquestes conseqüències; però, també és important que ens plantegem aquests reptes de forma
encertada. 
Aquest és un Pla ampli, que és un Pla participat i crec que la regidoria ja ha fet referència, també,
doncs, hem tingut els nostres marcs de participació per fer arribar les nostres idees, reflexions al
voltant; i amb una diagnosi que, al nostre entendre, és molt interessant. 
Malgrat això, només puntualitzar dues llacunes que detectem en la diagnosi, que és:
En primer lloc, primer es fa una comparativa amb el continu urbà, així descriuen en el Pla de
Granollers, La Roca, Canovelles, les Franqueses, etcètera. I, també amb el Vallès Oriental i amb
el  conjunt  de  Catalunya,  al  nostre  entendre  potser  faltaria,  en  aquesta  comparativa  que  ens
comparéssim amb ciutats homologables en aquest sentit, és a dir, que hi haguessin dades on es
comparés Granollers amb ciutats que tinguessin una perspectiva, a nivell habitacional, similar a la
que tenim nosaltres. 
En segon lloc, es parla, evidentment,ja entenem que això és un handicap del propi Pla que no es
pot fer d'un dia per l'altre i, que per tant, te el seu procés d'elaboració; però, aquí parlem de dades,
especialment,  de  lloguer  fins  al  2016,  i  la  sensació,  i  les  dades  que  anem  veient,  doncs,
darrerament, és que aquesta tendència que es marca fins al 2016, des d'aquell moment i, fins al
dia d'avui, s'ha accelerat i potser no tenim una foto prou precisa d'aquesta situació. 
Deia que el Pla ens permet, i ho parlava també, crec que el representant de la  CUP, actuar fins
allà on és possible des d'un Ajuntament, que no és poc però no és prou. 



Voldria també ressaltar dues dades que segurament ens passen en la seva re-mediació, però, que
apareixen en el Pla d'Habitatge, i que a mi em semblen rellevants per tal de reflexionar com dèiem
abans, profundament, sobre com el mercat, diguéssim, interactua amb habitatges. 
En primer lloc, ens parla alguna part del document que, fins al 33% de mitjana del pressupost
familiar es destina a l'habitatge; aquesta és una dada que no és menor. Quan parlem de lloguer
fins a un 41'73% del pressupost familiar disponible es destina a l'habitatge, és a dir, gairebé la
meitat, i quan és de propietat un 32%; això ens hauria de merèixer una reflexió, sobretot quan
parlem de derivades de econòmiques, com per exemple el consum. I, segon, que també és una
dada que apareix en el Pla, diu que la mitjana d'edat d'emancipació dels joves a Granollers és de
trenta anys, aproximadament, i unes de les franges més grans és de trenta a trenta-quatre anys.
Això  és  una  dada,  al  meu  entendre,  que  és  preocupant  perquè,  i  no  dic  que  sigui  una
responsabilitat de l'Ajuntament, eh, però ens hem de fer una reflexió perquè això després, primer
ens està indicant que hi ha una precarietat salarial dels joves per poder accedir a un habitatge i
segon que això després té conseqüències socials tangencials, que és que per exemple, la natalitat
baixa; perquè si un no marxa de casa dels pares fins als trenta o trenta-un anys doncs això,
evidentment, després té conseqüències. 
Parla  el  Pla  d'accions  i  de  línies  d'actuació.  Valorem que aquestes  siguin  diverses  i  abordin
diferents necessitats,  les subvencions de lloguer,  les ajudes a la rehabilitació,  la mediació i  la
borsa de lloguer, ajudes per l'accessibilitat també, l'observatori municipal de l'habitatge, l'ampliació
del parc públic, al final el que fan és abordar línies d'actuació com són l'accés, el manteniment, els
pisos buits, l'accessibilitat i la reforma i l'eficiència energètica. Tot i així, pensem que hi ha alguna
manca de concreció,  sobretot,  pel  que fa a l'habitatge de protecció oficial  i  el  parc públic  de
lloguer.  En  aquestes  dues  línies  pensem que  s'haurien  de  contraure  uns  compromisos  més
concrets per poder arribar a mig termini,  uns quatre-sis anys a un parc públic de lloguer que
permeti atendre les mancances actuals, que en el Pla xifren en cent quaranta un habitatge si no
vaig errat amb la xifra.
Pel que fa al parc d'habitatge de protecció oficial si que la seva ampliació queda condicionada al
desenvolupament, també es feia referència abans dels plans previstos per part del sector privat,
però bé, si al final si aquests no es materialitzen o fan un ritme més lent del que podríem esperar
també ho farà l'ampliació d'aquest parc. 
I pel que fa a l'ampliació del parc municipal d'habitatges de lloguer, que actualment, doncs, és
escàs,  sobretot,  si  el  comparem  amb  altres  administracions,  s'estableixen  dues  línies,  però,
tampoc veiem els compromisos prou concrets, pel que fa l'adquisició d'Habitatge i a la promoció
d'habitatge públic. 
I, per últim, també hi ha una poca concreció, sobre en l'acció en la que parla de coordinar-se amb
els municipis  del  continu urbà,  al  final  el  que té poc sentit  és que tinguem molt  definides les
actuacions que hi ha, per entendre'ns, eh, si un vol comprar-se, o adquirir, o viure en un habitatge
d'un carrer i,  diguéssim, que aquestes actuacions no vagin prou coordinades o prou de forma
unànime amb el carrer del costat que pertany a un altre municipi, en aquest cas, del continu urbà
de Granollers. 
Per tant, pensem que s'hauria de reforçar molt més les accions o l'acció, perquè n'hi ha una en
concret,  al  nostre  entendre,  una  mica  vaga  sobre  aquestes  polítiques  conjuntes  que  s'han
d'impulsar amb els ajuntaments que comparteixen aquests espai. 
Per tant, el nostre vot serà d'abstenció. I el que sí que farem és, com hem fet altres vegades,
mirar,  doncs,  sí  a  través  d'algunes  al·legacions  en  aquest  Pla  podem acabar  definir  aquesta
concreció que estem en certa manera posant de relleu d'aquest Pla, doncs, si podem aportar-hi
alguna riquesa addicional en el Pla que avui portem a aprovació. Moltes gràcies. 
Alcalde: Moltes gràcies. El senyor Terrades, en nom del grup socialista, aquesta vegada sí que vol
intervenir. Endavant: 
Senyor Terrades: Gràcies. Cinc o sis idees respecte el Pla Local que ens ha presentat la regidora.
Coincideixo amb algunes intervencions que han hagut i, en tot cas, afirmo que des del seu punt de
vista, l'habitatge és clau per la cohesió social. Ho eren els moments d'expansió econòmica els
anys 2005-2006-2007. Ho era, ho hem vist amb les conseqüències de la crisi econòmica que vam
patir tota la derivada d'execucions hipotecàries, etcètera. etcètera; i en aquests moments, també
ho és, és a dir, les polítiques d'habitatges sempre són claus en les polítiques de cohesió social i,
per tant, el compromís de l'Ajuntament de Granollers del passat però també en aquest mandat que
hi han unes necessitats i unes realitats noves, ha  estat clar. 



La regidora e parlava del compromís pressupostari en calen dos pressupostos del que portem en
aquest mandat. Amb un reforçament de les polítiques públiques en aquest sentit. Nosaltres creiem
i, en tot cas, crec que aquí la regidora no ha acabat de ser explícita, suposo que ho farà ara en la
segona  intervenció,  sinó  ja  ho  faig  jo,  com a Portaveu i  com a regidor  d'Hisenda.  Hi  ha  un
compromís d'aquest Govern de que en el Pressupost de l'any que ve hi haurà promoció directa
des de l'Ajuntament des del punt de vista de l'habitatge públic i de l'habitatge social, de l'habitatge
de lloguer social a preus assequibles. 
En aquesta política de promoció directa esperem, aquest Govern municipal, espera que hi hagi
una acció més decidida del Govern de la Generalitat de Catalunya, entre d'altres coses perquè les
competències d'habitatge a Catalunya i tots els problemes derivats, no poden ser només dels
ajuntaments  del  país,  és  a  dir,  el  Govern  de  la  Generalitat  ha  de  comprometre  recursos
pressupostaris per tal d'activar un Pla quadriennal d'habitatge. 
I dic això perquè  es notava: "l'Ajuntament potser hauria de posar més recursos" sí, hi posarà més
recursos;  ara,  el  que  no  és  de  rebut,  amics  i  amigues  regidors  i  regidores,  és  que  el  Pla
d'Habitatge de Catalunya 2018-2021 sigui de 272 milions d'euros i on  el Govern del nostre País,
el de Catalunya, només hi aporta un 30%, el resta ve d'Espanya. I, per tant, home, jo crec que
serà  necessari  que  tothom,  allò,  empenyi  una  mica  per  tal  de  que  dintre  de  les  prioritats
pressupostàries  del  Govern  de  la  Generalitat,  doncs,  les  polítiques  d'habitatge  estiguin  a  la
primera divisió, ¿per fer què?, per concertar polítiques en el món local; per exemple, nosaltres
seguirem insistint que els 179 nou habitatges que són titularitat de la Generalitat de Catalunya ens
deixin gestionar-ho a nosaltres des de la proximitat. Ho farem diferent segur. Atendrem. crec jo, els
problemes. 
I, la promoció directa, i acabo aquí, perquè jo sí que vull ser breu en la meva intervenció. 
Mirin,  el  que  no  pot  ser  és  que  en  l'exercici  2017,  i  com  que  els  Pressupostos  demà  els
prorrogarem en el Parlament de Catalunya;  les promocions d'habitatge públic a tot el territori es
puguin comptar amb els dits de la mà i encara m'ensobraria un. 
Aquest és un esforç que hem de fer tots plegats, els ajuntaments, però, el Govern del País també. 
Alcalde: Molts gràcies. Senyora Oliveres, té el seu torn de paraula. Endavant. 
Senyora Oliveres: Sí, moltes gràcies senyor alcalde. 
Bé les intervencions dels regidors han sigut diverses. Jo he volgut escoltar i crec que, clarament,
s'ha  dit  que,  en  general,  compartim una certa  diagnosi  que és  la  que ha de fer  de  manera
objectiva el Pla Local i, que pel que fa a les polítiques a dur a terme en matèria d'habitatge, doncs,
lògicament, doncs, hi ha accents, hi ha visions que, ben segur, doncs, seguirem compartint en el
sentit de poder-ho treballar plegats. 
El  Pla  Local  s'aprova  inicialment  i,  per  tant,  està  absolutament  obert  a  les  consideracions  i
aportacions que es pugui fer. El regidor Sastre ho deia, per tant, molt benvingudes les aportacions
de tothom, com sempre.  I, en tot cas, quedi clar que és aquest document que ha de ser prou
objectiu i, per tant, que no ha de passar d'un cert nivell de concreció, per tant, titllar-lo de poc
concret, doncs, és confondre, diguéssim, una mica el tipus d'instrument; per això feia al·lusió al
començament de la intervenció al  programa global  que és clarament  el  treball  que l'equip de
Govern,  però,  sobretot  i  gràcies a la  força i  l'empenta de tots  els equips tècnics de diferents
serveis, ho deia al començament, l'Ajuntament està impulsant. 
Coincidir plenament amb que fan falta mesures molt més globals i molt més estructurals que no
depenen de l'administració local. El regidor de la Crida per Granollers CUP parlava de la LAU,
lògicament això depèn del Govern de l'Estat  i,  clarament, estem a favor de l'escurçament del
període de vigència dels contractes d'arrendament, entenem que és un error claríssim aprovat,
diguéssim, recentment i que ha portat doncs dolentíssims conseqüències. 
El tema dels lloguers, La Generalitat s'ha posat incipientment en la regulació dels preus de lloguer.
Nosaltres  ja  a  la  consellera  Borràs,  abans  també de  mil  circumstàncies  ben desafortunades,
doncs, li vam exposar clarament que havia d'anar més lluny; no n'hi ha prou amb aprovar una
pàgina web amb un índex de referència, hem de tirar endavant mesures molt més concretes; el
que està passant ara amb els lloguers és de l'alçada del  que passava amb les hipoteques,  i
malauradament, el tema de les hipoteques no el tenim resolt perquè en el treball permanent que
es fa i amb aquesta visió global, doncs, diversos, membres d'equip de Govern ens hem reunit amb
les instàncies i els responsables amb matèria judicial de la ciutat, en el sentit de compartir, també,
doncs, les dinàmiques de treball i, realment, el tema les execucions hipotecàries s'ha aturat però



no està resolt i pot tornar, està a Europa, està en audiència, tornaran i són problemes, per tant, hi
ha molta cosa a fer per concertar polítiques a nivell de diferents administracions. 
En tot cas, el Pla Local, parlàvem del dret a l'habitatge, és la eina clau i la peça, diguéssim, la clau
de volta del que la llei  pel dret  a l'habitatge diu que ha de tenir  un Ajuntament per concertar
aquestes polítiques. Per tant, nosaltres ens vam comprometre fer-lo, l'hem fet, arriba en el nivell
de concreció que ha de permetre a tots els grups de l'Ajuntament, i no cal dir, a tots els ciutadans
de Granollers doncs tenir una diagnosi per pensar que és el que cal fer. 
Nosaltres, en tot cas, ja estem fent  moltíssimes coses, lògicament, en voldríem fer moltes més,
però,  em sembla  que  el  Ple  municipal,  fa  uns  mesos,  vam aprovar  conjuntament  quasi  per
unanimitat una Moció conjunta i, m'agradaria acabar amb aquesta que demanàvem, precisament,
moltíssimes  coses;  l'aprovàvem  a  instàncies  de  la  Plataforma  d'afectats  per  la  hipoteca  i  ja
demanàvem, doncs, aquesta reducció de la LAU, més regulació pel que fa als mercats dels preus
de lloguer, que fins i tot els pisos rescatats de la banca doncs passin en un percentatge a treballar
per als parcs públics de les diferents administracions, etc. 
No cal dir la mesura que comentava el regidor Terrades en relació a la gestió directa per part dels
ajuntaments del parc públic de la Generalitat; per tant moltes coses a fer. 
El  regidor  Sastre  parlava  del  salari;  l'habitatge  és  un  debat  molt  global,  i  certament,  si  no
enfoquem la política salarial i la millora de les condicions de vida de tota la ciutadania, molt més
en general,  no farem front  tampoc a la problemàtica  de l'habitatge que ve de lluny,  però és
absolutament profunda, malauradament. 
Per tant, sense més, posar a la consideració al Ple l'aprovació inicial, repeteixo, només inicial, per
tant, obert a qualsevol tipus de suggeriment per seguir treballant amb la resta de grups aquest
document. 

Alcalde: Obrim un segon torn, si s'escau. Algun regidor, Algun grup vol intervenir, ¿no?
En tot cas, només completar la intervenció de la regidora d'Urbanisme i Habitatge, jo crec que ha
fet  una presentació interessant  i  profunda com,  gairebé,  sempre fa a les seves intervencions
sobre, no només del Pla d'Habitatge sinó sobre del problema de l'Habitatge a la nostra ciutat i al
nostre País. 
I només aprofitar per agrair la feina que ha fet la Diputació de Barcelona. Val a dir que aquesta és
una història que vam començar de la mà del Diputat Josep Ramon Mut. Va entendre la necessitat
d'avançar amb una reflexió amb la que proposaven. Reflexió que també, val  a dir,  no és tan
habitual en el País, és a dir, aquest és dels primers Plans d'Habitatge de nova generació que hi ha
sobre la taula i això ho hem d'agrair, efectivament, a la Diputació de Barcelona i en el diputat
Josep Ramon Mut que ens va entendre de seguida i ens va acompanyar en aquest projecte, i per
això, el dia que el presentem porta la signatura de l'Ajuntament de Granollers però també el de la
Diputació de Barcelona. 
És el moment de la votació.  

S'aprova per majoria absoluta, amb els 15 vots favorables dels Grups Municipals del PSC-CP, de 
C’S i del PP ; i les 8 abstencions dels Grups Municipals del  PdeCAT-Demòcrates, d’ ERC-AG-AM 
i  de la CpG-CUP-PA 

Alcalde: Abans de passar a la Comissió Informativa de l'Àrea de Serveis a la Persona, sí que
voldria fer un  esment especial a tota la feina de la Comissió Informativa de l'Àrea de Territori i
Ciutat. No és gens fàcil portar en el Ple el conjunt de propostes que s'han fet. La Comissió ha
treballat durant molts mesos, molt, molt fermament; en tot cas, el seu president, agraeixo la feina,
però,  en tot  cas també,  vull  fer-ho perquè no ho fem  habitualment,  la  feina  de Secretaria  i
Intervenció, un Ple molt complexe en el que ha hagut moltes hores de dedicació. 
Crec que encara tenim el gerent de l'Ajuntament per aquí. 
Crec que ha hagut una feina tècnica d'una solvència extraordinària, i està bé que ho diguem i ho
fem constar també en acta. 
Passem  a  la  Comissió  Informativa  de  l'Àrea  de  Serveis  a  la  Persona.  El  punt  número  23.
Proposem la modificació dels estatuts de la Fundació d'Orquestra de Cambra. 



Veig amb goig que ens acompanyen el seu president i alguns dels membres de la seva Junta.
Gràcies per acompanyar-nos i per la paciència d'estar tot Ple aquí. Coneixent els 4, estic segur
que s'ho han passat  bé,  a més a més. Escolteu, parlo seriosament, penseu que són gent de
concerts llargs. 

Senyora secretària.
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Aprovar la modificació dels Estatuts de la Fundació Orquestra de Cambra de Granollers

Número Expedient: 1/2018/436

Fets:
La Fundació Pública Temporal Orquestra de Cambra de Granollers és una fundació pública, amb
CIF núm. G-65-469421, i amb domicili de l’edifici del Teatre Auditori de Granollers.

Les finalitats de la  Fundació Orquestra de Cambra de Granollers, tal com s’especifiquen en els
seus estatuts, es troben totalment lligades a les activitats i projectes musicals, educatius i socials
que desenvolupa l’Orquestra de Cambra de Granollers (OCGr).

Després de 25 anys treballant a i amb la ciutat, l’OCGr s’ha convertit en un referent dins el món
cultural i musical de Granollers. Tot això, però no hagués estat possible sense el recolzament de la
seva Fundació. Una Fundació que no només promou l’activitat de l’OCGr (tant a nivell logístic com
de via d’entrada de Patrocinis d’entitats privades de la nostra ciutat), sinó que també l’ha ajudat a
convertir-se en un membre consolidat de la comunitat.

Els fins fundacionals tenen una clara connexió amb les competències municipals: la cultura i la
música com a competències locals es troben fortament entroncades en la tradició local.

No es contempla pensar que l’OCGr i la seva activitat musical, social i educativa de ciutat puguin
seguir endavant sense l’acompanyament de la seva Fundació. Una Fundació que li dona sentit a
l’orquestra i a tota la seva activitat de ciutat.

Tenint en compte que la formació musical ja té una antiguitat de més de 25 anys a la ciutat de
Granollers, sempre lligada a la ciutat i pendent de cobrir les necessitats culturals dels seu entorn,
resulta adient que el paraigües que l’aixopluga, la Fundació, deixi de ser temporal per esdevenir
una  Fundació  permanent  i  dotar-se  formalment  del  caràcter  de  permanència  que  realment
persegueix a través de l’acompanyant d’una formació musical totalment arrelada a la seva ciutat
que desenvolupa projectes socials i  educatius de la mà de diferents institucions i  entitats tant
públiques com privades del seu entorn.

El Ple de l’Ajuntament, en data 27 de desembre de 2018, va aprovar la pròrroga del termini de
durada de la Fundació Orquestra de Cambra de Granollers amb efectes des de l’11 de febrer de
2016, i prorrogant-la pel termini de 2,5 anys més, fins a l’11 d’agost de 2018; i va facultar als
representants  de  l’Ajuntament  de  Granollers  en  el  Patronat  de  la  Fundació  Pública  Temporal
Orquestra de Cambra de Granollers per adoptar els acords en el Patronat de la mateixa, relatius a
la  modificació  estatutària  de  la  Fundació,  passant  de  temporal  a  definitiva  així  com la  resta
d’acords citats en el cos d’aquest dictamen que, de conformitat amb l’interès de la Fundació i la
voluntat  fundacional,  facin possible el  canvi  de règim i  la  continuïtat  en les seves actuacions
sempre rellevants per la ciutat de Granollers.



S’ha considerat  adient  aprofitar  la  necessària  modificació  dels  Estatuts  per  fer-ne  una revisió
global i adaptar-los al funcionament real de la Fundació, tot fent-la més eficient i eficaç, alhora que
s’hi inclouen alguns canvis en la seva estructura i funcionament, i es fa una revisió i adaptació de
l’ús inclusiu del llenguatge emprat en la seva redacció. 

En data 12 de juliol de 2018 el Patronat de la Fundació Orquestra de Cambra de Granollers es
reuneix en sessió extraordinària per tal d’acordar aquest canvi de fundació pública temporal a
definitiva, i aprovar la nova redacció dels Estatuts que han de regir la Fundació, amb indicació que
els canvis introduïts convenen a l’interès de la fundació i que tenen en compte la voluntat dels
fundadors, de conformitat amb allò establert a l’article 335-1 del codi Civil de Catalunya. 

A més de l’adaptació de l’ús inclusiu del llenguatge de tot el text dels Estatuts, els canvis aprovats
pel Patronat es concreten en els següents: 

• Canvi  de  la  denominació  de  la  Fundació,  suprimint  la  referència  de  «temporal»  per
esdevenir definitiva (article 1).

• Revisió  de  l’activitat  de  la  Fundació  relativa  a  la  «Participació  directa  en les  festes  i
activitats culturals i la difusió de la música clàssica i contemporània en general», en el
sentit d’esmenar un error de transcripció (article 4.d).

• Modificació de la previsió conforme la qual el càrrec de patró és reelegible «per un mandat
més» (article 13), afegint que aquesta possibilitat és «a comptar des del canvi de durada
de la fundació a indefinida.».

• Revisió d’una funció de la Gerència, i en concret la relativa a «Liderar i dirigir el conjunt
dels  programes  de  la  empresa  (...)»,  passant  a  dir  «Liderar  i  dirigir  el  conjunt  dels
programes  de  la  Fundació  (Orquestra)  conjuntament  amb  els  corresponents
responsables.» (article 20.2.14).

• Modificació de la  durada del càrrec del  director/a artístic/a,  preveient  la  seva possible
pròrroga (article 21.1).

• Modificació de les causes de dissolució, en el sentit d’afegir com a causa la «impossibilitat
d’assolir la finalitat per a la qual s’ha constituït», i suprimir el finiment del termini establert
als estatuts, atès que la Fundació deixa de ser temporal. (antic article 26.a) i actual article
25.a)).

El canvi estatutari per esdevenir una Fundació de caire definitiu recull el canvi de denominació, el
canvi de règim i les concrecions i canvis adients de conformitat amb la voluntat dels patrons i, atès
que  suposa  una  modificació  substancial  dels  mateixos,  requereix  de  l’acord  dels  membres
fundacionals, entre les quals es troba l’Ajuntament de Granollers.

Fonaments de dret :
I.- En relació a la modificació dels estatuts
L’Article 24 dels Estatus de la Fundació pública temporal de l’Orquestra de Cambra de Granollers
recull de forma expressa que «Per modificar aquests estatuts és necessari l’acord de 2/3 parts
dels membres del Patronat, el qual ha de tenir en compte l’interès de la Fundació i la voluntat
fundacional. La modificació requereix també l’aprovació del Protectorat.»

L’article 335.1 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer de Codi Civil de Catalunya, relatiu a
les persones jurídiques disposa el següent:

«Modificació d'estatuts
1. Els estatuts de la fundació es poden modificar per acord del patronat si convé a l'interès de
la fundació i es té en compte la voluntat dels fundadors.
2. La modificació dels estatuts de la fundació, un cop formalitzada en una escriptura pública,
requereix  l'aprovació  del  protectorat,  que  només  la  pot  denegar,  mitjançant  una resolució
motivada, en els casos següents:

a) Si és contrària a la llei.
b) Si contravé a una prohibició expressada pels fundadors.



c) Si s'aparta de la voluntat dels fundadors en allò que afecta la denominació, les finalitats,
l'aplicació dels recursos, la destinació dels béns sobrants o la composició del patronat.

3.  Si  sobrevenen  circumstàncies  que  impedeixen  complir  raonablement  les  finalitats
fundacionals que estableixen els estatuts o si aquestes han esdevingut il·lícites o han quedat
obsoletes, el patronat ha de modificar els dits estatuts. Si no ho fa, el protectorat, a instàncies
de qui hi tingui un interès legítim o d'ofici, pot acordar la modificació o adoptar altres mesures
pertinents.
4. Les sol·licituds de modificació dels estatuts de les fundacions s’han d’acompanyar amb un
certificat  de  l’acord  del  patronat  en  què  s’identifiquin  els  articles  que  es  modifiquen  i  llur
contingut íntegre, i també amb el text refós actualitzat dels estatuts.»

II.- En relació a la possibilitat de passar de temporal a indefinida
Quant a la dotació de les fundacions, l’article 331.8 del llibre tercer de Codi Civil de Catalunya, en
relació a les fundacions temporals, estableix que:

«1. La constitució de fundacions temporals s'ha d'ajustar al que estableixen els articles 331-5
a 331-7 en matèria de dotació i finançament de les activitats.
2. No obstant el que estableix l’apartat 1, es poden constituir fundacions amb una dotació de
quantia no inferior a 15.000 euros per un termini màxim de cinc anys, d’acord amb les regles
següents: (...)
3. Les fundacions poden modificar els estatuts per a prorrogar llur durada fins a un període
màxim equivalent a la meitat del termini inicial previst en el moment de constituir-se, o per a
fer-la indefinida. En el cas de les fundacions a què fa referència l’apartat 2, per a passar a
tenir durada indefinida han d’incrementar la dotació fins a arribar a la quantitat que estableix
l’article  331-5.1 i  han de presentar  el  projecte de viabilitat  econòmica a què fa referència
l’article 331-7.2.»

Per la seva banda, l’esmentat article 331.5 disposa que la dotació inicial de la fundació «no pot
tenir un valor inferior a 30.000 euros». 

En aquest cas consta que la dotació inicial en la constitució de la Fundació temporal Orquestra de
Cambra ja es va realitzar per import de 30.000 €, que no han estat disposats i, per tant, resulten
suficients per donar compliment a l’article 331.5 del llibre tercer del Codi Civil català. 

III.- Règim jurídic de les actuacions que es proposen en el marc de la legislació local
La Disposició Addicional  novena de la Llei  7/1985, de 2 d’abril,  Reguladora de les Bases del
Règim Local, en la seva modificació per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració local diu el següent: 
«Redimensionamiento del sector público local
1. Las Entidades Locales del  artículo 3.1 de esta Ley y los organismos autónomos de ellas
dependientes  no  podrán  adquirir,  constituir  o  participar  en  la  constitución,  directa  o
indirectamente,  de  nuevos  organismos,  entidades,  sociedades,  consorcios,  fundaciones,
unidades y demás entes durante el tiempo de vigencia de su plan económico-financiero o de su
plan de ajuste.
Las entidades mencionadas en el párrafo anterior  durante el  tiempo de vigencia de su plan
económico-financiero o de su plan de ajuste no podrán realizar aportaciones patrimoniales ni
suscribir  ampliaciones  de  capital  de  entidades  públicas  empresariales  o  de  sociedades
mercantiles locales que tengan necesidades de financiación. Excepcionalmente las Entidades
Locales podrán realizar las citadas aportaciones patrimoniales si, en el ejercicio presupuestario
inmediato anterior, hubieren cumplido con los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda
pública y su período medio de pago a proveedores no supere en más de treinta días el plazo
máximo previsto en la normativa de morosidad.»

Tot  i  aquesta  limitació,  l’Ajuntament  de  Granollers  pot  formar-ne  part  per  raons  de  caire
eminentment jurídiques:

- En primer lloc perquè no hi ha aportació patrimonial.
- En segon lloc perquè l’Ajuntament no crea la fundació, sinó que la fundació ja està creada i
ja en forma part com a patró fundador.



- En tercer lloc perquè tracta d’una modificació estatutària que, si bé requerix del vist-i-plau
dels fundadors en tant que canvi substancial, no suposa, com ja s’ha esmentat, la creació
d’una nova fundació.

Al mateix temps, pel que fa als fins fundacionals, aquests tenen una clara connexió amb les
competències municipals: la cultura i la música com a competències locals es troben fortament
entroncades en la tradició local.

IV.- Procediment pel que es modifiquen els estatuts i passa a ser una fundació temporal a
indefinida.
Els tràmits adients per fer efectiu el canvi passen, en primer lloc, per aprovar la modificació dels
estatuts de la Fundació, que contindrà necessàriament: 

• La transformació de la Fundació Pública Temporal Orquestra de Cambra de Granollers en
fundació permanent.

• La modificació de la denominació de la Fundació que passarà de dir-se Fundació Pública
Temporal Orquestra de Cambra de Granollers a dir-se Fundació Orquestra de Cambra de
Granollers.

• Les concrecions i canvis adients de conformitat amb la voluntat dels patrons. 

En segon lloc, caldrà certificar l’existència de crèdit per una quantia no inferior a 30.000 euros.

En tercer lloc, caldrà nomenar nous patrons.

En quart lloc, caldrà l’elevació a públics dels acords.

En cinquè lloc, i de conformitat a allò establert a l’article 335.1  del  llibre tercer de Codi Civil de
Catalunya, al seu apartat segon:

«2. La modificació dels estatuts de la fundació, un cop formalitzada en una escriptura pública,
requereix  l'aprovació  del  protectorat,  que  només  la  pot  denegar,  mitjançant  una  resolució
motivada, en els casos següents:
a) Si és contrària a la llei.
b) Si contravé a una prohibició expressada pels fundadors.
c) Si s'aparta de la voluntat  dels fundadors en allò que afecta la denominació, les finalitats,
l'aplicació dels recursos, la destinació dels béns sobrants o la composició del patronat.
3. Si sobrevenen circumstàncies que impedeixen complir raonablement les finalitats fundacionals
que estableixen els estatuts o si aquestes han esdevingut il·lícites o han quedat obsoletes, el
patronat ha de modificar els dits estatuts. Si no ho fa, el protectorat, a instàncies de qui hi tingui
un interès legítim o d'ofici, pot acordar la modificació o adoptar altres mesures pertinents.
4. Les sol·licituds de modificació dels estatuts de les fundacions s’han d’acompanyar amb un
certificat de l’acord del patronat en què s’identifiquin els articles que es modifiquen i llur contingut
íntegre, i també amb el text refós actualitzat dels estatuts.»

En sisè lloc, la seva inscripció al Registre de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques.

Es proposa al Ple de la corporació

Primer.-Aprovar la modificació dels estatuts de la Fundació Orquestra de Cambra de Granollers,
de conformitat als fets i fonaments de dret invocats.

Segon.- Aprovar el text refós dels estatuts de la Fundació Orquestra de Cambra, el text literal dels
quals es transcriu tot seguit:

«ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PÚBLICA DE L’ORQUESTRA DE CAMBRA DE GRANOLLERS

PREÀMBUL



Des de  l’any 1992 existeix l’associació Orquestra de Cambra de Granollers que ha dut  a terme la tasca
de promoure la musica, espectacles culturals, promoció de músics novells majoritàriament dins l’àmbit de
la ciutat de Granollers.

És per aquest motiu i amb la finalitat d’expandir els objectius i finalitats de l’orquestra de cambra de
Granollers a un àmbit d’actuació major que, juntament amb la col·laboració de l’Ajuntament de la mateixa
ciutat,  es  vol  dotar  d’un caràcter  de permanència a aquest  projecte inicial  amb la creació d’aquesta
Fundació. 

Per això, amb el recolzament de l’Ajuntament de Granollers i l’esforç dels socis de l’Associació, establim
l’afectació i la vinculació d’un patrimoni al compliment de les finalitats del nou projecte de la Fundació
Orquestra de Cambra de Granollers.

Capítol I. Denominació i personalitat
Article 1. La Fundació té caràcter de Fundació del Sector Públic de l’Administració local de Catalunya i es
denomina Fundació Orquestra de Cambra de Granollers. 

La Carta Fundacional i aquests Estatuts, així com els acords i les normes complementàries que puguin
adoptar llurs òrgans de govern, seran les normes per les quals, juntament amb la legislació directament
aplicable, la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones
jurídiques, haurà de regir-se l'activitat i vida de la Fundació.

Article  2. La  Fundació  gaudirà  de  plena  capacitat  jurídica  i  d'obrar,  sense  altres  limitacions  que  les
imposades expressament per les disposicions legals que siguin aplicables a aquesta classe de Fundacions, i
les establertes en aquests Estatuts pel  fet  de l'atorgament de la seva Carta Fundacional en escriptura
pública i la seva inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

Capítol II. Finalitats, activitats i àmbit d’actuació
Article 3. La Fundació Orquestra de Cambra de Granollers destinarà els seus recursos principalment al
compliment de les seves finalitats que son les següents:

• Promoure l’excel·lència interpretativa de l’Orquestra de Cambra de Granollers per tal d’assolir el
més alt nivell com una prioritat de la seva existència. Al mateix temps, contribuir a l’excel·lència
dels seus membres a nivell individual en una corresponsabilitat indestriable. 

• Promoure el coneixement i la divulgació de la música catalana de valor reconegut.  
• Administrar  i  gestionar  l’activitat  cultural  de  l’Orquestra  de  Cambra  de  Granollers  per  a  la

divulgació de la música clàssica del molt variat repertori de cambra comprenent totes les èpoques i
estils, al públic que cerca emocions a través de la música en viu.

• Promoure l’enregistrament de música clàssica per a la seva conservació i divulgació.
• Promoure la formació dels espectadors i la creació de nous públics per a la música, promovent el

màxim de sinergies entre les diferents disciplines artístiques per a una major transmissió de valors
humanístics a través de l’art.

• Contribuir a la oferta de música clàssica en viu del nostre país a través de l’Orquestra de Cambra
de Granollers com una referència destacada de qualitat i originalitat artística per a la difusió de la
música clàssica a través d’una temporada pròpia que té la seu estable i de presentació al Teatre
Auditori de Granollers.

• Facilitar  la producció i  presentació de concerts per a ser interpretats tant al Teatre Auditori  de
Granollers com per a la seva venda a d’altres teatres i auditoris d’arreu del país.

• Fomentar  la  creació  d’activitats  vinculades  a  la  divulgació  musical.  Organitzar,  administrar  i
gestionar qualsevol activitat i/o formació artística sorgida de la cambra de Granollers i vinculada
amb la difusió i divulgació de la música clàssica.

Article 4. Activitats de la Fundació
Per  a  la  consecució  dels  fins  fundacionals,  la  Fundació  desenvolupa  les  activitats  que  el  Patronat
considera  necessàries  directament  i/o  en  col·laboració  amb  altres  entitats,  institucions  o  persones,
d’acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions. En concret, a fi de dur a terme la finalitat
fundacional,  la  Fundació  desenvolupa  les  activitats  que,  sense  ànim  exhaustiu,  s’enumeren  a
continuació:

a) Organitzar el funcionament i desenvolupament de l’Orquestra de Cambra de Granollers en tots els
seus aspectes.

b) Difondre el coneixement i estima de la música clàssica de totes les èpoques i estils.
c) Organitzar representacions i concerts al propi Teatre Auditori.



d)  Participació  directa  en  les  festes  i  activitats  culturals  i  la  difusió  de  la  música  clàssica  i
contemporània en general.

e) Dur  a terme l’administració i gestió, organitzant el funcionament i desenvolupament de l’Orquestra
de Cambra de Granollers en tots els seus aspectes. 

Article 5. Són beneficiaris/es de la Fundació els col·lectius següents:
1) La ciutadania de Granollers i vallesana a la qual s’adreça en primer terme la temporada estable

anual de l’Orquestra de Cambra de Granollers en el marc de la Temporada del Teatre Auditori de
Granollers.

2) Tanmateix i en el marc de la seva gira arreu del territori català i d’altres indrets també esdevenen
beneficiaris el conjunt de ciutadans o persones que gaudeixen dels seus concerts.

3) En un àmbit més reduït esdevenen beneficiaris/es tots aquells músics que acomplert el seu període
de formació poden formar  part  del  col·lectiu  de músics que integra l’Orquestra de Cambra de
Granollers, i de manera especial els músics de l’àmbit geogràfic de Granollers.

4) La comunitat educativa de la ciutat de Granollers que amb l’Orquestra disposa d’una eina didàctica
i pedagògica per a la formació musical i cultural en general de tots els alumnes en edat escolar i
d’aprenentatge.

5) Així mateix, esdevenen beneficiaris/es el conjunt de col·lectius i aficionats/des que practiquen la
música a través del cant coral o d’altres disciplines a la ciutat de Granollers i de la comarca, els
qual poden gaudir de la formació de l’Orquestra de Cambra de Granollers per al desenvolupament
de les seves activitats musicals i culturals.

L’elecció dels beneficiaris/es l’ha de dur a terme el Patronat, d’acord amb els principis d’imparcialitat i no
discriminació, i en la forma que determini el patronat (art. 331-1 Llei 4/2008).

Article 6. Domicili de la Fundació.
La Fundació té el domicili a l’edifici del Teatre Auditori de Granollers al carrer Ponent número 44, 08401
de Granollers.
La Fundació exerceix les seves funcions majoritàriament a Catalunya, sens perjudici de que aquestes es
puguin realitzar en d’altres indrets.

Capítol III. Règim econòmic
Article 7. La Dotació.
La dotació inicial de la Fundació queda constituïda pels béns i drets de caràcter fructífer aportats a l’acte
fundacional,  i  es  pot  incrementar  posteriorment  amb  aportacions  fetes  pels  fundadors  o  per  altres
persones. Els augments de la dotació respectaran les normes sobre aplicació obligatòria de les rendes i
altres ingressos i es faran constar en els comptes anuals que es presentin al protectorat.

La dotació inicial per a la constitució de la present Fundació és de 16.000 € per part de l’Ajuntament de
Granollers i de 14.000 € per part de l’Associació Orquestra de Cambra de Granollers, resultant una xifra
total de dotació de 30.000€.

Article 8. Aplicació de recursos
Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui la Fundació s’han de destinar al compliment dels
fins fundacionals dins els límits que estableixi la legislació vigent. S’hauran d’aplicar almenys el 70% de
les rendes i d’altres ingressos nets anuals que s’obtinguin al compliment de les finalitats fundacionals.  

Si  la  Fundació  rep  béns  sense que se  n’especifiqui  la  destinació,  el  Patronat  ha  de  decidir  si  han
d’integrar-se a la dotació o han d’aplicar-se directament a la realització dels fins fundacionals. 

Article 9. Patrimoni de la fundació i activitats econòmiques. 
El patrimoni de la Fundació queda vinculat al compliment dels fins fundacionals. La Fundació es nodrirà
dels ingressos següents:

9.1. Les aportacions i donacions que pugui fer a favor seu qualsevol persona física o jurídica, sempre
que puguin coadjuvar, directament o indirectament, al millor compliment de la finalitat fundacional.
9.2. Els ingressos que per retribuir els costos dels seus serveis aportin els seus beneficiaris.
9.3.  Les  herències,  llegats  i  qualsevol  altra  disposició  testamentària  en  favor  seu,  que  s’hauran
d’acceptar en qualsevol cas a benefici de l’inventari.
9.4. Els rendiments derivats de l’explotació del seu patrimoni, en el cas que la Fundació en tingui.



9.5. Les subvencions, crèdits preferents i qualsevol altre tipus d’ajut que rebi de qualsevol entitat,
pública o privada, de l’Administració local, autonòmica o estatal, fins i tot de la Comunitat Econòmica
Europea, o de qualsevol altre organisme privat.
9.6. Qualsevol altres ingressos no especificats anteriorment.

Article 10. Règim comptable i documental.
10.1. La Fundació ha de portar un llibre diari i un llibre d’inventari i de comptes anuals.

10.2. Anualment, i en relació amb el tancament de l’exercici, el Patronat, d’una manera simultània i que
reflecteixi la imatge fidel del patrimoni de la Fundació, ha de formular l’inventari i els comptes anuals.

10.3. Els exercicis econòmics s’inicien l’1 de gener de cada any i finalitzen el 31 de desembre.

10.4. Els comptes anuals formen una unitat i es componen de:
el balanç de situació
els comptes de resultats
el compte d’estat de situació de canvis en el patrimoni net
el compte d’estat de situació de fluxos d’efectiu
la memòria en la qual s’ha de completar, ampliar i comentar la informació continguda en el balanç i en

el compte de resultats i s’han de detallar les actuacions que s’han fet en compliment de les finalitats
fundacionals, concretant el nombre de beneficiaris i els serveis que aquests han rebut, i també els
recursos procedents d’altres exercicis pendents de destinar, si n’hi ha, i les societats participades
majoritàriament indicant el percentatge de participació.

1. Els documents que integren els comptes han de ser aprovats pel Patronat dins els sis mesos
següents a la data de tancament de l’exercici i signats pel secretari amb el vistiplau del president. En el
termini  de  trenta  dies  a  comptar  de  l’aprovació  pel  Patronat,  els  comptes  s’han  de  presentar  al
Protectorat.

2. El Patronat ha d’aprovar i presentar, en relació amb les inversions financeres temporals que
realitzi en el mercat de valors, un informe anual sobre el grau de compliment del codi de conducta que
han de seguir les entitats sense ànim de lucre, de conformitat amb la normativa vigent o amb el que
disposi l’autoritat reguladora.

3.  Els  comptes  anuals  s’han  de  sotmetre  a  una  auditoria  externa  quan  es  donen  les
circumstàncies legalment previstes. 

4. Encara  que  no  es  produeixin  les  circumstàncies  legalment  previstes  perquè  els  comptes
s’hagin de sotmetre a una auditoria, si una tercera part dels patrons la demana perquè considera que hi
ha alguna circumstància excepcional en la gestió de la Fundació que aconsella que es dugui a terme,
s’ha de convocar una reunió del Patronat en el termini màxim de 30 dies a comptar de la petició, a fi
d’acordar de forma motivada la realització o no-realització de l’auditoria de comptes sol·licitada. Si no es
convoca el Patronat en el termini indicat o si, un cop convocat amb aquesta finalitat, s’acorda no dur a
terme l’auditoria, els patrons interessats poden adreçar la seva petició al Protectorat, d’acord amb el que
estableix l’article 332.8.4 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril,  del llibre tercer del Codi civil de Catalunya,
relatiu a les persones jurídiques.

Capítol IV. Organització i funcionament
Article 11. El Patronat
La representació, el govern i l’administració de la Fundació corresponen al Patronat, que pot nomenar
un/a Gerent, un/a Director/a Artístic/a i un Comitè Tècnic de Coordinació amb les facultats que resultin de
l’articulat d’aquest estatuts.

El Patronat té les facultats d’administració i gestió, disposició i gravamen de béns, i representació de la
Fundació, sense més limitacions que les resultants de la legislació en la matèria.

Article 12. Facultats 
Correspon especialment al Patronat:

a) Representar  la  Fundació  dins  o  fora  de  judici,  en  tota  classe  d’actes  i  contractes,  i  davant
l’Administració  i  tercers,  sense  excepció.  Així  mateix,  elaborar  les  normes  i  els  reglaments
complementaris dels estatuts, quan s’estimi procedent.



b) Formular i aprovar els documents esmentats en l’article 333-8, de la Llei 4/2008, de 24 d’abril.
c) Operar amb caixes i  bancs, inclòs el Banc d’Espanya, i  altres entitats financeres per mitjà de

qualsevol  de  les  operacions  permeses  pel  dret,  com  són  obrir  comptes  bancaris,  fer-ne  el
seguiment i cancel·lar-los; contractar préstecs i crèdits, amb garanties —incloses les hipotecàries
o les pignoratícies— o sense; gestionar descomptes de lletres de canvi, rebuts i altres documents
de  gir;  efectuar  dipòsits  de  diners,  valors  i  altres  béns,  i  concertar  operacions  financeres  i
bancàries.

d) Donar i rebre en arrendament immobles, béns i serveis; concertar i rescindir contractes laborals.
e) Nomenar  apoderats/des  generals  o  especials  que representin  la  Fundació  en  totes  les  seves

actuacions, amb les facultats necessàries i pertinents en cada cas, amb excepció de les que per
llei siguin indelegables; poder conferir els oportuns poders amb facultat de substitució, si escau, i
revocar-los en la data i  forma que estimi procedent.  Així  mateix,  inscriure aquests actes en el
Registre de Fundacions.

f) Conservar els béns i drets que integrin el patrimoni de la Fundació i mantenir-ne la productivitat,
segons els criteris financers i d’acord amb les circumstàncies econòmiques, i, a aquests efectes,
adquirir, alienar i gravar béns mobles i immobles.

g) Vetllar perquè s’acompleixi la finalitat fundacional, la realitat de la dotació i la destinació a favor
dels beneficiaris/es dels fruits, les rendes i els béns de què disposi la Fundació.

Totes les facultats esmentades s’entenen sense perjudici de l’obtenció de l’autorització del Protectorat
sempre que sigui legalment preceptiva.

Article 13. Composició del Patronat i requisits per ser-ne membre
13.1. El Patronat està format per un mínim de tres persones i un màxim de nou. El primer Patronat es
designa en la carta Fundacional. L’elecció dels nous patrons/res es farà a partir de les propostes del
propi  Patronat.  El  càrrec de patró/na té una durada de 5 anys,  essent possible la  seva reelecció, a
comptar des del canvi de durada de la fundació a indefinida.

13.2. L’Ajuntament de Granollers podrà nomenar fins a tres patrons/es, sent necessàriament un d’ells el
Regidor de Cultura. En el cas que aquests patrons/es ostentin la seva representació en funció del càrrec
que ocupin a l’Ajuntament, com necessàriament és el cas del Regidor/a de Cultura, la durada del mandat
com a patró/na estarà lligada al temps de durada del seu càrrec municipal. 

Article 14. La Presidència
La Presidència del Patronat exerceix permanentment, d’acord amb el seu càrrec, la representació del
patronat davant de tercers, en totes les actuacions que hagi de realitzar l’òrgan col·legiat, excepte les
que  són  indelegables,  com  ara  l’aprovació  de  comptes,  la  formulació  del  pressupost,  l’alienació  i
gravamen de béns immobles i valors mobiliaris no cotitzats en borsa, i qualsevol altres actes per als
quals calgui l’autorització del Protectorat. 

Article 15. Distribució dels càrrecs.
15.1. El Patronat ha de designar, com a mínim, entre els seus membres el President/a, i el Secretari/ària,
que seran substituïts, en cas d’absència o impossibilitat, per un altre membre del Patronat designat a
aquest efecte.

15.2. Els fundadors/es es reserven el dret a designar, separar i renovar els patrons/es i els càrrecs del
patronat, d’acord amb allò que estableix l’art. 332-4, punt 4 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril esmentada. 

15.3.  Per  delegació permanent  del  Patronat,  correspon al  president/a  i,  si  escau,  al  seu substitut/a,
representar la Fundació.

Article 16. Reunions del Patronat.
16.1. Correspon al secretari/ària redactar les actes de les reunions del Patronat, com també estendre
certificats d’aquestes últimes i dels acords que s’hi prenen, amb el vistiplau del president/a, i de qualsevol
llibres, documents o antecedents de la Fundació.

Les actes de cada reunió es llegiran i aprovaran a la següent reunió de patronat, sense perjudici de la
validesa dels  actes  o acords des  de que s’acorden.  A tal  efecte,  es  lliurarà  l’acta als  membres  del
patronat  amb  un  mínim  de  cinc  dies  d’antelació  a  aquesta  reunió,  i  a  ser  possible,  junta  amb  la
convocatòria d’aquesta reunió. 



16.2. Poden assistir a les reunions del Patronat, amb veu però sense vot els/les directius o tècnics/ques
de la Fundació i/o del Comitè Tècnic de Coordinació que siguin convocats pel president/a o a petició de
la majoria dels membres del Patronat.

16.3. El Patronat s’ha de reunir almenys 2 cops l’any, i, a més, sempre que sigui convenient a criteri del
president/a  o  si  ho  requereixen el  25% dels  patrons/nes.  Les  reunions  han  de  ser  convocades  pel
president/a amb un mínim de cinc dies d’antelació i queden vàlidament constituïdes quan hi concorren
almenys la meitat més un dels patrons presents o representats.

Article 17. Adopció d’acords
17.1. Els acords del Patronat s’adopten per majoria simple. Correspon un vot a cada patró/na present. El
vot del president/a té força diriment en cas d’empat.

17.2. S’admet la delegació de vot en un altre membre del patronat. Per tal de que la delegació sigui
valida  caldrà  que es faci  per  escrit  i  amb  indicació  dels  actes  concrets  pels  quals  s’atorga.  Aquest
document s’haurà de presentar al secretari/ària abans de la reunió.

Article 18. Gratuïtat
18.1 El càrrec de patró/na és gratuït,  però els patrons/nes poden ser reemborsats de les despeses,
degudament justificades, que l’exercici del càrrec els produeixi.

18.2.  Els membres del  Patronat que acompleixen tasques de direcció,  de gerència o d’administració
poden ser retribuïts per l’exercici d’aquestes activitats en el marc d’una relació contractual, incloses les
de caràcter  laboral,  en els  casos que la llei  no ho prohibeixi  i  prèvia autorització del  protectorat.  El
nombre de patrons/es amb relació laboral o professional no pot ésser en cap cas igual o superior al
nombre de patrons previst perquè el patronat es consideri vàlidament constituït.

Article 19. Altres òrgans: La Gerència, la Direcció Artística i el Comitè Tècnic de Coordinació
El/la Gerent, el/la  Directora Artístic/a i el Comitè Tècnic de Coordinació han d’executar els acords del
Patronat sense perjudici de les delegacions que aquest òrgan pugui fer. 

Article 20. De la Gerència
20.1. Correspon a la Gerència la direcció administrativa de la Fundació: dirigir el personal i portar la
comptabilitat  de  comú  acord  amb  el  President/a  i  el  Secretari/ària  del  Patronat  i  d’acord  amb  els
reglaments  administratius  que  es  desenvoluparan.  Així  com  també  totes  aquelles  que  vinguin  per
delegació del patronat amb les excepcions que la normativa vigent disposa als efectes.

20.2.Les funcions que se li atribueixen en particular són:
10. Determinar l’estructura organitzativa de la Fundació ostentant la direcció tècnica i administrativa

del personal.
11. Determinar  els  plans generals  d’actuació financers,  materials  i  humans conjuntament  amb el

president, així com els medis a utilitzar per aconseguir els objectius socials.
12. Redactar i determinar els plans d’actuació de la Orquestra.
13. Establir normes administratives de l’empresa i organitzar les activitats.
14. Desenvolupar les funcions jurídiques, incloses de representació, que se li atorguin.
15. Dirigir i inspeccionar els serveis, exercint com a cap immediat de personal.
16. Vetllar pel manteniment del patrimoni de l’empresa.
17. Assistir tècnicament al President/a del Patronat.
18. Redactar una memòria anual al finalitzar cada exercici.
19. Organitzar i dirigir l’expansió dels serveis de la fundació en ordre a la seva identificació i major

eficàcia.
20. Formular  l’avantprojecte  de  plantilla  de  personal  laboral  i  proposar  al  Patronat  les  seves

remuneracions o retribucions.
21. Liderar  i  dirigir  el  conjunt  dels  programes  de la  Fundació  (Orquestra)  conjuntament  amb els

corresponents responsables.
22. I en general altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.
23. Garantir la participació i complicitat dels músics per mitjà dels seus representants en l’elaboració

de la temporada. 

20.3. El Gerent serà personal laboral i la plaça es cobrirà per concurs. En nomenament serà efectuat pel
Patronat. 



Article 21. De la Direcció Artística
21.1 L’Orquestra de Cambra de Granollers tindrà un/a Director/a Artístic/a titular, que serà nomenat/da
pel  Patronat  de  la  Fundació  a  proposta  del  President  amb  l’assessorament  del  Comitè  Tècnic  de
Coordinació i la duració d’aquest càrrec serà d’un màxim de 6 anys i un mínim de 4, prorrogable prèvia
valoració del Patronat amb l’assessorament del Comitè Tècnic de Coordinació. 

21.2. Les Funcions que se li atribueixen en particular són: 
a) Dissenyar i proposar la Temporada Artística de l’OCGr d’acord amb el seu ideari i el Pla d’Actuació.
b) Fer el seguiment i els contactes dels projectes artístics proposats.
c) Mantenir la cohesió i l’esperit de treball de la formació de l’orquestra.
d) Dirigir els concerts de la temporada que no tinguin un director convidat.
e) Dissenyar la fitxa artística per a cadascun dels programes i proposar els directors/es convidats/des.
f) Dissenyar el pla d’assajos.
g) Proposar els programes per anar de Gira.
h) Proposar noves activitats i projectes per a l’ampliació del Pla d’activitats de l’OCGr.
i) Fer la recerca de col·laboradors i coproductors per a projectes de l’OCGr.
j) Fer la recerca d’autors/es i compositors/es del segle XX i XXI.
k) Participar de la Temporada de Música i Òpera del Teatre Auditori com a assessor.
l) I en general altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

21.3. El càrrec de Director/a Artístic/a serà retribuït, per l’exercici de les seves tasques, en el marc d’una
relació  contractual,  podent  ser  aquesta  relació  de  caràcter  laboral  o  qualsevol  altra  que el  patronat
consideri adient.

Article 22. Del Comitè Tècnic de Coordinació: 
Article 22.1. La Fundació OCGr tindrà un Comitè Tècnic de Coordinació amb representants de la pròpia
fundació, el Teatre Auditori de Granollers on manté la seva residència i l’Escola Municipal de Música per
garantir la coordinació de la seva actuació en el marc de la política municipal en matèria de música
clàssica. Aquest Comitè Tècnic de Coordinació estarà integrat per:

1. El/La Gerent de la Fundació OCGr.
2. El/La Director/a artístic/a titular de l’OCGr.
3. El/La Director/a Gerent de Granollers Escena, S.L.
4. El/La Director/a de l’Escola Municipal de Música Josep Maria Ruera.
5. Un/a representant del col·lectiu de músics, que serà designat pel patronat a proposta del/de la
gerent. Caldrà que quedi garantida una trajectòria mínima i regular dins l’Orquestra de Cambra de
Granollers i que compti amb el consens del col·lectiu de músics.

22.2. Les Funcions que se li atribueixen en particular són: 
• Desenvolupar el pla de gestió de l’OCGr d’acord amb els pressupostos i el seu pla d’actuació anual
aprovat pel Patronat a proposta seva.
• Desenvolupar el projecte de residència a la ciutat, entenent com a projecte de residència l’impacte
cultural, econòmic, social i educatiu de l’OCGr més enllà de la pròpia programació de la temporada.
• Treballar per tal de garantir la implicació i coordinació institucional del Teatre Auditori de Granollers i
de l’Escola de Música en el projecte de l’OCGr.
• Aprovar les actuacions de l’OCGr i defensar els seus interessos davant de les administracions.
• Representar  l’OCGr en els  corresponents  àmbits  d’influència professional  o sectorial  per  tal  de
facilitar la gira de l’OCGr i sempre a partir del Pla de Treball aprovat pel Patronat.
• Orientar i marcar les prioritats de la gestió de l’OCGr així com l’impuls de nous projectes.
• Acompanyar, si escau, l’OCGr en actes de presentació, protocol i concerts.

22.3. Les decisions del Comitè Tècnic de Coordinació es prendran per assentiment i si no es produís així
el/la President/a del Patronat prendria els acords i en donaria compte en el següent Patronat.

22.4. Els membres del Comitè Tècnic desenvoluparan les tasques assignades dins d’aquest comitè de
manera gratuïta, no podent rebre cap remuneració pel fet de formar-ne part, sens perjudici dels seu dret
a ésser rescabalats de les despeses justificades que els representi l’acompliment de la seva funció.

Capítol V. Disposicions per evitar conflictes d’interessos.
Article 23. Conflicte interessos.



23.1. Si hi ha algun conflicte d’interessos entre la fundació i alguna persona integrant d’un dels seus
òrgans,  s’ha  de  procedir  d’acord  amb  el  que  estableix  la  normativa  vigent  i,  si  s’adopta  l’acord  o
s’executa l’acte en qüestió, el patronat ho haurà de comunicar al protectorat en un termini de 30 dies.

23.2. Els patrons/es i les persones que i estiguin especialment vinculades no podran subscriure amb la
fundació, sense l’autorització prèvia del protectorat, contractes de compravenda o arrendament de béns
immobles o  de béns mobles d’extraordinari  valor,  de préstecs de  diners,  ni  de  prestació  de serveis
retribuïts, conforme estableix l’article 332-9, apartat 2 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril esmentada. 

Capítol VI. Modificació
Article 24. Per modificar aquests estatuts és necessari l’acord de 2/3 parts dels membres del Patronat, el
qual ha de tenir en compte l’interès de la Fundació i la voluntat fundacional. La modificació requereix
també l’aprovació del Protectorat.

Capítol VII. Dissolució de la Fundació i destinació del patrimoni
Article 25. Dissolució.
Per  extingir  aquesta  entitat  és necessari  l’acord de  2/3 parts  dels  membres del  Patronat.  L’extinció,
excepte en els casos establerts en la legislació vigent, s’ha d’adoptar per acord motivat del Patronat i
requereix l’aprovació del Protectorat.

Article 26. Causes. 
Les causes de dissolució conforme l’article 335-4 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, són les següents:

1. Impossibilitat d’assolir la finalitat per la qual s’ha constituït, llevat que sigui procedent de modificar-
la i que el patronat l’acordi. 

2. Il·licitud civil o penal de llurs activitats o de llurs finalitats, declarada per una sentència ferma.
3. Obertura de la fase de liquidació en el concurs.
4. Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

Article 27. Cessió global.
La dissolució de la Fundació determina la cessió global de tots els actius i passius, la qual han de dur a
terme el Patronat i les persones liquidadores que es nomenin o, si escau, el Protectorat. Aquesta cessió
global, un cop determinats l’actiu i el passiu, i amb l’autorització prèvia del Protectorat, es destinarà a
qualsevol de les entitats acollides al règim establert per la Llei 49/2002, de 23 de desembre. 
En el cas que no es pugui fer una cessió global caldrà procedir a la liquidació dels actius i els passius, i
donar a l’haver que en resulti l’aplicació establerta en l’apartat anterior.»

Tercer.- Notificar el present acord a la Fundació Orquestra de Cambra de Granollers.

Alcalde: La regidora de Cultura té la paraula per explicar-nos aquesta proposta. 

Senyora López: Moltíssimes gràcies alcalde. Molt bona nit a tothom.
Avui  és un dia importantíssim per  la  nostra Orquestra de Cambra,  l'Orquestra de Cambra de
Granollers i el seu Patronat. 
Ho  ha  dit  l'alcalde,  comptem  amb  bona  presència  dels  membres  que  estan  al  costat  de
l'Orquestra. Hi ha el seu president,  una vocal,  un altre vocal que és antic president  i  la seva
gerent. A tots vosaltres, moltes, moltíssimes gràcies per ser avui aquí, i moltes gràcies per haver
acompanyat  a  l'Orquestra  de  Cambra  de  Granollers  durant  tots  aquests  vint-i-sis  anys  de
trajectòria i que avui ens permet, doncs, poder fer aquest pas de Fundació temporal a definitiva.
L’Orquestra de Cambra de Granollers és una formació musical amb més de 25 anys d'Història,
vinculada i arrelada a la ciutat de Granollers des dels seus orígens. Sempre ha comptat amb un
clar recolzament d’aquest Ajuntament.
L’Orquestra té un llegat molt ric, un present totalment fructífer i un llarg i prometedor camí per
recórrer de cara al futur.
Hi ha hagut moments, en la vida de la nostra Orquestra, que han estat definitius per la mateixa.
L’Orquestra va néixer en ple any olímpic de la mà de l’Escola de Música i Conservatori, Josep Mª
Ruera de Granollers,  que llavors estava sota la  direcció del  clarinetista,  pedagog i  divulgador
musical, Carles Riera i Pujal. Amb una llarga i reconeguda trajectòria dins i fora d'aquest país,
aquest Granollerí creia fermament en el poder transformador de la música. 



I  també tenia dues obsessions:  Per un cantó,  recolzar els músics novells,  majoritàriament els
músics locals, territorials, músics que s'estaven formant a l'Escola de Música i Conservatori. I per
altra banda que la música estigués a l’abast de tothom.
Amb aquest esperit va néixer la nostra Orquestra de Cambra i la seva Associació l’any 1992.
L'Any 2002 és un any important per la nostra Orquestra.  Amb la inauguració del Teatre Auditori,
l’Orquestra  s’instal·là  a  l’equipament  com a Companyia  resident.  Aquest  fet,  sens  dubte,  l’ha
ajudat a madurar, a créixer, a professionalitzar-se i també consolidar-se dins la comunitat i la vida
granollerina. 
La veritat que l'any passat va ser molt, molt  emotiu poder celebrar a la plegada els 15 anys del
Teatre Auditori i els 25 anys d’Orquestra de Cambra resident.

L'any 2010 es fa un altre salt molt important, de  la mà de l’Associació Orquestra de Cambra i de
la mà també d' aquest l’Ajuntament, es crea la Fundació Pública temporal Orquestra de Cambra
de Granollers. I es fa, sobretot, amb una doble finalitat.:
Per un cantó, per expandir els objectius de l'Orquestra en un àmbit major d’actuació.
I també, a fi i efecte, de dotar-la d’un caràcter de permanència.

Hem de dir que des de la seva creació,  la Fundació ha treballat al costat de l’Orquestra
Per  promoure la  seva excel·lència interpretativa,  excel·lència interpretativa del  seu conjunt,   i
també la dels seus músics, vetllant per la qualitat i originalitat artística del projecte per tal d’assolir
el més alt nivell, i ho ha aconseguit.
La  Fundació  també  ha  treballat  d’una  manera  exhaustiva  per  promoure  el  coneixement  i  la
divulgació de la música catalana i la música clàssica de valor reconegut, de totes les èpoques i
tots els estils,  i contribuir així a l’oferta musical del nostre país, amb una proposta molt original i de
molta qualitat, propostes que sempre estrena temporada al nostre Teatre Auditori.
Sota el paraigua de la Fundació, l’Orquestra de Cambra de Granollers ha ofert a Granollers i al
territori:
Una Programació estable i de gran qualitat en el Teatre pel públic en general.
També, a fi i efecte, de captar i sensibilitzar nous públics ha treballat moltíssim per fer sessions per
a públic familiar, infantil i escolar. 
També ha treballat fermament per recolzar la formació musical dels alumnes de l'Escola de Música
i també de futurs músics professionals de país.
Ha acompanyat a les nostres entitats, els nostres músics, agents culturals de la ciutat, col·laborant
i participant en els seus  projectes i obres, I també en la vessant més terapèutica, l'Orquestra de
Cambra  també  s'acosta  als  malalts  del  nostre  Hospital  de  Granollers,  dins  el  projecte
"MúsicÀnima". 
Actualment  hem  de  dir,  he  de  concloure  que  l'Orquestra  està  plenament  vinculada  a  les
institucions i a les entitats del nostre entorn, i això també hem de dir i reconèixer que és gràcies a
la seva Fundació, que en tot moment ha acompanyat a l'Orquestra en la seva activitat, social,
musical i educativa. 
La nostra Orquestra,  doncs,  té present molt  ric i  una llarga mirada de cara al  futur.  tenint  en
compte que sempre està pendent de cobrir necessitats culturals de Granollers i el seu entorn i que
per  fer-ho  necessita  l'acompanyament  de  la  Fundació,  tant  pel  que fa la  seva gestió  com el
desenvolupament de la seva activitat, considerem del tot necessari que la Fundació faci el salt,
faci el pas de ser, temporal com és ara, a definitiva. 
A l'anterior Ple de l'Ajuntament, de 27 de desembre de 2017, vam aprovar la pròrroga del termini
de  durada de la  Fundació fins  aquest  mes vinent  i  també es va facultar  el  representants de
l'Ajuntament que estan dins el Patronat,  adoptar els acords necessaris dins el Patronat per poder
fer, justament, aquest pas, aquest salt. 
Reunit el Patronat, el dia 12 d'aquest mes de juliol, es va acordar aquest canvi, que la Fundació
passés de temporal  a definitiva i  es va aprovar  també,  doncs,  la  nova redacció dels  estatuts
preveient aquest salt, també es va fer una revisió global dels mateixos. 
Atès que aquests canvis suposen una modificació substancial dels estatut i que requereix, per
això, en l'acord de tots els membres fundacionals, sent l'Ajuntament un membre fundacional de la
Fundació Orquestra de Cambra de Granollers. Avui proposem a aquest Ple aprovar la modificació
dels estatuts de l'Orquestra de Cambra, i així mateix, aprovar el text refós d'aquests Estatuts. 



Alcalde:  Moltes  gràcies.  Aquest  tema  ha  estat  tractat  a  la  Comissió  Informativa  de  Serveis
Personals. De serveis Personals no  ens consta voluntat d'intervenir. Sí que es demana votació.

S'aprova per majoria absoluta, amb els  vots favorables dels Grups Municipals del PSC-CP, el 
PdeCAT-Demòcrates, d’ ERC-AG-AM,  de C’S i del PP; i l’abstenció  del Grup Municipal de la 
CpG-CUP-PA 
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Aprovar  el  conveni  de col·laboració  entre  l’Ajuntament  de  Granollers  i  l’Ajuntament  de
Canovelles per al foment de la cultura i la gestió conjunta de la programació municipal del
Teatre Auditori Municipal Can Palots dins el Projecte Escena grAn:

Número Expedient: 26/2018/346

Fets:
Des de l’any 2013 l’Ajuntament de Granollers impulsa, mitjançant la societat mercantil municipal
Granollers Escena, S.L.,  el projecte escena grAn:, amb l’objectiu de crear una cartellera única
d’espectacles, participada per agents públics i privats, que es posicioni amb més força tant a la
comarca del Vallès Oriental com a la resta del país.

Amb l'objectiu de desenvolupar conjuntament amb l'Ajuntament de Granollers la coordinació de la
programació del Teatre Auditori  can Palots dins de la cartellera escena grAn:, l’Ajuntament de
Canovelles dins l'àmbit de les seves competències en el foment de la cultura veu una oportunitat
de  col·laboració  i  cooperació  entre  els  membres  participants  d’aquell  projecte  en  bé  de  la
programació pròpia que organitza i del projecte comú d’escena grAn:.

Així, l’Ajuntament de Canovelles ha manifestat la seva voluntat de formar part conjuntament amb
l'Ajuntament de Granollers d'una xarxa de cooperació territorial local d’arts escèniques i musicals
que la  Generalitat  de  Catalunya i  la  Diputació  de  Barcelona reconeixen mitjançant  el  Decret
9/2017 de 31 de gener del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya.

L’Ajuntament de Granollers actua d’òrgan gestor del projecte, exercint la seva coordinació general
i la prestació del servei de comunicació i desenvolupament de públics, mitjançant la participació de
la societat mercantil municipal Granollers Escena, S.L. la qual te encomanada la gestió del Teatre
Auditori de Granollers.

L’Ajuntament de Canovelles és organitzador i responsable de la programació de teatre, dansa i
espectacles i de l’espai del Teatre Auditori Can Palots i reconeix plenament consolidada la seva
programació. Per aquest motiu, dins l'àmbit del projecte Escena grAn:, veu l’oportunitat i manifesta
la necessitat de col·laborar i cooperar amb l’Ajuntament de Granollers amb l’objectiu de poder
eixamplar i enfortir la oferta escènica del territori amb l’objectiu d’esdevenir un referent al conjunt
del país.

L’objecte d’aquest conveni és desenvolupar l'activitat de foment de la cultura  conjuntament entre
ambdues corporacions, i la gestió conjunta d’una cartellera d’espectacles única entre els municipis
de Granollers  i  de Canovelles,  així  com la coordinació i  organització  de  les temporades dels
respectius teatres municipals, mitjançant la definició del marc de participació de cada una de les
duess  administracions,  en  base als  respectius drets  i  deures derivats  del  present  conveni  de
col·laboració. 

El present conveni no té la naturalesa de contracte, i està exclòs de l'àmbit d'aplicació de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.



La  subscripció  del  present  conveni,  de  conformitat  a  allò  establert  a  l'article  48.3  de  la  Llei
40/2015, de 1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, millora l'eficiència de la gestió pública,
facilita  la  utilització  conjunta  de  mitjans  i  serveis  públics,  i  contribueix  a  l'exercici  d'activitats
d'utilitat pública.

Aquest conveni marc de col·laboració no implica cap despesa econòmica directa, més enllà de les
despeses derivades de l’execució del mateix, que es concretaran en els corresponents expedients
administratius  i  seran  desenvolupades  d’acord  amb  les  bases  d’execució  del  pressupost
municipal.

Fonaments de dret :
1. Articles 25 2 m) de la Llei  7/1985, de 2 d'abril,  Reguladora de les Bases de Règim Local,
modificada  per  la  Llei  27/2013,  de  27  de  desembre,  de  racionalització  i  sostenibilitat  de
l'Administració Local, en quant a la competència en el foment de la cultura de l’Ajuntament de
Granollers.

2.  L’article  108.3  de la  Llei  26/2010,  del  3  d’agost,  de  règim jurídic  i  de  procediment  de  les
administracions  públiques  de  Catalunya  per  raó  del  qual  les  administracions  públiques  de
Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres administracions públiques i amb els
organismes i entitats públiques dependents o vinculats a aquestes, en l’àmbit de les competències
respectives i per a la consecució de finalitats d’interès comú.

3.  L’article  303 del  Decret  179/1995,  de 13 de juny,  pel  qual  s’aprova el  Reglament  d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, preveu que pel conveni s’estableix una relació de cooperació
consensuada entre ens locals o entre aquests i altres administracions públiques, per a la prestació
de serveis o per al desenvolupament de les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció
dels quals tinguin un interès comú.

4. Els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic,
relatius als convenis.

En base als anteriors Fets i Fonaments de Dret

Es proposa al Ple de la corporació

Primer.- Aprovar el  contingut  i  la signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Granollers  i  l’Ajuntament de Canovelles per  al  foment  de la  cultura i  la  gestió  conjunta de la
programació  municipal del Teatre Auditori Municipal Can Palots dins el Projecte Escena GrAn, el
qual es transcriu literalment a continuació:

«CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE  L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I L’AJUNTAMENT DE
CANOVELLES PER AL FOMENT DE LA CULTURA I LA GESTIÓ CONJUNTA DE LA PROGRAMACIÓ
MUNICIPAL DEL TEATRE AUDITORI CAN PALOTS I EL TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS DINS
EL PROJECTE ESCENA GRAN

A Granollers el dia ....

REUNITS
D’una  banda,  l'Il·lm.  senyor  Josep  Mayoral  i  Antigas,  alcalde  de  l’Excm.  AJUNTAMENT  DE
GRANOLLERS, amb CIF P0809500B, i domicili a la plaça de la Porxada 6 de Granollers, assistit per la
senyora Catalina Victory Molné, secretària general d’aquesta corporació i alhora fedatària pública de la
mateixa.

I de l'altra, l'Il·lm. senyor Emilio Cordero Soria, alcalde de l’Excm. AJUNTAMENT DE CANOVELLES, ,
amb CIF P0804000H i domicili a la plaça de l’Ajuntament, 1 de Canovelles, assistit pel senyor Josep
Berdagué Pujol, secretari general de la corporació i alhora fedatari públic de la mateixa.



ACTUEN
El primer, en nom i representació de l’Ajuntament de Granollers, actuant en la seva condició d'alcalde de
Granollers en virtut de les facultats conferides per la legislació vigent.

El segon, en nom i representació de l’Ajuntament de Canovelles, actuant en la seva condició d'alcalde de
Canovelles en virtut de les facultats conferides per la legislació vigent.

Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a l'atorgament del present CONVENI DE
COL·LABORACIÓ i

EXPOSEN
I. Que els municipis confrontants de Granollers i Canovelles disposen d’una important oferta escènica

i musical de qualitat que és referent a les seves respectives poblacions i al conjunt de la comarca
del Vallès Oriental.

II. Que des de l’any 2013 l’Ajuntament de Granollers impulsa el projecte escena grAn, amb l’objectiu
de crear una cartellera única d’espectacles, participada per agents públics i privats, que es posicioni
amb més força i un clar lideratge tant a la comarca del Vallès Oriental com a la resta del país.

III. Que la programació d’escena grAn a més d’una cartellera d’espectacles coordinada, respon a un
projecte artístic compartit amb tots els agents participants i a una estratègia de desenvolupament de
públics per incrementar el número d’espectadors i el ventall de públics.

IV. Que els agents participants lideren projectes de difusió de les arts en viu amb clara vocació pública i
que garanteixen les següents característiques:

a. La programació és majoritàriament professional
b. L'accés als espectacles no és gratuït, i és necessari adquirir les entrades prèviament.
c. Les actuacions tenen lloc en espais convencionals amb les condicions tècniques mínimes

per a la representació dels espectacles.

V. Que des de l’any 2017 el projecte d’escena grAn entra en una fase de coordinació artística més in-
tensa, una centralització de la gestió de vendes i desenvolupaments de públics per a tots els es-
pais, una nova imatge i format de presentació i s’obre a la presència de més agents, permetent que
el projecte es consolidi i es potenciï més.

VI. Que l’Ajuntament de Granollers destina a aquest projecte escena grAn els equipaments municipals
de:

- Teatre Auditori de Granollers
- Llevant Teatre
- Nau B.1. de Roca Umbert Fàbrica de les Arts
- Casa de Cultura Sant Francesc – Roda d’Espectacles Infantils

I que l’Ajuntament de Canovelles és titular de l’equipament municipal Teatre Auditori Can Palots,
situat a aquell municipi al carrer Barcelona, número 8, que vol incloure en aquest projecte.

VII. Que els Ajuntaments de Granollers i de Canovelles, cadascun dins de l’àmbit de les seves compe-
tències en el foment de la cultura tenen interès en desenvolupar conjuntament la coordinació de la
programació del Teatre Auditori can Palots dins de la cartellera escena grAn, en base als pactes i
obligacions que es regulen en el present conveni i veuen una oportunitat de col·laboració i coopera-
ció entre els membres participants en be de la programació pròpia que organitza i del projecte comú
d’escena grAn.

VIII. Que amb la signatura d’aquest conveni de col·laboració l’Ajuntament de Canovelles manifesta la
seva voluntat de coordinar-se conjuntament amb l'Ajuntament de Granollers dins la  xarxa de co-
operació territorial local d’arts escèniques i musicals que la Generalitat de Catalunya i la Diputació
de Barcelona reconeixen mitjançant el Decret 9/2017 de 31 de gener del Sistema Públic d’Equipa-
ments Escènics i Musicals de Catalunya.

IX. Que l’Ajuntament de Granollers actua d’òrgan gestor del projecte, exercint la seva coordinació ge-
neral i la prestació del servei de comunicació i desenvolupament de públics, mitjançant la participa-
ció de la societat mercantil municipal Granollers Escena, S.L. la qual te encomanada la gestió del



Teatre Auditori de Granollers.

X. Que l’Ajuntament de Canovelles es declara organitzador i responsable de la programació de teatre,
dansa i espectacles i de l’espai del Teatre Auditori Can Palots des de l’any 2006 i reconeix plena-
ment consolidada la programació amb les característiques que es defineixen en el apartat IV.

XI. Que, atès allò anteriorment exposat, per la Temporada 2018 / 2019 està prevista la participació de 4
espais en la cartellera escènica escena grAn, els quals es detallen a continuació:

- Teatre Auditori de Granollers
- Llevant Teatre
- Nau B.1. de Roca Umbert Fàbrica de les Arts
- Casa de Cultura Sant Francesc – Roda d’Espectacles Infantils

A aquests 4 espais, s'haurà d'afegir la participació del Teatre Auditori Can Palots, de Canovelles a
partir de la signatura i entrada en vigor del present conveni de col·laboració.

XII. Que, dins l'àmbit del projecte Escena GrAn, les administracions titulars dels espais citats anterior-
ment veuen l’oportunitat i manifesten la necessitat de col·laborar i cooperar entre elles, sense que
suposi en cap moment cessió de les seves respectives competències amb l’objectiu de poder ei-
xamplar i enfortir la oferta escènica del territori amb l’objectiu d’esdevenir un referent al conjunt del
país.

Ambdues parts manifesten la seva conformitat amb la subscripció del present conveni de col·laboració i,
de les seves lliures i espontànies voluntats,

ACORDEN:
PRIMER. OBJECTE DEL CONVENI:
El present conveni de col·laboració està fonamentat en l'activitat de foment de la cultura desenvolupada
conjuntament per l’Ajuntament de Canovelles i l’Ajuntament de Granollers, i el seu objecte és la gestió
conjunta d’una cartellera d’espectacles única entre els municipis de Granollers i de Canovelles, així com
la utilització  en  comú dels equipaments  municipals destinats  a tal  finalitat,  així  com la  coordinació i
organització de les temporades dels respectius teatres municipals, mitjançant la definició del marc de
participació de cada una de les dues administracions, en base als respectius drets i deures derivats del
present conveni de col·laboració.

El quadre següent conté les diferents propostes de col·laboració entre les dues parts i es desenvolupa
en l'apartat del present conveni respecte  de les obligacions assumides per cada una d'elles:

AJUNTAMENT DE CANOVELLES AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

Dissenyar i organitzar la temporada d’especta-
cles de can Palots

Dissenyar i organitzar la temporada d’especta-
cles del Teatre Auditori de Granollers

Participar activament a través del programador 
de can Palots en el disseny artístic i comunica-
tiu de la cartellera escena grAn. 

Participar i coordinar artísticament i comunicati-
vament la cartellera d’escena grAn.

Facilitar la venda d’entrades i el control d’accés 
dels espectacles de can Palots a les taquilles 
del teatre a través de la plataforma de vendes 
d’escena grAn.

Coordinar i gestionar les vendes d’entrades 
d’escena grAn a través de la plataforma pròpia.

Garantir les condicions tècniques i humanes per
facilitar la venda d’entrades i el control d’acces-
sos al Teatre Auditori. 

Facilitar els materials i recursos propis del siste-
ma de vendes i control d’accessos en els espais
que formen part d’escena grAn:

Promoure la difusió de la cartellera d’escena 
grAn en el municipi de Canovelles

Coordinar la campanya de difusió on line i off 
line d’escena grAn.

Facilitar l’ús de les instal·lacions de can Palots 
per a assajos, produccions i estrenes d’espec-
tacles que formin part de la cartellera escena 
grAn.

Facilitar l’ús de les instal·lacions del Teatre Au-
ditori per a assajos, produccions i estrenes d’es-
pectacles que formin part de la cartellera escena
grAn:

Facilitar l’intercanvi de materials tècnics i logísti- Facilitar l’intercanvi de materials tècnics i logísti-



cs entre els espais participants en escena grAn cs entre els espais participants en escena grAn

Facilitar contactes i processos amb d’altres ad-
ministracions i/o empreses per assolir objectius 
comuns de patrocinis, ajuts...

Facilitar contactes i processos amb d’altres ad-
ministracions i/o empreses per assolir objectius 
comuns de patrocinis, ajuts...

La subscripció del present conveni de col·laboració, de conformitat amb allò establert a l'article 48.3 de la
Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, millora l'eficiència de la gestió pública en
quant  a la  prestació de les programacions escèniques i  musicals dels respectius teatres municipals,
facilita  la  utilització conjunta de mitjans i  serveis públics  i  contribueix a l'exercici  conjunt d'activitats
culturals i al foment de la cultura als municipis de Granollers i Canovelles.

A més, segons allò previst al mateix article, la subscripció del present conveni de col·laboració compleix
amb la legislació d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

SEGON. L’Ajuntament  de  Canovelles  participa  com a  membre  integrant  de  l’oferta  de  la  cartellera
d’escena grAn amb ple dret  i  d’acord amb el projecte artístic  i  de desenvolupament  de públics  que
s’adjunta com a annex I al present conveni de col·laboració.

TERCER. Respectant en tot moment les seves respectives competències i facultats, als efectes d’una
millor eficiència i eficàcia en l’assoliment de l’objecte del present conveni, la gestió ordinària del projecte
anirà a càrrec de l'Ajuntament de Granollers, exercint la seva coordinació general i la prestació del servei
de comunicació i desenvolupament de públics, a través dels seus mitjans, i sense que això comporti cap
nota de dependència o prevalença en la posició de les parts.

QUART. OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT DE CANOVELLES
Seran obligacions comuns dels Ajuntaments, dins els seus respectius àmbits i equipaments:

I.-  Participar  de  la  programació de  les  temporades escèniques  i  musicals  d’escena grAn amb la
incorporació de la programació de la temporada a la cartellera, amb l’objectiu d’assolir una millor
col·laboració i coordinació per atreure major públic i oferir una millor programació, amb l’acompliment
del calendari de planificació de les diferents activitats i espectacles que figura en el ANNEX I.  

II.- Participar a l’equip tècnic de programació integrat per un programador de cada equipament que
forma part d’escena grAn.

III.- Participar de manera activa amb l’equip de comunicació d’escena grAn per definir estratègies de
promoció generals i molt particularment d’email màrqueting dels diferents espectacles.

IV.- Definir conjuntament amb tot l’equip de programadors d’escena grAn el contingut artístic de la
cartellera i adaptar la programació de la temporada prevista pels Ajuntaments.

V.-  Individualment,  proposar,  planificar,  contractar  i  gestionar  els  espectacles  dels  equipaments
municipals propis i organitzats per cada Ajuntament i previstos en la cartellera d’escena grAn per a
cada temporada.

VI.- Presentar tota la informació relativa als espectacles programats per cada Ajuntament a través de
l’aplicatiu https://admin.escenagran.cat

VII.- Garantir el compliment del calendari de planificació i gestió de la cartellera escènica escena grAn
previst per cada Ajuntament.

VIII.- Realitzar  la venda d’entrades i control d’accés dels espectacles dels equipaments municipals
que li són propis inclosos en l’àmbit del projecte a través de la plataforma digital de venda d'entrades
d'Escena GrAn i del sistema de control d’accés a la sala.

IX.- Realitzar l’estratègia d’e-mail  màrqueting prevista en l’annex II a través del projecte d’escena
grAn.

X.-  Assumir  els costos  de  la  prestació del  servei  de venda d’entrades del  punt  de taquilles  dels
equipaments municipals propis, de manera directa amb personal propi.



XI.- Prestar l’atenció al client i el servei de vendes en el espai propi d’acord amb el protocol de vendes
adjunt com annex III.

XII.-  Col·laborar ambdós ajuntaments amb la cessió d’espais d’assaig i d’actuació a les propostes
artístiques que sorgeixin de la taula de programació artística de la que en forma part.

A més, seran obligacions de l’AJUNTAMENT DE CANOVELLES:
I.-   L’Ajuntament  de  Canovelles  farà  efectiu  a  l'Ajuntament  de  Granollers  l’import  resultant  de  la
diferència de costos reflectits en la memòria econòmica del present conveni de col·laboració per als
conceptes que es detallen a continuació:

A. Participació a la cartellera d’escena grAn:
B. Gestió de la venda d’entrades
C. Estratègia d’email màrqueting
D. Campanya de comunicació general incloent la Gala d’inici de Temporada
E. Disponibilitat dels espais municipals de l’Ajuntament de Canovelles.

L’import total d’aquesta diferència s’eleva a la xifra amb caràcter anual que es fa constar a la memòria
econòmica que figura a l’ANNEX V, la qual l’Ajuntament de Canovelles abonarà a l’Ajuntament de
Granollers d’acord amb el present conveni de col·laboració detallat a la memòria econòmica, obligant-
se a abonar la meitat de l’import anual corresponent a la primera part de la temporada i l’altra meitat
de l’import corresponent a la segona meitat de la temporada corresponent.  

L'addenda  corresponent  a  la  memòria  econòmica,  la  qual  conté  el  detall  dels  compromisos  i
obligacions econòmiques assumides per les parts, haurà d'aprovar-se en cada anualitat, juntament
amb la pròrroga del conveni.

II.- Garantir les següents condicions tècniques a les taquilles de l’espai de can Palots per prestar la
venda d’entrades:

- Una connexió a internet
- Un PC
- Un TPV

III.- L’Ajuntament de Canovelles farà constar la pertinença de la programació de la temporada de
Música Teatre i Dansa del Teatre de can Palots a la cartellera escena grAn en totes les estratègies
comunicatives  per  difondre  la  seva  programació  d’acord  amb  el  manual  d’identificació  visual
corporativa que s’adjunta en el present conveni com annex V.

A més, seran obligacions de l’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS:
I. Incorporar la programació del Teatre Auditori de Can Palots, de Canovelles a la cartellera
escena grAn.

II. Garantir tots el compromisos de participació en el projecte per part del Teatre Auditori de
Can Palots, de Canovelles.

III. Participar i coordinar la taula tècnica de programació i de comunicació, així com el conjunt
del projecte d’escena grAn:, d’acord amb el protocol i projecte artístic consensuat entre els diferents
membres que en formen part. (Annex I)

IV. Facilitar  l’aplicatiu https://admin.escenagran.cat per coordinar la recollida d’informació dels
espectacles que integren la temporada.

V. Facilitar el material necessari així com el protocol de vendes per a la venda d’entrades a les
taquilles del teatre de can Palots consistents en:

a. 1 impressora d’entrades
b. 1 PDA per al control d’accés
c. El protocol adjunt en l’annex III.

VI. Planificar i gestionar la estratègia d’email màrqueting prevista en el annex II per al conjunt
dels espectacles d’escena grAn:



VII. Coordinar i gestionar el sistema de vendes, la estratègia digital i la campanya general de
comunicació d’escena grAn: que es detalla en l’annex II.

VIII. Assumir i finançar el pressupost total de despeses del projecte escena grAn que  es detalla
en la memòria econòmica anual del conveni de col·laboració.

IX. Procedir a les liquidacions dels imports recaptats dels espectacles organitzats per l’Ajuntament de
Canovelles amb caràcter mensual el dia 5 de cada més, prèvia acceptació de la liquidació. L’ingrés es
farà efectiu en el compte corrent  ES1101826035450018000027  i  SWIFT BBVAESMMXXX, del qual
es titular l’Ajuntament de Canovelles.

X. Facilitar la formació bàsica al personal de venda d’entrades de cada equipament amb una
durada de 4 hores.

CINQUÈ. PROTECCIÓ DE DADES
L’Ajuntament de Canovelles autoritza a que totes les dades resultants de les accions de vendes objecte
del present conveni s’incorporin al fitxer que disposi l’Ajuntament de Granollers, que té com a finalitat la
gestió d’ofertes d’espectacles d’escena grAn. Així mateix, el client en el moment de la compra, podrà
autoritzar  que  se  li  enviï  per  correu  electrònic  o  altre  mitjà  de  comunicació  electrònica  equivalent,
informació i ofertes comercials d’altres espectacles. El sol·licitant té dret a accedir, rectificar i cancel·lar
aquestes dades.

En el cas de baixa de l’espai de can Palots, l’Ajuntament de Granollers podrà enviar un Mail als clients
vinculats a can Palots amb la finalitat de cedir les dades a l’Ajuntament de Canovelles, d’aquells clients
vinculats amb el Teatre de can Palots que ho sol·licitin expressament.

SISÈ. PAGAMENTS
Els pagaments derivats del present conveni de col·laboració es liquidaran puntualment a l’Ajuntament de
Granollers de la següent manera:

- El pagament de la quota de participació de la primera part de la temporada durant el mes de juliol de
cada exercici.
- El pagament de la quota de participació de la segona part de la temporada durant el mes de gener
de cada exercici.

Tots els pagaments es faran efectius en el compte corrent identificat amb el número: ES17 2100 0009
7702 0097 0736  del qual és titular l’Ajuntament de Granollers.

SETÈ. DURADA.
La durada d’aquest conveni s’estableix des de la data de la seva signatura i  per un termini d’1 any,
prorrogable expressament  fins a 4 anys, podent-se fer  conjuntament amb l’aprovació de la  memòria
econòmica, segons allò previst pels articles 49 de la Llei 40/15 i 110 de la Llei 26/2010.

VUITÈ.  EXCLUSIÓ DE LA LLEI DE CONTRACTES
El present conveni no té la naturalesa de contracte, i està exclòs de l'àmbit d'aplicació de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

NOVÈ. El present conveni va associat a la següent relació d’annexos:
Annex I: Projecte artístic d’escena grAn:
Annex II: Estratègia Digital i Campanya General de Comunicació d’escena grAn:
Annex III: Protocol de venda d’entrades i relació amb els clients
Annex IV: Manual d’Identificació visual corporativa
Annex V: Memòria Econòmica

DESÈ. CAUSES I FORMES D’EXTINCIÓ DIFERENTS DE L’EXPIRACIÓ DEL TERMINI DE VIGÈNCIA, I
LA FORMA DE FINALITZAR LES ACTUACIONS EN CURS EN CAS D’EXTINCIÓ ANTICIPADA
1.Les causes d’extinció d’aquest conveni són:

a) Per la impossibilitat sobrevinguda legal o material de fer front a les obligacions que en constituei-
xen l’objecte.
b) Per avinença de les parts signatàries manifestada per escrit.
c) Per incompliment essencial de les clàusules establertes en aquest conveni.



d) Per les causes previstes a la legislació vigent susceptibles de determinar la resolució dels conve-
nis administratius.

2.La  forma de finalitzar  les  actuacions en  curs  en  cas  d’extinció  anticipada serà  la  que decidirà  la
comissió de seguiment que s’estableixi per a la gestió del present conveni.

ONZÈ.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT
Per vetllar pel compliment de les obligacions assumides per les seves parts signatàries, aquest conveni
de col·laboració contempla la constitució d’una comissió de seguiment integrada per dos representants
de cadascuna de les parts signants.
Tanmateix  aquesta  comissió  serà  el  mitjà  per  resoldre  aquelles  incidències  que  puguin  sorgir  en
l’aplicació del conveni, proposant si s’escau, l’adopció dels acords necessaris per adequar el mateix.

Aquesta comissió es reunirà de manera periòdica, en sessió ordinària, i de manera puntual, en sessió
extraordinària i a instància d’alguna d’ambdues parts.

DOTZÈ. RÈGIM JURÍDIC I COMPETÈNCIA JURISDICCIONAL
Aquest conveni té naturalesa administrativa i es regeix per les disposicions de la normativa reguladora
del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques i  la del règim jurídic del sector
públic, així com les demés disposicions legals reguladores de conveni i els acords que puguin adoptar
les parts signants i no contradiguin l’objecte del present conveni.

Les controvèrsies que puguin suscitar-se en aplicació d’aquest conveni seran resoltes, en primera instància,
de  mutu  acord  i  de  forma  amistosa  i,  en  el  seu  cas,  pels  tribunals  de  la  jurisdicció  contenciosa
administrativa.»

Segon.- Notificar el present acord a l’Ajuntament de Canovelles.

Alcalde: Moltes gràcies. En aquest cas hi ha acord. Crec que és el primer punt que aprovem per
unanimitat. Està bé tancar el Ple amb la part dispositiva amb un acord per unanimitat 

Aprovat per Unanimitat

TORN DE PRECS I PREGUNTES

Alcalde: Per part de la CUP, ¿No? Per part del  Partit Popular ¿No? Per part de Ciutadans, ¿Si?,
Endavant:

Senyor Meseguer: Gràcies senyor alcalde. Tenia tres preguntes. 
Una d'elles és que, a la zona de correus, ara hi ha uns testos, que abans era una zona que es
podia aparcar,  sobretot  per a minusvàlids o per a gent  que anava a fer  encàrrecs de cara a
correus. 
Saber si això és definitiu o és un tema provisional. 

Alcalde:  Deixem  aquí  la  primera  pregunta,  és  aquesta.  El  senyor  Albert  Camps  és  qui  pot
contestar. Sí, ¿no? És una pregunta i la contestem, vaja, si la vol contestar. 
Senyor Camps: Sí, Sí. En tot cas, com que hi ha diferents factors aquí. 
Una, en tot cas, les mesures que s'han hagut de prendre ha estat per què s'ha hagut de canviar
tota la circulació de l'entorn arran de les obres que s'estan fent a la plaça Pau Casals.
I, també, ja avanço que també estem i farem una actuació, que la farem properament, que serà
tota aquesta, tot aquest espai del carrer davant de correus i davant del Casino, del carrer Agustí
Vinyamata; doncs el convertirem en plataforma única; també per guanyar aquest espai, també per
a vianants, que també ens acosta al centre. Això no vol dir que pel trànsit intern, doncs, no es
pugui entrar com sempre i circular vehicles. Aquesta és la intenció. 



Senyor Meseguer: Gràcies. 

Alcalde: La següent. 

Senyor Meseguer:  La següent,  és preguntar si  l'Ajuntament de Granollers,  sense entrar  en la
sentència, crec que aquest no és el tarannà, però, en aquest cas, almenys el meu personal. Si ara
que ve la Festa Major, aquest Ajuntament seguirà tenint el llaç groc a la façana, o aquesta seria la
pregunta; o el nostre prec seria que el traguessin, per tenir una Festa Major una mica per tots i
mantenir l'autoritat de l'Ajuntament. 

Alcalde: No, en tot cas, el debat sobre el  llaç groc és un debat que hem i que, evidentment, no
compartim,  no el veiem igual. 
Per nosaltres, expressa la voluntat de que no s'apliqués o no existís aquesta presó provisional,
que consideren fora de lloc, és una percepció que aquest Plenari ha discutit en algunes ocasions i,
en tot cas, la nostra voluntat, a no ser que hi hagi una normativa que vagi en sentit contrari, que no
existeix,  seria  mantenir  la  posició que hem expressat  en aquest  Plenari  en  els  darrers anys,
mesos, millor dit. 

Senyor Meseguer: D'acord, gràcies. 

Alcalde: ¿Més preguntes? 

Senyor Meseguer: Sí, és saber, que aquí cada dimarts es munta una paradeta de l'ANC. Que
venen merchandising polític. 
Saber si això compleix la normativa municipal, si és legal o és "rotllo top manta"

 Alcalde: Jo, ara no tinc la dada, però podem precisar-ho, eh, però, tinc la impressió que van
demanar permís i que està autoritzat. 

Senyor Messeguer: D'acord.

Alcalde: I parlo d'impressió però podríem confirmar-ho, crec que és així. Em diuen que és així. No
hi ha "Top manta". 
Alguna altra pregunta, per part d'Esquerra, ¿No? Per part del PDeCAT ¿No?. 

Alcalde: n tot cas, quedem a disposició de les persones que ens acompanyen. Si no hi ha cap
pregunta, aixecaríem la sessió. 
I sí que voldria insistir en el fet que aquest ha estat una Ple amb un contingut extraordinari. Agrair
a tots les aportacions, la paciència, també, de la gent que ens ha acompanyat. 
Bones vacances i aixequem la sessió.

I  no havent-hi  altres assumptes per tractar s’aixeca la sessió quan són les 23 hores i
s’estén aquesta acta de la qual dono fe.


