ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Dia : 18 de desembre de 2018
Hora: 19:30
Lloc : al saló de sessions de la casa consistorial de Granollers
ASSISTENTS
Josep Mayoral i Antigas
Alba Barnusell i Ortuño
Jordi Terrades i Santacreu
Mònica Oliveres i Guixer
Albert Camps i Giró
María Del Mar Sánchez Martínez
Francesc Arolas Pou
Juan Manuel Segovia Ramos
Andrea Canelo Matito
Mireia López Ontiveros
Àlvaro Daniel Ferrer Vecilla
Gemma Giménez Torres
Edmundo Rodolfo Benza Alegria
Àlex Sastre Prieto
Josep Maria Noguera Amiel
Oriol Vila Castelló
Eugènia Llonch Bonamusa
Núria Maynou Hernández
Pau Llobet i Roura
Enrique Meseguer Casas
Roberto Carmany Valls
Maria Oliver Reche
Eduard Navarro Doménech
José María Moya Losilla
Catalina Victory Molne
Cristina Sancho Rey

Alcalde/president
Tinenta d'alcalde
Tinent d'alcalde
Tinenta d'alcalde
Tinent d'alcalde
Tinenta d'alcalde
Tinent d'alcalde
Tinent d'alcalde
Tinenta d'alcalde
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidora
Regidora
Regidor
Regidor
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Secretària
Interventora

ABSÈNCIES JUSTIFICADES
Pep Mur Planas

Regidor

La senyora Maria Oliver s’incorpora en el punt 7 de la sessió i els senyors Jordi
Terrades i el senyor José María Moya s’incorporen en el punt 10 de la sessió.
Alcalde: Bé,molt bona tarda. Molt bona tarda. Doncs molt bona tarda. Comencem el
Ple. En primer lloc, disculpant el Pep Mur que està malalt; el senyor José Moya vindrà
més tard, segurament. El senyor Jordi Terrades està en el Parlament de Catalunya i té
la darrera votació d'aquí mitja horeta, per tant, arribarà també tard. Amb totes
aquestes circumstàncies, per tant, endeguem el Ple, el Ple ordinari del mes de
desembre.
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1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 27 DE NOVEMBRE DE 2018
L’Alcalde pregunta als regidors assistents si tenen alguna observació a fer a l’acta de la
sessió ordinària de data 27 de novembre 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 6, 13, 20 I
27 DE NOVEMBRE 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 GOVERN I ECONOMIA
4. Donar compte al Ple de contractacions de personal pel procediment de
màxima urgència.
Assumpte: Relatiu a donar compte al Ple dels nomenaments i contractacions pel
procediment de màxima urgència previstos a l'article 291 del Decret Legislatiu 2/2003
de 28 d'abril de llei municipal i de règim local de Catalunya.
Número Expedient: 2/2018/14
Fets
L’Ajuntament de Granollers ha tingut darrerament la necessitat de proveir amb
caràcter d’urgència diferents contractacions o nomenaments amb personal temporal
per diferents perfils professionals dels quals o bé disposava de borsa de candidats i
aquests han renunciat a la contractació oferta, o bé no es disposava de la mateixa
borsa del perfil requerit.
Vist que no s’ha pogut seguir, per les causes anteriorment esmentades, el
procediment establert als art. 55 i 61 de la Llei 7/2017, de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic
de l’empleat Públic l’excepcionalitat i urgència d’aquests tipus i d’acord amb la
regulació de l’article 125.2 del Decret Legislatiu 1/1997 on s’estableix que
excepcionalment, i per causa apreciada per l’administració es podrà nomenar
personal interí o contractar personal laboral directament sense necessitat de
convocatòria pública.
Atès que l’excepcionalitat i urgència d’aquest tipus de contractació està també
prevista a l’article 291del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril de la Llei Municipal i
de règim local de Catalunya. En data 24/10/2018 s’aprova la resolució d’Alcaldia
número E-7112/2018 relatiu a contractar a la senyora Clàudia Padilla Puig com a
vetlladora de l’Institut Escola Municipal del Treball, amb contracte laboral temporal
d’interinitat pel procediment de màxima urgència.
En data 30/10/2018 s’aprova la resolució d’Alcaldia número E-7272/2018 relatiu a
nomenar funcionari interí per a cobertura d’una plaça vacant produïda per la jubilació
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d’una treballadora, al senyor Daniel Banegas Sedano com a Tècnic especialista de
biblioteca pel procediment de màxima urgència.
En data 14/11/2018 s’aprova la resolució d’Alcaldia núm. E-7656/2018 relatiu a
nomenar funcionaria interina a la senyora Gloria Bosch Aniento com Tècnica auxiliar
de biblioteca per a la substitució de la treballadora Aroa Garcia Madera que es troba
en situació de baixa per incapacitat laboral temporal pel procediment de màxima
urgència
Atès que en la part dispositiva de l’esmentada resolució s’aprova donar compte al Ple
de l’Ajuntament, d’acord amb l’article 291 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril de
la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya
Es proposa al Ple de la corporació
Primer.- Donar compte de la Resolució d’Alcaldia número E-7112/2018 relatiu a
contractar a la senyora Clàudia Padilla Puig com a vetlladora de l’Institut Escola
Municipal del Treball, la part dispositiva de la mateixa és la següent.
«Primer. Contractar la senyora Clàudia Padilla Puig amb DNI 047972300G, a
jornada jornada parcial a raó de 20 hores setmanals, mitjançant la modalitat
de contracte laboral per obra o servei per executar les funcions de vetlladora,
amb efectes del dia 23 d’octubre de 2018 i fins el dia 21 de juny de 2018.
Segon. Autoritzar i disposar la despesa que suposa la contractació de la
senyora Clàudia Padilla Puig , amb una previsió del dia 23 d’octubre de 2018 i
fins el 31 de desembre de 2018, per l'import i les partides que es detallen a
continuació:
( AD 72756) J4105/32410/14300: 1.889,64-€
( AD 72577) J4105/32410/16000: 795,03-€
Tercer. La treballadora percebrà una retribució bruta mensual per al 2018 a
raó de 7,24 euros l’hora lectiva en funció del que marca el departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
Quart. Publicar aquesta contractació al Butlletí Oficial de la Província i al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i donar compte de la contractació per
màxima urgència a la primera sessió plenària que es celebri.
Cinquè. Comunicar aquesta resolució a les persones interessades»
Segon.- Donar compte de la Resolució d’Alcaldia E-7272/2018 relatiu a nomenar
funcionari interí per a cobertura d’una plaça vacant produïda per la jubilació d’una
treballadora, al senyor Daniel Banegas Sedano com a Tècnic especialista de
biblioteca, la part dispositiva de la mateixa és la següent.
«Primer. Declarar de màxima urgència la contractació un Auxiliar d’Arxiu i
Biblioteca al servei de Cultura de l'Ajuntament de Granollers, per afrontar les
càrregues administratives del departament, des del dia 5 de novembre de
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2018 i fins a la cobertura definitiva de la plaça i s'estableix un període de prova
de 2 mesos.
Segon. Nomenar funcionari interí, per a cobertura d’una plaça vacant, al
senyor Daniel Banegas Sedano amb DNI 047900226N com a Auxiliar d’Arxiu i
Biblioteca, grup C1, complement de destí 16, i complement específic 9 , a
jornada del 50% , per afrontar les necessitats del departament, donat que és
una excepció de les previstes a la resolució d'Alcaldia núm. 552, de 26 de juny
de 2014, i pel procediment de màxima urgència previst a l'article 291 del
Decret legislatiu 2/2003 de 28 d'abril de la llei municipal i de règim local de
Catalunya i adscriure-la provisionalment al servei de Cultura .
Tercer. Autoritzar i disposar la despesa que suposa la contractació del senyor
Daniel Banegas Sedano amb una previsió del dia 5 de novembre de 2018 i
fins el 31 de desembre de 2018, per l'import i les partides que es detallen a
continuació:
( AD 72965) J4312.33210.12003: 918,15.-€
( AD 72967) J4312.33210.12100: 446,23.-€
( AD 72968) J4312.33210.12101: 902,80.-€
( AD 72970) J4312.33210.16000: 784,28.-€
Quart. El treballador percebrà una retribució bruta mensual per al 2018 pels
imports i pels conceptes salarials que es detallen a continuació :
Sou brut (C1) 747,37euros
CD (16) 363,23 euros
CE (9) 611,23 euros
Cinquè. Publicar aquesta contractació al Butlletí Oficial de la Província i al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i donar compte, per màxima
urgència, a la primera sessió plenària que es celebri.
Sisè. Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió
de la possibilitat d'interposar-hi els recursos corresponents.»
Tercer. Donar compte de la Resolució d’Alcaldia E-7656/2018 relatiu a nomenar
funcionaria interina a la senyora Gloria Bosch Aniento com a Tècnica auxiliar de
biblioteca, per a la substitució d’una treballadora que es troba en situació de baixa per
incapacitat laboral temporal la part dispositiva de la mateixa és la següent.
«Primer. Declarar de màxima urgència la contractació d’una Tècnica auxiliar
de biblioteca al servei de Cultura de l'Ajuntament de Granollers, per a la
substitució de la treballadora Aroa Garcia Madera que es troba en situació de
baixa per incapacitat laboral temporal. Des del dia 12 de novembre de 2018 i
fins a la reincorporació de la persona substituïda donat que és una excepció
de les previstes a la resolució d'Alcaldia núm. 552, de 26 de juny de 2014,
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quedant sense efecte, de forma automàtica, aquest nomenament amb la
reincorporació de la persona substituïda.
Segon. Nomenar funcionaria interina, per acumulació de tasques, a la senyora
Gloria Bosch Aniento amb DNI 052168124F com Tècnica auxiliar de biblioteca
grup C1 , complement de destí 16 , i complement específic 9 , a jornada
complerta, per a la substitució de la treballadora, donat que és una excepció
de les previstes a la resolució d'Alcaldia núm. 552, de 26 de juny de 2014, i pel
procediment de màxima urgència previst a l'article 291 del Decret legislatiu
2/2003 de 28 d'abril de la llei municipal i de règim local de Catalunya i
adscriure-la provisionalment al servei de Cultura.
Tercer. Autoritzar i disposar la despesa que suposa la contractació de la
senyora Gloria Bosch Aniento, amb una previsió del dia 12 de novembre de
2018 i fins el 31 de desembre de 2018, per l'import i les partides que es
detallen a continuació:
( AD 77340) J2150.92010.14300: 1.085,40.-€
( AD 78168) J2150.92010.14300: 2.144,56.-€
( AD 77341) J2150.92010.16000: 1.085,40.-€
Quart. La treballadora percebrà una retribució bruta mensual per al 2018 pels
imports i pels conceptes salarials que es detallen a continuació :
Sou brut (C1) 747,37 euros
CD (16) 363,23 euros
CE (9) 611,23 euros
Quart. Comunicar aquesta resolució a les persones interessades
Cinquè. Publicar aquesta contractació al Butlletí Oficial de la Província i al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i donar compte, per màxima
urgència, a la primera sessió plenària que es celebri.
Sisè. Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió
de la possibilitat d'interposar-hi els recursos corresponents.»
L’Ajuntament en Ple n’ha pres coneixement.
5. Donar compte al Ple del Decret 7890/2018.
Expedients de personal (3)
Assumpte: Relatiu a la declaració d’Incapacitat Permanent en grau de Total de la
funcionària de carrera de la senyora M. Paz Fernández Rey
Número Expedient: 578/2018/3
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Fets:
L’Institut Nacional de la Seguretat Social ha declarat amb efectes econòmics des del 9
d’octubre de 2018 a la funcionària de carrera de l’ajuntament de Granollers senyora
M. Paz Fernández Rey, en situació d’Incapacitat Permanent en grau de Total per la
seva professió habitual.
En data 26 de juliol de 2018, dita funcionària va sol·licitar que, davant la previsió de
ser declarada en situació d’Incapacitat Permanent, sol·licitava el seu pas a situació de
Segona Activitat.
Aquesta sol·licitud va ser contestada mitjançant comunicació del Director de RR.HH
per la qual s’informava que calia esperar a resoldre la seva petició fins el
pronunciament formal, mitjançant resolució, de l’entitat gestora Institut Nacional de la
Seguretat Social.
En data 4 de novembre de 2018, la Sra. Fernández Rey, mitjançant la Asociación
para la Integración Laboral de Policías Locales con discapacidad, presenta reclamació
i demana la incorporació a una plaça de segona activitat dins el cos de policia local de
Granollers.
Fonaments de dret:
1.- L’article 67, núm. 1, c) de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, Text refós aprovat per
RD Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, la declaració d’incapacitat permanent per
l’exercici de les funcions pròpies del cos i escala del funcionari o pel reconeixement
d’una pensió d’incapacitat permanent absoluta o incapacitat permanent total en relació
a l’exercici de les funcions del seu cos i escala, suposa la jubilació forçosa del
funcionari que implica la pèrdua de la relació de servei de la funcionària d’acord amb
l’article 63 del mateix text estatutari.
Tanmateix, a la vista de la comunicació de l’INSS en relació a la possibilitat de revisió
per agreujament o millora que permeti la reincorporació al lloc de treball abans de dos
anys --- en concret, fins el 30 de setembre de 2020 ---, d’acord amb allò previst amb
l’article 48.2 de l’Estatut dels treballadors, aplicable als funcionaris afiliats al Règim
General de la Seguretat Social per la seva relació amb l’article 194, en la seva
redacció donada per la Disposició Transitòria 26 de la Llei General de la Seguretat
Social, Text refós aprovat per RD Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, procedeix
mantenir la reserva de lloc de treball fins el 30 de setembre de 2020.
2.- Pel que fa a la Segona Activitat: aquesta situació administrativa dels policies locals
es reconeix a l’article 43 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, que la condiciona a que
existeixi un reglament que la reguli. D’altra banda, el pas a Segona Activitat esdevé
impossible donat que la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Granollers no
preveu cap lloc de treball als efectes de ser proveït per funcionaris que passin a
situació de Segona Activitat.
Pel que queda exposat, i vist l’informe del director de Recursos Humans i en exercici
de les competències que tinc legalment atribuïdes per l’article 22, núm. 1, h) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i per l’article 53, núm. 1 i)
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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.
Resolc
Primer.- Declarar, amb efectes del 9 d’octubre de 2018, la pèrdua de la condició de
funcionària de carrera de la senyora Maria Paz Fernández Rey, per causa de la seva
jubilació esdevinguda per la declaració d’incapacitat permanent en grau de total
acordada per l’entitat gestora INSS.
Segon.- Reconèixer la reserva del lloc de treball a favor de la funcionària fins el 30 de
setembre de 2020 en funció la revisió per millora que permetés el seu reingrés al
servei actiu.
Tercer.- Desestimar la sol·licitud de la funcionària en relació al seu pas a situació de
Segona Activitat.
Quart.- Comunicar aquesta resolució al servei de nòmines, Comptabilitat i Intervenció.
Cinquè.- Donar compte al Ple de la corporació d’aquesta resolució en la propera
sessió que celebri.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a la interessada, amb l’advertiment de que la
mateixa constitueix un acte administratiu definitiu i expressió dels recursos que
corresponguin.
L’Ajuntament en Ple n’ha pres coneixement
Alcalde: Vist aquests dos punts passem al punt número sis que és adjudicar un
contracte de subministrament i instal·lació del centre de procés i servei de
manteniment. Endavant:
6. Adjudicar el contracte mixt de subministrament i instal·lació del centre de
procés de dades i servei.
Assumpte: Adjudicar el contracte mixt de subministrament i instal·lació del centre de
procés de dades i servei de manteniment de l’Ajuntament de Granollers a l’empresa
ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, SL.
Número Expedient: 31/2018/43 (2018/055)
Fets:
1.- Mitjançant acord del Ple de la Corporació, en sessió ordinària que va tenir lloc el
dia 31 de juliol de 2018, es va aprovar l’inici de l’expedient licitatori per a la
contractació del subministrament del centre de procés de dades i els serveis de
manteniment dels mateixos, es va declarar la plurianualitat, es va autoritzar la
despesa per un import màxim de 381.000,00 euros més 80.010,00 euros d’IVA (21%)
el que fa un total de 461.010,00 euros amb una durada de 5 anys i es van aprovar el
plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars,
a adjudicar mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada i
tramitació ordinària.
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2.- Dins del termini establert per a presentar proposicions s'han presentat les següents
empreses, que han estat admeses:
DATA
ENTRADA

HORA

24/09/2018

12:33:54

ASAC COMUNICACIONES, SL

21/09/2018

13:09:23

3

OMEGA PERIPHERALS, SL

21/09/2018

13:52:40

4

ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, SL

21/09/2018

13:56:28

PLIC
A

EMPRESA

1

INTERNACIONAL
ESPAÑA, SL

2

PERIFERICOS

Y

MEMORIAS

ENTRADA

3.- Després de la corresponent obertura dels sobres núm. 2, relatius als criteris
avaluables amb judici de valor i els sobres núm. 3 relatius als criteris avaluables de
forma automàtica, el tècnic responsable de Sistemes d’Informació i Comunicació ha
emès un informe tècnic en el qual es proposa a la mesa de contractació la millor
oferta en relació qualitat-preu, per a l’adjudicació del mencionat contracte, la
presentada per l'empresa
ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, SL, amb NIF
B59104612 per un import de 375.000,00 euros més 78.750,00 euros d’IVA (21%), el
que fa un total de 453.750,00 euros, el que representa una baixa del 1,57% respecte
al preu de licitació, d'acord amb la valoració següent i conforme els criteris establerts
en el Plec de clàusules administratives particulars:
A) Criteris que depenen d’un judici de valor (fins a 35 punts)
A1.- Qualitat de la solució tècnica proposada (25 punts)
-Solució global ( fins a 2 punts)
-Infraestructura de comunicacions ( fins a 3 punts)
-Infraestructura Virtual ( fins a 12 punts)
-Sistema de fitxers (NAS) ( fins a 8 punts)
A2.- Projecte de instal.lació i manteniment ( fins a 5 punts)
-Cronograma ( fins a 2 punts)
-Manteniments ( fins a 3 punts)
A3.- Recursos humans destinats a la solució ( fins a 5 punts)
-Certificats de compliment de normativa vigent obligatòria (marcat CE) relativa
als equipaments subministrats, actualitzats a la data de lliurament dels equips ( fins a
2,5 punts)
-Certificacions dels tècnics implicats en els diferents subprojectes ( fins a 2,5
punts)
Plic Empresa
a

A.- Criteris que depenen d’un judici de valor

TOTAL

A1.1

A1,2

A1.3

A1.4

A2

A3

1

ABAST

1,25

2,13

12

5,75

4,75

4,67

30,54

2

IPM

0,6

2,25

7,5

4

4,25

3,5

22,10
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3

OMEGA PERIPHERALS

1,5

0,75

10,5

5

4,25

3,83

25,83

4

ASAC

0,6

2,13

10

6,5

4,75

4,33

28,31

La motivació d’aquesta puntuació es troba recollida en l’informe tècnic de data
21/11/2018 adjunt a aquest acord.
B) Proposta econòmica i criteris avaluables de forma automàtica ( fins a 65
punts)
B1.- Preu total del contracte ( fins a 45 punts)
S’atorga la màxima puntuació a l’oferta més econòmica i proporcionalment a la resta,
d’acord amb la fórmula a continuació indicada:

Plica 1: ABAST ofereix un preu de 375.000,00 euros. Puntuació 43,97
Plica 2: IPM ofereix un preu de 380.950,00 euros. Puntuació 43,28
Plica 3: OMEGA PERIPHERALS ofereix un preu 380.316,98 euros. Puntuació 43,35
Plica 4: ASAC ofereix un preu de 366.410,77 euros. Puntuació 45
B2.- Criteris avaluables de forma automàtica ( fins a 20 punts)
B2.1 Millora en el nombre de GB de memòria RAM de més de 1536 obligats ( fins a 3
punts)
Es puntua amb la màxima puntuació el major nombre de GB que superi el mínim
obligat i proporcionalment a la resta.
Plica 1: ABAST ofereix 768 Gigues ofertats de més. Puntuació 3
Plica 2: IPM ofereix 0 Gigues de més. Puntuació 0
Plica 3: OMEGA PERIPHERALS ofereix 0 Gigues de més. Puntuació 0
Plica 4: ASAC ofereix 384 Gigues ofertats de més. Puntuació 1,5
B2.2 Millora en el nombre de Cores de més dels obligats (96) ( fins a 3 punts)
Es puntua amb la màxima puntuació el major nombre de Cores que superi el mínim
obligat i proporcionalment a la resta.
Plica 1: ABAST ofereix 0 cores de més. Puntuació 0
Plica 2: IPM ofereix 48 cores de més. Puntuació 3
Plica 3: OMEGA PERIPHERALS ofereix 0 cores de més. Puntuació 0
Plica 4: ASAC ofereix 0 cores de més. Puntuació 0
B2.3 Millora en el nombre de TB de HDD (per NAS) de més dels obligats 50Tb
(efectius) (fins a 4 punts)
Es puntua amb la màxima puntuació el major nombre de TB de HDD (per NAS) que
superi el mínim obligat i proporcionalment a la resta.
Plica 1: ABAST ofereix 20,7 TB ofertats de més. Puntuació 2,25
Plica 2: IPM ofereix 36,72 TB ofertats de més. Puntuació 4
Plica 3: OMEGA PERIPHERALS ofereix 0 TB ofertats de més. Puntuació 0
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Plica 4: ASAC ofereix 35,4 TB ofertats de més. Puntuació 3,86
B2.4 Millora en el nombre de TB de SSD (per SAN) de més dels obligats 16Tb
(efectius) (fins a 4 punts)
Es puntua amb la màxima puntuació el major nombre de TB de SSD (per SAN) que
superi el mínim obligat i proporcionalment a la resta.
Plica 1: ABAST ofereix 7 TB ofertats de més. Puntuació 3,31
Plica 2: IPM ofereix 8,46 TB ofertats de més. Puntuació 4
Plica 3: OMEGA PERIPHERALS ofereix 4 TB ofertats de més. Puntuació 1,89
Plica 4: ASAC ofereix 4,6 TB ofertats de més. Puntuació 2,17
B2.5 Millora en el nombre de TB de HDD (per cabina de duplicació) de més dels
obligats 20 Tb (efectius) ( fins a 2 punts)
Es puntua amb la màxima puntuació el major nombre de TB de HDD (per cabina de
duplicació) que superi el mínim obligat i proporcionalment a la resta.
Plica 1: ABAST ofereix 16 TB ofertats de més. Puntuació 2
Plica 2: IPM ofereix 14 TB ofertats de més. Puntuació 1,75
Plica 3: OMEGA PERIPHERALS ofereix 7 TB ofertats de més. Puntuació 0,88
Plica 4: ASAC ofereix 7 TB ofertats de més. Puntuació 0,88
B2.6 Millora en hores de formació de més de les 14 h ( fins a 2 punts)
Es puntua amb la màxima puntuació el major nombre d’hores de formació que superi
el mínim obligat i proporcionalment a la resta.
Plica 1: ABAST ofereix 14 hores ofertades de més. Puntuació 0,35
Plica 2: IPM ofereix 21 hores ofertades de més. Puntuació 0,53
Plica 3: OMEGA PERIPHERALS ofereix 18 hores ofertades de més. Puntuació 0,45
Plica 4: ASAC ofereix 80 hores ofertades de més. Puntuació 2
B2.7 Millores en temps de resposta d’incidències (màx. 3 hores) ( fins a 2 punts)
Es puntua amb la màxima puntuació el millor temps de resposta d’incidències que
superi el mínim obligat i proporcionalment a la resta.
Plica 1: Abast ofereix 15 minuts temps de resposta. Puntuació 1,89
Plica 2: IPM ofereix 60 minuts temps de resposta. Puntuació 1,37
Plica 3: OMEGA PERIPHERALS ofereix 15 minuts temps de resposta. Puntuació 1,89
Plica 4: ASAC ofereix 5 minuts temps de resposta. Puntuació 2
Plic Empresa
a

B.- Criteris avaluables de forma automàtica

TOTAL

B1

B2,1

B2,2

B2,3

B2,4

B2,5

B2,6

B2,7

1

ABAST

43,97

3

0

2,25

3,31

2

0,35

1,89

56,77

2

IPM

43,28

0

3

4

4

1,75

0,53

1,37

57,93

3

OMEGA
PERIPHERALS

43,35

0

0

0

1,89

0,88

0,45

1,89

48,46

4

ASAC

45

1,5

0

3,86

2,17

0,88

2

2

57,41
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Puntuació final resultant:
Plica Empresa

Criteris de valoració
A

B

TOTAL PUNTS

1

ABAST

30,54

56,77

87,31

2

IPM

22,10

57,93

80,03

3

OMEGA PERIPHERALS

25,83

48,46

74,29

4

ASAC

28,31

57,41

85,71

4. En data 21/11/2018 la directora del Servei de Contractació i Compres, mitjançant
delegació de la Mesa de Contractació, ha requerit a l'empresa ABAST SYSTEMS &
SOLUTIONS, SL, amb NIF B59104612, a presentar la documentació prèvia a
l'adjudicació del contracte.
5. L'empresa ha dipositat la fiança definitiva per import de 18.750,00 euros
(CV12018000087288) i ha presentat la resta de documentació requerida, conforme
l’establert en el Plec de clàusules administratives particulars, i la directora del Servei
de Contractació i Compres ha acceptat la documentació presentada.
6. La Mesa de contractació, d'acord amb l'informe tècnic emès al respecte, proposa
l'adjudicació del contracte mixt de subministrament i instal·lació del Centre de Procés
de Dades i servei de manteniment de l’Ajuntament de Granollers, a l'empresa ABAST
SYSTEMS & SOLUTIONS, SL, amb NIF B59104612, que ha presentat la millor oferta
en relació qualitat-preu per un import de 375.000,00 euros més 78.750,00 euros d’IVA
(21%) el que fa un total de 453.750,00 euros amb les condicions ofertades i valorades
per a un període de 5 anys amb la distribució següent per anualitats:

Any

Import net

2018
227.362,20€
informàtica

Import+ IVA

Partida Nom

275.108,26€

J2230.92020.62602 Inversions

2019

29.527,56€

35.728,35€

J2230.92020.21603 Manteniment CPD

2020

29.527,56€

35.728,35€

J2230.92020.21603 Manteniment CPD

2021

29.527,56€

35.728,35€

J2230.92020.21603 Manteniment CPD

35.728,35€

J2230.92020.21603 Manteniment CPD

2022

29.527,56€

2023

29.527,56€

35.728,35€

J2230.92020.21603 Manteniment CPD
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Fonaments de dret
1.- Articles 150 i 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, pel que fa a la classificació de les ofertes, l'adjudicació del contracte i la
notificació de l'adjudicació.
2. Els articles 153 i 154 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, pel que fa a la publicitat i formalització dels contractes.
3. Els articles 157 i 158 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, pel que fa a l'adjudicació mitjançant el procediment obert.
4. Article 22.4 de la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local pel que fa a les atribucions
del Ple en matèria de contractació que poden ser delegades a la Junta de Govern
Local.
Proposo al Ple
Primer.- Adjudicar a l'empresa ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, SL, amb NIF
B59104612, el contracte mixt de subministrament i instal·lació del centre de procés de
dades i servei de manteniment de l’Ajuntament de Granollers, per un import de
375.000,00 euros més 78.750,00 euros d’IVA (21%) el que fa un total de 453.750,00
euros amb les condicions ofertades i valorades per a un període de 5 anys amb la
distribució següent per anualitats:
Any

Import net

2018
227.362,20€
informàtica

Import+ IVA

Partida Nom

275.108,26€

J2230.92020.62602 Inversions

2019

29.527,56€

35.728,35€

J2230.92020.21603 Manteniment CPD

2020

29.527,56€

35.728,35€

J2230.92020.21603 Manteniment CPD

2021

29.527,56€

35.728,35€

J2230.92020.21603 Manteniment CPD

35.728,35€

J2230.92020.21603 Manteniment CPD

2022

29.527,56€

2023

29.527,56€

35.728,35€

J2230.92020.21603 Manteniment CPD

amb subjecció als plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques
particulars i la documentació aportada pel contractista, d'acord amb els fets i
fonaments de dret invocats.
Segon.- Formalitzar el contracte mitjançant document administratiu dins el termini de
5 dies naturals posteriors al transcurs dels 15 dies hàbils següents a la remissió de la
notificació d’aquesta adjudicació, de conformitat amb la clàusula IX.1 del plec de
clàusules administratives particulars.
Tercer.- Facultar al senyor Alcalde/President de la corporació per a la signatura del
contracte i dels documents necessaris per a l'execució d'aquest acord.
Quart.- Registrar el contracte, objecte d'aquesta contractació, en el Llibre de Registre
de Contractes de l'Ajuntament de Granollers, i remetre telemàticament l'expedient de
contractació al Registre Públic de Contractes de la Generalitat.
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Cinquè.- Publicar aquest acord d'adjudicació, així com la formalització del contracte,
mitjançant anuncis en el perfil del contractant de l'òrgan de contractació i en el Diari
Oficial de la Unió Europea (DOUE), d'acord al que estableixen els articles 151 i 154 de
la LCSP.
Sisè.- Disposar la despesa a nom de l'empresa adjudicatària pels imports indicats en
el punt primer del present acord i alliberar el crèdit no consumit dels documents
comptables AFUT 45541 i A45149 i comunicar-ho al departament de Comptabilitat de
l'Ajuntament als efectes oportuns.
Setè.- Delegar a la Junta de Govern Local tots els actes administratius posteriors a
aquesta adjudicació durant l’execució del contracte fins a la seva finalització.
Vuitè.- Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la
possibilitat d'interposar-hi els recursos corresponents.

Alcalde: Moltes gràcies. Aquest tema ha estat tractat a la Comissió Informativa
corresponent, a l'Àrea de Govern i Economia; no hi ha anunciades intervencions, sí
que hi ha petició de votació.
S'aprova per majoria absoluta, amb els 14 vots favorables dels Grups Municipals del
PSC-CP(12) i de C’S; i les 7 abstencions dels Grups Municipals del PdeCATDemòcrates, d’ ERC-AG-AM(2) i de la CpG-CUP-PA(1).
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA TERRITORIAL
7.Aprovar definitivament el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible 2018-2024
Assumpte: Aprovar definitivament el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible - 2018/2024
Número Expedient: 2/2018/264
Fets
El Ple de l'Ajuntament de 28 de novembre de 2017 es va aprovar inicialment el Pla de
Mobilitat Urbana sostenible 2018-2024.
Els objectius que persegueix el PMUS són, per ordre de prioritat, els següents:
1. Potenciar el canvi modal a modes de transport més sostenible
2. Reduir els contaminants atmosfèrics: PM10, NOx i NO2.
3. Reduir les emissions de GEH (CO2)
4. Reduir el consum final d’energia associat al transport
5. Assolir paràmetres legals en relació a la contaminació acústica
6. Reduir l’accidentalitat associada a la mobilitat
El Pla es va sotmetre a informació pública durant el termini de 45 dies hàbils mitjançant 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.
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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
Aquestes al·legacions es van estimar parcialment per acord de Ple de 31 de juliol de
2018 i es van incorporar al Pla.
L’article 9.5 de la llei 9/2003 determina la necessitat de que l’autoritat territorial de la
mobilitat emeti informe del Pla abans de que aquest sigui aprovat. En el cas de Granollers, un cop feta l’aprovació inicial del Pla es va enviar el document a l'Autoritat del
Transport Metropolità (ATM) de la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB) per sol·licitar que s’emetés informe sobre la coherència del pla i l’adequació als objectius del
Pla Director de Mobilitat de l’RMB. En 25 de setembre de 2018, registre d’entrada
2018035194, es va rebre informe favorable d’aquesta administració.
Segons la Llei 21/2013, 9 de desembre, d’avaluació ambiental de plans i programes
cal que Subdirecció general d’Avaluació Ambiental avaluï l’Estudi Ambiental Estratègic
que acompanya els Plans de Mobilitat Urbana. En data 13 de novembre de 2018, registre d’entrada 2018041507, es va rebre informe favorable d’aquesta administració,
mitjançant resolució per la qual s’emet la declaració ambiental estratègica del PMUS
de Granollers 2018-2024.
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.
Directrius Nacionals de Mobilitat (DNM) (362/2006) Decret 152/2007 de protecció de
l'ambient atmosfèric
Pla Director de Mobilitat (PDM) de la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB).
Llei 21/2013, 9 de desembre, d’avaluació ambiental de plans i programes que determina el procediment ambiental a seguir en els Plans de Mobilitat Urbana, entre d’altres.
Es proposa al Ple de la corporació
Primer.- Aprovar definitivament el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible – 2018/2024,
que s’incorpora a l’expedient d’acord amb els fets i fonaments invocats.
Segon.- Notificar aquest acord a l'Autoritat de Transport Metropolità i al Departament
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
Tercer.- Publicar aquest acord, en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya i en el taulell d'anuncis de la Corporació.
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Alcalde: Moltes gràcies. Farà la presentació el regidor de mobilitat, senyor Segovia, té
la paraula, endavant
Senyor Segovia: Sí, gracias señor alcalde. Buenas tardes a todos y a todas. Disculpas
por la voz, a ver como llego a final de la intervención.
En la sesión plenaria del día 28 de noviembre de 2017, aprobamos inicialmente el Pla
de Mobilitat Urbana 2018-2024.
Posteriormente, en el Pleno del mes de julio de este año, resolvimos las alegaciones
presentadas; dando cuenta de aquellas que incorporábamos definitivamente a la
redacción del Plan, así como aquellas que decidimos desestimar.
A partir de ese momento se continuó con el trámite para su aprobación definitiva por
parte de los organismos competentes, la Subdirecció General d’Avaluació Ambiental
por una parte y por la Autoritat del Transport Metropolità de la Regió Metropolitana de
Barcelona, por la otra.
Una vez recibido los informes favorables de ambas administraciones, nos disponemos
ahora ya sí, aprobarlo de manera definitiva.
Durante estos meses de tramitación no ha habido ningún cambio sustancial. Si acaso,
un pequeño ajuste en la Ficha 1.1 sobre los criterios a aplicar en los espacios para
peatones.
Ahora lo que nos toca es continuar con la implantación del Plan; y, más si tenemos en
cuenta que, el primer año de vigencia de dicho Plan, ya ha transcurrido durante el
proceso de tramitación.
De hecho tampoco nos hemos parado a esperar a aquellos temas en los que no
existían dudas de su implantación para ir actuando donde se requería.
Este plan no nace con la vocación de que sea un documento de consulta que se
quede en un cajón y que revisemos dentro de cinco años. No puede serlo ni debe
serlo; porque, entre otras cosas, sería una falta de respeto a la implicación de mucha
gente que ha participado en la redacción de este plan; y también porque la gestión
diaria de la movilidad, es un ámbito complejo en el que la realidad es cambiante a una
gran velocidad. Y como prueba un botón; Actualmente estamos todos los municipios
sorprendidos, viendo que hacen los demás e intentando adoptar medidas en la
gestión que tenemos que hacer ante la irrupción del patinete eléctrico. Un elemento
que intuyo ha venido para quedarse y en el que este Plan de movilidad no hace
referencia todavía, pero que obviamente tendrá que contemplar.
Por tanto, este Plan es y será un documento vivo que deberemos ir actualizando entre
todos y todas.
Acabo agradeciendo a todos los grupos municipales, a todas las personas que a título
individual o a través de entidades han presentado sus aportaciones y alegaciones a
este Pla de Mobilitat que no han hecho más que mejorar un documento que ya desde
su inicio era un gran documento.
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Y como no, permítanme tener un recuerdo y agradecimiento por su trabajo a la
persona que durante años ha liderado técnicamente los temas relacionados con la
movilidad en la ciudad, el Sr. Ricard Caussa que disfruta ya de su merecida jubilación.
Y también, permítanme a las personas que han recogido su testigo, los actuales
técnicos municipales el Sr. Roger Calvet y, muy especialmente, a la Sra. Laura
Llavina que, en el escaso año y medio que lleva con nosotros se ha convertido en una
de las referentes municipales en las cuestiones relacionadas con la movilidad.
Alcalde: Moltes gràcies. Aquí sí que hi havia anunciada voluntat d'intervenció. Per part
de la CUP, el senyor Navarro té la paraula, endavant:

Senyor Navarro: Bona tarda a tothom.
En primer lloc, voldria excusar l'absència temporal de la meva companya, Maria
Oliver. Avui hem de lamentar la mort de la mestre Laura Luelmo i ella s'ha sumat a
una sèrie de persones que, a la Porxada, aquí abaix a la porta de l'Ajuntament, estan
recordant a la Vianca, fer un recordatori de la Vianca; una persona que va ser
assassinada a la ciutat de Granollers, i el cas de la qual sembla que ha caigut en
l'oblit, per tant, voldria fer una reivindicació d'aquesta persona.
Un cop fet això, dir que aquest és un tema, doncs, que hem parlat molt.
Per a la CUP, aquest és un tema molt important, no tant pel Pla sinó per les polítiques
que s'han de desenvolupar a partir d'aquest Pla.
Com deia el senyor Segòvia, hem estat treballant-hi durant els darrers dos anys i ha
estat una feina llarga. Nosaltres tenim la sensació, després de més de tres anys
d'experiència en aquest Ple, que molts cops els plans es queden en paper mullat,
esperem que aquest no ho sigui perquè ens hi estem jugant molt.
Voldríem, doncs, fer un requeriment als grups de la propera legislatura, per tal que
aquest Pla s'executi amb alguns dels elements que hem aportat i, que com diu el
senyor Segovia formen part de la participació que hem tingut en entitats com grups.
Voldríem que en el tema de la mobilitat sostenible ens recordem més dels barris,
creiem que era un aspecte que no s'ha tingut prou en compte i que vam fer
aportacions però que caldria ampliar.
Les alternatives al cotxe, la ciutat ciclable; un altre tema que per nosaltres ha estat
introduït de diverses maneres i en el qual s'ha avançat molt poc segons els nostres
criteris.
Que es plantegin reduccions reals en l'ús del vehicle per tal d'ajudar a la lluita contra
el canvi climàtic; un tema, un repte en el qual no ens hi juguem nosaltres sinó que
juguem el futur dels nostres fills i filles.
I que s'abordi de veritat el forat negre que és la Ronda Sud per la ciutat; malgrat
l'equip de Govern o l'Ajuntament com a tal, tinc una competència limitada, creiem que
aquest és un tema molt important que s'ha obviat, malgrat les promeses que es van
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produir fa vint anys, ja pràcticament i, per tant, voldríem recordar la importància d'això
i esperem que en el futur hi hagi propostes en aquest sentit. Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. No sé si hi ha un altre grup que vulgui intervenir, no em
consta, ¿No? ¿Sí?

Alcalde: Endavant, senyora Maynou, té la paraula.

Senyora Maynou: Molt breument, de fet. Molt breument, només per marcar la posició
de vot.
Dir que nosaltres ens abstindrem en la línia del que hem anat fent en les últimes
vegades que hem tractat aquest tema en sessió plenària.
Ens abstindrem ja que, tot i que, valorem positivament una millora en la tònica amb
que l'equip de Govern s'ha relacionat amb els grups municipals en l'elaboració
d'aquest Pla.
La visió de mobilitat que es defensa des de l'equip de Govern no és la mobilitat que
des del grup municipal d'Esquerra Republicana-Acció Granollers volem per la nostra
ciutat.
Nosaltres pensem que segueix prioritzant massa l'ús del vehicle privat.
Creiem que hauríem de ser més atrevits per garantir una recuperació plena de l'espai
públic; més sa pels vianants, més net i més sostenible; i això passa, indubtablement,
per potenciar, fer una ciutat amb més espai pel transport alternatiu al vehicle privat:
bicicletes, autobusos urbans i interurbans, una ciutat més sostenible i amb una política
pública que aposti clarament per anar en aquesta direcció. Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. Senyor Sastre:

Senyor Sastre: Molt breument per explicar el sentit del vot.
Nosaltres a la primera aprovació d'aquest Pla de mobilitat Urbana ens vam abstenir;
ens vam comprometre a presentar una sèrie d'al·legacions i així ho vam fer; el mes de
juliol es van resoldre, no només les al·legacions d'aquest grup, sinó d'altres grups que
també havien presentat, la CUP i crec que algun privat també. Les al·legacions que
havíem presentat es van estimar, parcialment, és a dir, no es recollia tot tal com ho
proposàvem però vam entendre que una part important, al nostre entendre d’aquelles
al·legacions que van incorporar des del Pla de Mobilitat, ja en el seu moment vam
votar a favor de la resolució d'aquelles al·legacions, per tant, finalment votarem
favorablement el Pla de Mobilitat Urbana.
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Alcalde Moltes gràcies. No sé si el regidor vol fer un comentari:

Senyor Segovia: Començo al revés; agraint, a banda del posicionament respectable
absolutament per part de tota la posició de vot de cada grup; agraint el vot a favor,
explicitat, pel Grup PDeCAT Demòcrates.
Valoro, també molt positivament, que la Maria, ai, perdó, sempre et dic Maria,
perdona Núria, ens digui, ens reconeix aquest canvi de la relació; i bé, el que deia a la
intervenció inicial, estem parlant d'un Pla que hem d'anar revisant i benvingut ara a
l'hora que comencem a debatre aquest document, que torno a repetir, és un document
viu i quan tindrem molt de temps o els equips de Govern que surtin amb aquest
document tindran la possibilitat de discutir el futur de la mobilitat de la ciutat; perquè el
canvi de les polítiques de mobilitat a vegades, es diu molt aviat i vostè diu que no és
el model que Esquerra defensa. Esquerra Republicana també, en molt pocs anys,
també ha fet canvis importants en matèria de mobilitat, perquè no recordo malament,
quan parlàvem no fa gaires anys ja hi havia una proposta del seu grup de soterrar tot
els contenidors de la ciutat per així alliberar i posar aparcaments a la ciutat, per això
està bé.
I en aquest tema, un tema tan important com és la mobilitat, no seré dogmàtic i són
posicions inamovibles; però, bé, estem disposats a parlar-ne sempre i intentar, doncs,
mirar aquells punts que puguin millorar.
Recullo la petició del senyor Navarro, s'han de desenvolupar noves polítiques; els
criteris d'una ciutat ciclable, "estem en ello", com es diu.
Hi ha un projecte de senyalització que ara ens falta adjudicar una última part del tema
de la senyalització; però com deia, és un document que ha de ser revisable
contínuament; tot just avui teníem una reunió amb una empresa que ens farà l'estudi
per prevenir d'accidentalitat de la ciutat en aquests punts més conflictius; farà un
estudi integral, i així donem pas també, de passada el compromís que vam fer a
través d'una Moció que va presentar el grup de Ciutadans que vam incorporar al Pla
de Mobilitat, la seguretat dels passos de vianants i, també hem iniciat arran dels
pressupostos participatius els itineraris escolars, també la tècnica de mobilitat Laura
Llavina i amb una noia que està fent pràctiques, també de suport estem començant a
desenvolupar aquests estudis d'itineraris escolars.

Alcalde: Moltes gràcies. No sé si un grup vol fer alguna intervenció més, ¿No? Per
tant, passaríem a la votació.
S'aprova per majoria absoluta, amb els 18 vots favorables dels Grups Municipals del
PSC-CP(12), del PdeCAT-Demòcrates i de C’S; i les 4 abstencions dels Grups
Municipals d’ ERC-AG-AM(2) i de la CpG-CUP-PA .
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Alcalde: Passaríem al punt número vuit també de la mateixa Comissió Informativa en
el qual es proposa l'aprovació del conveni per la millora dels serveis de transports de
viatgers per carretera. Senyora secretària, endavant:
8. Aprovar el conveni per a la millora dels serveis de transport de viatgers per
carretera.
Assumpte Aprovar l'esborrany del Conveni entre el Departament de Territori i
Sostenibilitat, l'Ajuntament de Granollers, l'Ajuntament de Canovelles, l'Ajuntament de
Les Franqueses del Vallès, l'Ajuntament de La Roca del Vallès, l'Autoritat del
Transport Metropolità de Barcelona i l'empresa Sagalés S.A i documents annexes, per
a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers,
Canovelles, Les Franqueses del Vallès i La Roca del Vallès, per a l’exercici 2019
Número Expedient: 86/2018/267
Fets
L’Ajuntament de Granollers, en l’exercici de les competències que li atribueix el Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, disposa de transport col·lectiu urbà de viatgers. L’Ajuntament
considera tanmateix imprescindible disposar d’un servei de transport públic que
segueixi garantint el dret a la mobilitat sostenible dels seus habitants, tant pel que fa a
la cobertura de mobilitat dins del seu àmbit urbà com a la conurbació urbana que
formen els municipis propers de Canovelles, Les Franqueses del Vallès i la Roca del
Vallès i, alhora, permetre un accés a la xarxa de transport interurbà amb una millor
coordinació dels serveis existents.
Per tal d’assolir aquesta millora, en data 13 de febrer de 2013 es va formalitzar el
Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Ajuntament de Granollers,
l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, l’Ajuntament
de La Roca del Vallès, l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i l’empresa
Sagalés, en què es definien les actuacions de les parts per a millorar les
comunicacions mitjançant serveis de transport públic de viatgers per carretera entre
aquests municipis, mitjançant l’establiment de les comunicacions que es detallen en
els annexos del conveni dins del servei regular interurbà de transport de viatgers per
carretera Barcelona – Sant Feliu de Codines amb filloles (V- 6439) i Barcelona Granollers, amb fillola a Llinars (V - 1878; B - 102), de les quals n’és concessionària la
societat Empresa Sagalés, SA.
Des d’aleshores es va aprovar anualment un protocol que actualitzava el pressupost,
a partir de les previsions de liquidació de l’any anterior i de les modificacions, si es
donava el cas, de les prestacions previstes.
El 20 de desembre de 2016 es va formalitzar nou Conveni per tal d’atendre
l'explotació dels serveis de transport durant l’any 2017 amb la inclusió del pressupost
de les actuacions de l’any i la determinació del seu règim de finançament d’acord amb
el servei prestat l'any 2016, amb vigència d’un any.
En data 27 de desembre del 2017 es va formalitzar el Conveni per l’any 2018 i en data
26 de juny del 2018 es va aprovar l’Addenda al conveni, que recollia un seguit
d’elements de millora en diversos aspectes del servei. L’Addenda va modificar el
disseny de línies, horaris i dedicació de recursos, amb un horitzó de 4 anys, així com
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el pressupost, ajustat, d’acord a les actuacions que es posaven en funcionament a
partir de l’1 de juliol del 2018, per a una anualitat sencera.
D’acord amb el que s’ha exposat, i com que es continuen donant les circumstàncies
per a la col·laboració que van motivar el conveni, es considera necessari la signatura
del nou conveni anual per l’any 2019. Aquest conveni conté la proposta de servei i
pressupost necessària per donar continuïtat al Pla de millora aprovat amb l’addenda el
mes de juny, de manera que les característiques del servei per a l’any 2019 segueixen
sent les mateixes que les que recollia aquesta, i que es resumeixen en:
Linia “Xavier Quincoces”.
Es continua mantenint la incorporació al Conveni de la línia anomenada “Xavier
Quincoces”, tal com es va contemplar per primera vegada al 2n Protocol, i per tal de
donar cobertura jurídica en aquesta línia amb quatre expedicions diàries a aquest
centre d’educació especial, amb títols creats “ad hoc” pels usuaris autoritzats de la
mateixa i amb una aportació de 16.000 € per part de l’Ajuntament de Granollers.
Horaris i recorregut de les línies.
Els itineraris, les freqüències de pas i les parades del servei són les assenyalades a
l’annex 1.
Línies per l’exercici 2019:
L1
L20
L21
L22
L3
L4
L 51
L6
LXQ

Can Gili-Hospital-La Torreta
Can Bassa-Can Mònic (dissabtes, festius i diumenges)
Can Bassa- Hospital
Estació Rodalies Granollers Centre-Bellavista
Plaça Europa-Estació de França
Granollers - Canovelles Urbanitzacions - (PI. Can Castells)
La Roca-Granollers
Corró d’Avall -Hospital - Granollers
Taller Ocupacional “Xavier Quincoces”

L’ajust implementat a partir del mes de juliol d’enguany, que es manté per l’exercici
2019, consisteix principalment en la segregació del flux existent entre la línia 21 i 22,
de manera que una línia connecti Can Bassa amb l’Hospital i l’altra Bellavista amb
Granollers Centre. L’altre ajust que es va realitzar i es manté pel nou exercici és el
referent a la millora de l’oferta que ha representat la incorporació de la línia 6 a les
línies centrals (L1, L20, L21, L22, L3 i L6) que des del mes de juliol ha modificat el seu
recorregut per arribar fins a l’estació de Rodalies Granollers Centre i el barri de Can
Bassa, amplia la seva cobertura horària, manté una freqüència constant al llarg de tot
el dia (de dilluns a divendres laborables) i amplia la seva oferta els laborables del mes
d’agost, oferta que fins ara no es disposava.
D’altra banda, les modificacions realitzades a les línies centrals, han permès efectuar
millores a les línies 4 Canovelles – Granollers (P.I. Can Castells) i 512 Cànoves –
Corró d’Avall – Granollers, contribuint a la millora global del servei. La línia 4 s’ha
dotat de tres antenes que permeten un desplaçament ràpid des dels barris i des del
Polígon de Can Castells fins al centre de Canovelles, i alhora fomenten l’intercanvi a
les línies 1 i 3 i ampliació d’una hora la cobertura horària del servei. A la línia 512 es
va ampliar l’oferta de transport als dies laborables del mes d’agost, per homogeneïtzar
el servei amb la línia L6.
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Recursos
L’any 2016 es va adquirir un nou autobús híbrid que va entrar en funcionament el
gener del 2017. El pressupost de 2018 preveia un nou vehicle, també híbrid, per
adscriure’l a les línies 1, 20, 21, 22 i 3, però amb l’aprovació de l’addenda i d’acord al
Pla de millora, així com a criteris d’oportunitat i de sostenibilitat ambiental, finalment
es van incorporar 5 nous vehicles a la flota. Aquests vehicles adquirits, que estaran
disponibles entre el desembre del 2018 i el gener del 2019, són vehicles híbrids amb
sistema de combustió i elèctric, de menys de 12 metres i termini d’amortització de 14
anys i substituiran a 4 vehicles encara operatius però de motor de gasoil. Amb
l’adquisició d’aquests vehicles s’assoleix la hibridació dels vehicles titulars que es
destinen a les línies centrals (L1, L20, L21, L22, L23, L3 i L6).
Altres
·

·

Es manté el repartiment de dèficit segons l’estudi realitzat el 2014, amb els
mateixos percentatges de repartiment aplicats els anys 2015 a 2018:
· Ajuntament de Granollers:
67,63%
· Ajuntament de Les Franqueses del Vallès:
9,28%
· Ajuntament de Canovelles:
19,21%
· Ajuntament de la Roca del Vallès:
3,88%
Previsió de viatgers de les línies 1, 20, 21, 22, 3 i 6: el nombre de viatgers pel
2019, s'estima en 1.277.228, que representa un 4,9% d’increment respecte a
les dades previstes al conveni de 2018 (1.217.900), i que també és superior en
un 2,9% al nombre de viatgers previst a l’addenda 2018, calculades per a tot
l’exercici de 2018, amb inici de les modificacions de la xarxa a partir de juliol
d’aquest any (1.241.222).

·

Tarifes: són aplicables les dels títols de transport del sistema tarifari integrat
de l’ATM de Barcelona i el sistema de tarifació social en els termes que es
detallen a l’annex 5. Les tarifes que hagin de regir el 2019 seran les mateixes
llevat que s’aprovi la seva modificació per part de l’Autoritat Municipal del
Transport (ATM) de la Generalitat de Catalunya. S’afegeix com a possibles
beneficiaris dels Títols socials de 100 viatges, als acompanyants d’alumnes
escolaritzats en centres educatius allunyats del domicili habitual, segons acord
municipal d’atorgament, proposat pel servei d’Educació de l’ajuntament.

A partir de les condicions de prestació del servei per l’any 2019 i del règim tarifari,
econòmic i de finançament que regula el conveni, així com de les previsions de
liquidació del servei per a 2018, l’aportació màxima a realitzar l’exercici del 2019
serà de 1.694.363,07 €, amb l'objectiu de mantenir el necessari equilibri econòmic
i financer de l'explotació del servei, d’acord amb el pressupost que consta a
l’addenda al conveni i segons les quanties que es detallen:
Aportació
de
Les
Franqueses
L4:
del Vallès
L1, L20, L21, Granollers
per
la
L22 i L3
–
incorporaci
Canovelles
ó de la L6 a
les
línies
centrals

512 CànovesL51:
La Corró d’Avall ( LXQ: Taller
Roca
del les
Ocupacion
TOTAL
Vallès
- Franqueses al
Xavier
Granollers del
Vallès)- Quincoces”
Granollers
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Departame
nt
de Territori
i
Sostenibilit
at
Ajuntament
de
Granollers
Ajuntament
de La Roca
del Vallès

93.437,74 €

61.461,55 €

16.000,00
€

828.158,20 €

47.512,26 €

154.899,29 €

159.383,10
€

206.895,36 €

Ajuntament
de
Les
110.234,72
113.637,56 €
Franquese €
s
del Vallès
Ajuntament
de
235.234,65 € 29.303,29 €
Canovelles
TOTAL

110.234,72 1.224.542,66 122.741,03 159.383,10
61.461,55 €
€
€
€
€

844.158,20 €

223.872,28 €

264.537,94 €

16.000,00
€

1.694.363,07
€

D’acord amb aquest pressupost i els percentatges de repartiment vigents, l’aportació
màxima a realitzar per l’Ajuntament de Granollers al pressupost de l’exercici 2019
serà de 844.158,20 €. D’aquests, corresponen a Transgran 828.158,20 euros.
Aquesta xifra, que anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària J3130.44110.47200 –
Aportació empreses privades dèficit Transport Urbà, és un 3,36% superior
(+26.956,53 €) a la de l’aportació aprovada inicialment pel 2018. Amb càrrec a
l’aplicació pressupostària J5122.23140.48000, s’aplicarà l’import de 16.000 euros,
corresponents a la línía LXQ: Taller Ocupacional Xavier Quincoces
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.
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.
Fonaments de dret
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.
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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
Article 107.4 del Decret 319/1990, de 21 de desembre, per el qual s'aprova el
Reglament de la Llei de regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant
vehicles a motor, pel que fa al servei de transport urbà.
Decret 319/1990, de 21 de desembre, per el qual s'aprova el Reglament de la Llei de
regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles a motor, pel que
fa a la competència dels serveis regulars interurbans.
Es proposa
PRIMER.- Aprovar l'esborrany del Conveni entre el Departament de Territori i
Sostenibilitat, l'Ajuntament de Granollers, l'Ajuntament de Canovelles, l'Ajuntament de
Les Franqueses del Vallès, l'Ajuntament de La Roca del Vallès, l'Autoritat del
Transport Metropolità de Barcelona i l'empresa Sagalés S.A i documents annexes, per
a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers,
Canovelles, Les Franqueses del Vallès i La Roca del Vallès, per a l’exercici 2019, que
es transcriu a continuació:
Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament de
Granollers, l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès,
l’Ajuntament de la Roca del Vallès i la societat Empresa Sagalés, SA, per a la millora
dels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les
Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès
Barcelona, 2019
REUNITS
El Sr. ..................................., que actua en nom i representació del Departament de
Territori i Sostenibilitat de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en la seva
qualitat de .................................. segons nomenament de data ................. i en virtut
de les atribucions que li confereix la resolució d'autorització de signatura del conseller
de Territori i Sostenibilitat de ......................, d’acord amb el que determina l’article 11
de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
El Sr. Pere Torres Grau, que actua en nom i representació de l'Autoritat del Transport
Metropolita de Barcelona (en endavant ATM) en la seva qualitat de director general
segons nomenament del Consell d'Administració de I'ATM de data 24 de febrer de
2016, i en virtut de les atribucions que li confereix l’art.11.f) dels Estatuts del Consorci.
El Sr. Josep Mayoral i Antigas, que actua en nom i representació de l’Ajuntament de
Granollers, en la seva qualitat d’alcalde segons nomenament de 13 de juny de 2016, i
en virtut de les atribucions que li confereix l’article 53.1 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.
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El Sr. Emili Cordero Soria, que actua en nom i representació de l’Ajuntament de
Canovelles, en la seva qualitat d’alcalde segons nomenament de 28 d’octubre de
2016 i en virtut de les atribucions que li confereix l’article 53.1 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.
El Sr. Francesc Colomé i Tenas, que actua en nom i representació de l’Ajuntament de
les Franqueses del Vallès, en la seva qualitat d’alcalde segons nomenament de 13 de
juny de 2016, i en virtut de les atribucions que li confereix l’article 53.1 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.
El Sr. Carles Fernández i Pérez, que actua en nom i representació de l’Ajuntament de
la Roca del Vallès, en la seva qualitat d’alcalde segons nomenament de 3 de març de
2018, i en virtut de les atribucions que li confereix l’article 53.1 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.
El Sr. Ramón Sagalés i Orteu, que actua en nom i representació de la societat
Empresa Sagalés, SA, en la seva qualitat d’Apoderat de la societat segons escriptura
de poder atorgada pel notari Ramón Costa i Fabra en data 14 de juny de 2017, amb
el seu protocol 970/2017.
Les parts, que es reconeixen la capacitat i la representació per a signar aquest
Conveni,
ANTECEDENTS
Des de l'any 1886 la ciutat de Granollers s'ha caracteritzat com una ciutat amb
transport públic ja que en aquella data es va posar en funcionament l´Estació del Nord
del ferrocarril que va complementar la seva oferta amb el primer sistema de transport
col·lectiu urbà amb un cotxe arrossegat per tres cavalls que sortia de Can Carrencà i
travessava el Riu Congost.
Des de llavors existeixen diferents iniciatives en matèria de transport fins l'any 1962
que es quan es publiquen les bases del primer concurs. El 8 de març de 1969 es el
dia en què s'inaugura el primer servei clarament urbà i gestionat per la empresa
Gibert i ja posteriorment, des de l'any 1971, és l’empresa Autobuses de Granollers SL
la que realitza el servei de transport urbà de viatgers.
Fruït de les característiques i necessitats pròpies de la conurbació que representen el
termes municipals de Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès
alguns dels trajectes del bus urbà de Granollers transiten pels termes municipals
d'aquestes poblacions mitjançant l'acord de les diferents administracions locals des de
l'any 1979 per prestar aquest servei i finançar conjuntament el dèficit econòmic
generat.
Així mateix l'Ajuntament de Granollers, considera imprescindible disposar d'un servei
de transport públic que segueixi garantint el dret a la mobilitat sostenible dels seus
habitants, tant pel que fa a la cobertura de mobilitat dins del seu àmbit urbà com a la
conurbació urbana que formen els municipis propers com Canovelles, les Franqueses
del Vallés i la Roca del Vallés i, alhora, permetre un accés a la xarxa de transport
interurbà amb una millor coordinació dels serveis existents.
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Davant la impossibilitat de poder endegar un nou concurs per a la gestió d'aquest
servei, donat què, d’una banda, el servei de transport de viatgers per carretera entre
la Roca del Vallès, Canovelles i les Franqueses del Vallès fins a Granollers forma part
de concessions interurbanes atorgades per la Direcció General de Transports i
Mobilitat de la Generalitat de Catalunya fins l'any 2028, i, d’una altra, davant la
necessitat d'efectuar una assignació més eficient dels recursos, reduir despeses,
oferir un servei més sostenible respectant en tot moment la legislació del transport
que no possibilita la constitució d'una mancomunitat de municipis per a la gestió
d'aquest servei, el 13 de febrer de 2013 les parts van formalitzar un conveni per a la
millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles,
les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès. Aquest conveni va prorrogar la seva
vigència durant els exercicis de 2014, 2015, 2016 i renovar per a l’exercici 2017. Amb
data 29 de maig de 2018 es va signar un nou Conveni i amb posterioritat es va
subscriure una Addenda a l’esmentat Conveni.
La positiva experiència obtinguda amb aquesta marc de col·laboració entre les parts
per a oferir un nivell de servei de transport adequat als municipis de Granollers,
Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès aconsellen la formalització
d’un nou conveni que garanteixi la continuïtat en l’explotació dels referits serveis de
transport, i per això les parts acorden la fórmula de la signatura d'aquest conveni i en
aquest sentit,
EXPOSEN
I. El Departament de Territori i Sostenibilitat està duent a terme una sèrie d'actuacions
per a la millora de la xarxa de transport públic de viatgers, amb la finalitat d'efectuar
una assignació més eficient de recursos i permetre a la ciutadania exercir el seu dret
a la mobilitat.
II. L’Ajuntament de Granollers, que en l’exercici de les competències que li atribueix el
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, disposa de transport col·lectiu urbà de
viatgers, és sensible a la necessitat de millorar, fent ús del transport públic, la
mobilitat entre el municipi de Granollers i els municipis veïns de la seva conurbació:
Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès, per tal de permetre una
millor cobertura de les necessitats de desplaçament dels ciutadans d’aquests
municipis d’una forma més sostenible i eficient.
III. Els Ajuntaments de Canovelles, de les Franqueses del Vallès i de la Roca del
Vallès, que participen activament en el manteniment de la xarxa de transport públic
dels seus municipis, manifesten el seu interès en la millora dels serveis que atenen
les necessitats de mobilitat dels seus municipis especialment en relació a la ciutat de
Granollers mitjançant una coordinació adequada dels serveis urbans i interurbans
existents en aquest àmbit territorial.
IV. L’Empresa Sagalés SA és concessionària dels serveis públics regulars de
transport de viatgers per carretera:
 Sant Feliu de Codines a Barcelona amb filloles (V-6439) en el marc del qual es
presten les línies Granollers – Canovelles (PI. Can Castells) i les Franqueses
del Vallès – Granollers, i
 Barcelona - Granollers, amb fillola Llinars (V-1878; B-102), en el marc de la
qual es prestarà el servei entre Granollers i els nuclis pertanyents al terme
municipal de la Roca del Vallès de la Torreta, la Roca-Centre, Santa Agnès de
Malanyanes i el centre comercial de la Roca Village, totes dues de
competència de la Generalitat de Catalunya.
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V. Per la Resolució de 28 d'octubre de 2003, es va aprovar el Pla d'innovació i millora
de la qualitat d’Empresa Sagalés, SA. D’acord amb la clàusula sisena, el Pla
d'innovació i millora de la qualitat presentat per l’Empresa Sagalés SA no suposa un
compromís de despesa per part del Departament de Territori i Sostenibilitat quant a
l'atorgament de futures subvencions i ajuts públics per tal d’atendre l'explotació de les
concessions de les quals és titular Empresa Sagalés, SA per a l'execució de les
mesures contingudes en el Pla. En tot cas, l'atorgament de les esmentades
subvencions i ajuts públics resta supeditat al compliment de les condicions que
puguin ser establertes en els programes de subvencions segons la disponibilitat
pressupostària existent, i el seu atorgament es durà a terme amb la tramitació prèvia
de l'expedient corresponent de conformitat a la normativa vigent en matèria de
subvencions i la que en cada cas sigui aplicable d’acord amb les bases per a
l'atorgament dels ajuts de què es tracti.
El Pla d'innovació i millora de la qualitat de l’Empresa Sagalés, SA no inclou, dins de
les mesures que s'hi contenen i que són compensades per l'ampliació concessional,
la prestació dels serveis de transport que són l’objecte d'aquest Conveni a càrrec de
l’empresa concessionària, per la qual cosa es fa necessari preveure una compensació
econòmica per atendre al desequilibri econòmic que produeix la concessió de la qual
és titular l’empresa esmentada.
VI. L'Autoritat del Transport Metropolità, administració que regula el sistema tarifari
integrat, considera positiva la posada en marxa d’aquestes actuacions de millora en
els serveis de transport públic de viatgers que atenen els municipis de Granollers,
Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès que formen part del
sistema tarifari integrat de la Regió Metropolitana de Barcelona.
VII. Tant els ajuntaments de Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la
Roca del Vallès, com el Departament de Territori i Sostenibilitat consideren necessari
mantenir unes condicions de prestació dels serveis de transport interurbà de viatgers
per carretera adequades a la demanda existent i que garanteixin el dret de mobilitat
de les persones usuàries d’aquestes poblacions, tant pel que fa als desplaçaments
dins del municipi com des dels diversos barris als municipis propers, amb una
coordinació adequada dels desplaçaments urbans i interurbans optimitzant al màxim
la xarxa de transport existent.
VIII. D’acord amb les consideracions exposades, les parts creuen necessari establir,
mitjançant aquest Conveni, un marc de col·laboració que permeti la millora dels
serveis de transport per carretera que comuniquen els diversos nuclis del municipi de
Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès, amb una oferta
de serveis adaptada a la demanda i les necessitats de transport detectades amb una
major coordinació de la mobilitat urbana i interurbana per a afavorir l’eficiència i la
racionalitat dels mitjans emprats, al mateix temps que fixen un règim de finançament
estable que garanteixi l'equilibri econòmic necessari per assolir uns nivells correctes
de prestació del servei en benefici de les persones usuàries.
Alhora, cal subratllar que l’Ajuntament de Granollers manté la seva competència en
relació amb la prestació del transport públic urbà de viatgers, atribuïda a l’article 66
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, per bé que transitòriament opta per prestar el
servei en la forma expressada en aquest Conveni per tal de millorar la prestació als
ciutadans.
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Per tot plegat, d'acord amb aquestes consideracions, les parts
ACORDEN
Primer.- Objecte del Conveni
Aquest Conveni, d’acord amb l’article 30 de la Llei 12/1987, de 28 de maig, de
regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles motor, que
estableix la possibilitat de què les entitats locals puguin gestionar els transports de les
seves competències respectives mitjançant convenis, té com a objectiu definir les
actuacions de les parts per a la millora de les comunicacions mitjançant els serveis
regulars de transport públic de viatgers per carretera entre Granollers, Canovelles, les
Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès, amb la prestació durant l’exercici de 2019
de les comunicacions que es detallen als annexos d'aquest Conveni dins del servei
regular interurbà de transport de viatgers per carretera Sant Feliu de Codines Barcelona amb filloles (V-6439) i Barcelona - Granollers, amb fillola a Llinars (V-1878;
B-102), del qual és concessionària l’Empresa Sagalés, SA. Amb aquesta finalitat es
defineixen:
1. Les línies, els itineraris, les freqüències de pas i les parades del servei.
2. La tarifació.
3. El règim de finançament que garanteixi al concessionari l'equilibri econòmic
necessari.
4. La resta d’obligacions de les parts.
Segon.- Línies, itineraris, freqüències de pas i parades del servei
S’estableixen les línies següents:
L1 Can Gili-Hospital-La Torreta
L20 Can Bassa-Can Mònic (dissabtes, festius i diumenges)
L21 Can Bassa- Hospital
L22 Estació de Rodalies Granollers Centre -Bellavista
L3 Plaça Europa – La Torreta
L4 Granollers - Canovelles Urbanitzacions (PI. Can Castells)
L51 La Roca-Granollers
L6 Corró d’Avall- Hospital-Granollers
LXQ Taller Ocupacional “Xavier Quincoces”
L 512 Cànoves - Corrò d’Avall (les Franqueses del Vallès) - Granollers
Els itineraris, les freqüències de pas i les parades del servei són les assenyalades a
l’annex 1
Tercer.- Tarifes
En els serveis de transport objecte d’aquest Conveni, a excepció de la línia LXQ,
seran aplicables els títols de transport del sistema tarifari integrat de l’ATM de
Barcelona i el sistema de tarifació social en els termes que es detallen a l’annex 5.
Així mateix, serà aplicable el sistema de tarifació social que es detalla a l'annex 5. Els
títols corresponents a aquesta tarifació aniran a càrrec de l’Ajuntament que els hagi
promogut i inclouran el corresponent distintiu de l’Ajuntament promotor.
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Quart.- Actuacions i compromisos de les parts
El Departament de Territori i Sostenibilitat, d’una banda, mitjançant la Resolució del
cap del Servei Territorial de Transports de Barcelona de data 26 de juny de 2018,
autoritza a l’Empresa Sagalés, SA les modificacions necessàries en les condicions de
prestació del servei públic regular de transport de viatgers per carretera, per a prestar
els serveis de transport que són l’objecte d'aquest Conveni i, d’altra banda, participa
en el finançament d’aquestes actuacions segons l’establert en el pacte cinquè.
Els ajuntaments de Granollers, de Canovelles, de les Franqueses del Vallès i de la
Roca del Vallès finançaran els serveis de transport establerts en aquest Conveni,
d’acord amb les prescripcions descrites en el pacte tercer, i promouràn l’ús de cara al
públic usuari.
L'Autoritat del Transport Metropolità assessorarà i farà el seguiment del servei
especificat en aquest Conveni, que resta incorporat al sistema tarifari integrat de la
Regió Metropolitana de Barcelona.
L’Empresa Sagalés, SA es compromet a la prestació dels serveis de transport de
viatgers esmentats en les condicions que figuren en els annexos d’aquest Conveni.
En el cas de les expedicions a prestar íntegrament dins el casc urbà de Granollers les
condicions seran fixades per l’Ajuntament de Granollers d’acord amb el previst en els
annexos.
Cinquè.- Règim econòmic i finançament del servei
El finançament de l’explotació dels serveis de transport estipulats en aquest Conveni
el durà a terme el Departament de Territori i Sostenibilitat i els ajuntaments de
Granollers, de Canovelles, de les Franqueses del Vallès i de la Roca del Vallès.
En aquest sentit, l’aportació econòmica per a la prestació de les comunicacions serà
calculada com la diferència dels costos estimats d’explotació del servei, detallats en el
pressupost que s’adjunta com a annex 2, i els ingressos obtinguts per l’explotació del
servei, amb la fixació d’una aportació màxima de 1.694.363,07 euros per a l’any 2019,
amb l’objectiu de mantenir l’equilibri econòmic i financer necessari del servei regular
de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses del
Vallès i la Roca del Vallès.
Les aportacions econòmiques s’efectuaran de conformitat amb els criteris i les
quanties que es detallen:
Aportació
de
Les
Franquese
s del Vallès
L1,
L20,
per
la
L21, L22 i L3
incorporaci
ó de la L6
a les línies
centrals
Departament
de Territori i
Sostenibilitat
Ajuntament

L4:
Granollers
–
Canovelles

93.437,74
€

L51:
La
Roca
del
Vallès
Granollers

512 CànovesCorró d’Avall
(
les
Franqueses
del
Vallès)Granollers

LXQ: Taller
Ocupacion
TOTAL
al
Xavier
Quincoces”

61.461,55 €

154.899,29 €
16.000,00

844.158,20 €
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de Granollers
Ajuntament
de La Roca
del Vallès

828.158,20
€

€

159.383,10
€

47.512,26 €

206.895,36 €

Ajuntament de
Les
110.234,72 113.637,56
Franqueses
€
€
del Vallès
Ajuntament
de Canovelles

TOTAL

235.234,65
€

223.872,28 €

29.303,29
€

110.234,72 1.224.542,6 122.741,03 159.383,10
61.461,55 €
€
6€
€
€

264.537,94 €

16.000,00
€

1.694.363,07
€

 Departament de Territori i Sostenibilitat: 154.899,29 euros, amb càrrec a la
partida pressupostària PO07 D/470000100/5230/0000.
 Ajuntament de Granollers: 844.158,20 euros, dels quals 828.158,20 euros
seran amb càrrec a la partida pressupostària J3130.44110.47200 i 16.000
euros amb càrrec a la partida pressupostària J5122.23140.48000.
 Ajuntament de la Roca del Vallès 206.895,36 euros amb càrrec a les partides
pressupostàries 06 440 22301 – Transport Públic La Roca , 06 440 22300 –
Transport Públic La Torreta.
 Ajuntament de les Franqueses del Vallès. 223.872,28 euros, amb càrrec a la
partida pressupostària 2018 05 4411 22300.
 Ajuntament de Canovelles 264.537,94 euros, amb càrrec a la partida
pressupostària 200 4411 45000.
En el supòsit que l’import total de les aportacions econòmiques a satisfer sigui inferior
al màxim estimat, la quantia a abonar per cadascuna de les administracions
implicades es reduirà proporcionalment en funció del seu percentatge d’aportació en
el finançament del servei.
En el cas de les línies L1, L20, L21, L22, L3, L6 i Línia 51 (la Roca del Vallès Granollers) si l’import total a satisfer supera l’import inicialment previst, els
ajuntaments procediran a abonar la desviació corresponent en funció del repartiment
intermunicipal acordat.
En el cas de la línia LXQ l’import total és el que s’estableix a aquest conveni.
El pressupost dels serveis de transport previstos en aquest Conveni es revisarà
anualment, si s’escau, d’acord amb el model de costos de la Direcció General de
Transports i Mobilitat, sens perjudici d’altres acords als que puguin arribar les parts a
la Comissió de Seguiment prevista en el pacte desè d’aquest Conveni.
En el cas de les línies amb aportació de la Generalitat de Catalunya, L512 Cànoves Corró d’Avall (les Franqueses del Vallès) - Granollers i L4 Granollers - Canovelles
Urbanitzacions (PI. Can Castells), les aportacions a realitzar pel Departament de
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Territori i Sostenibilitat i l’Ajuntament de Canovelles, es faran efectives de conformitat
amb el previst en el pacte sisè.
El pressupost dels serveis de transport establerts en aquest Conveni podrà ser revisat
amb motiu de la modificació de les seves condicions de prestació, en els termes
previstos en el pacte segon, mitjançant la formalització de la corresponent addenda.
Sisè- Liquidació
L’abonament de les aportacions econòmiques previstes pels ajuntaments de
Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès s’efectuarà
mensualment i per períodes vençuts, mitjançant transferència bancària a Empresa
Sagalés, SA en un termini màxim de seixanta dies des de la data de presentació de la
factura documentada. En el seu defecte, i per els ajuntaments de les Franqueses del
Vallès, de la Roca del Vallès i de Canovelles, farà diligència de presa de raó de la
factura amb el termini de pagament corresponent, així com l’endós (annex 6) al banc
designat per l’empresa.
Amb aquesta finalitat l’Empresa Sagalés SA haurà de presentar davant els
ajuntaments esmentats, dins de la setmana següent a la finalització de cada mes, una
factura resultant d’1/12 part del dèficit anual pressupostat corresponent a cada
ajuntament segons els quadre de l’apartat cinquè. Durant el transcurs del mes
següent l’empresa aportarà una breu memòria explicativa del desenvolupament dels
serveis en aquell mes, que reculli l’estadística d’ús, els ingressos obtinguts i les
possibles incidències en la seva prestació.
Cada mes l’Empresa Sagalés, SA haurà de presentar al Departament de Territori i
Sostenibilitat les estadístiques corresponents al mes anterior.
Amb motiu de la presentació de la documentació corresponent al darrer mes,
l’Empresa Sagalés, SA, presentarà, a més, una liquidació anual dels serveis, en què
es detallin els ingressos tarifaris obtinguts, els ingressos corresponents a la realització
de publicitat en els vehicles amb la determinació dels que han de ser considerats com
a ingressos dels serveis d’acord amb el previst al pacte vuitè d’aquest Conveni i les
despeses d'explotació segons el model de costos dels annexos 2, 3 i 4, a fi de
procedir a la liquidació definitiva del servei, d’acord amb les xifres que l’Autoritat del
Transport Metropolità faciliti sobre els viatgers transportats dins el període
corresponent. Les quantitats que, si escau, s’hagin de pagar com a resultat de la
liquidació definitiva del servei s’abonaran mitjançant transferència bancària a
Empresa Sagalés, SA en un termini màxim de noranta dies des de la data de
presentació de la factura documentada.
Les aportacions del Departament de Territori i Sostenibilitat es duran a terme sobre la
base de les mesures de finançament establertes per a la millora dels serveis públics
regulars de transport de viatgers per carretera mitjançant el contracte programa amb
l'empresa concessionària l’Empresa Sagalés, SA, que preveu una aportació de
154.899,29 euros una vegada aportada la documentació prevista per a la
determinació del dèficit de prestació del servei en els termes establerts en aquest
pacte amb càrrec a la partida pressupostària PO07 D/470000100/5230/0000.
Les administracions signants podran demanar a títol informatiu o de control que
l’Empresa Sagalés, SA acrediti algunes despeses dels serveis mitjançant l’aportació
de les factures o els comprovants corresponents. Així mateix, l’Empresa Sagalés, SA
en compliment del previst al Reglament (CE) 1370/2007 del Parlament Europeu i del
Consell de 23 d’octubre de 2007 ha de dur a terme la comptabilitat diferenciada dels
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serveis de transport objecte del conveni per a cadascuna de les línies efectuant la
corresponent imputació de costos de conformitat amb les normes comptables i fiscals
vigents.
Tanmateix, Empresa Sagalés, SA lliurarà l’informe de l’auditoria del compte
d’explotació del serveis objecte del present conveni realitzat per un auditor-censor
jurat de comptes.
Setè.- Modificació de les condicions de prestació dels serveis
Amb caràcter previ a l’autorització de noves modificacions en les condicions de
prestació dels serveis que són objecte d’aquest Conveni, el Departament de Territori i
Sostenibilitat consultarà als ajuntaments signants sobre l’oportunitat de la modificació
proposada.
Les noves modificacions en les condicions de prestació dels serveis que puguin
proposar els ajuntaments signants s’hauran de tramitar d’acord amb la normativa
vigent.
En ambdós casos, les noves modificacions en la prestació dels serveis hauran de ser
recollides de forma expressa en la corresponent addenda de modificació de les
condicions de prestació dels serveis i, pel cas que comportin una alteració de les
condicions econòmiques de prestació dels serveis previstos en aquest Conveni,
aquesta addenda inclourà també la corresponent revisió del pressupost.
Vuitè.- Controls i inspeccions
L’Ajuntament de Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del
Vallès, dins l’àmbit de les seves competències, podran efectuar els controls i les
inspeccions de caràcter material que considerin oportunes en relació amb la prestació
dels serveis definits en aquest Conveni, i comunicaran al Departament de Territori i
Sostenibilitat les incidències que, si és el cas, s’hagin detectat.
Correspon, en tot cas, al Departament de Territori i Sostenibilitat la competència
d'inspecció sobre els serveis de transport i l'adopció de les mesures sancionadores
corresponents en el cas que es constati l'incompliment de les condicions de prestació,
amb la tramitació prèvia del corresponent expedient en els termes previstos en la
normativa vigent en matèria de transport de viatgers per carretera. Els ajuntaments de
Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès podran
proposar la incoació, si és el cas, del corresponent procediment sancionador en
relació amb les infraccions que es detectin en el desenvolupament del servei de
transport dins del seu terme municipal. Tot això, sens perjudici de la facultat que
correspon a les parts per a la resolució d’aquest Conveni en els termes previstos en el
pacte dotzè
Novè.- Material mòbil per a la prestació dels serveis
El servei de transport objecte d’aquest conveni serà prestat amb un nombre de
vehicles suficient per a garantir la seva correcta prestació.
Els vehicles estaran adaptats per a les persones amb mobilitat reduïda i hauran
d'anar degudament identificats de conformitat amb els requeriment d'imatge
corresponent. Les despeses derivades de l’adaptació a la imatge dels vehicles aniran
a càrrec de l’empresa concessionària.
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L’Empresa Sagalés, SA podrà destinar espais adequats en aquests vehicles per a
l’explotació publicitària d’acord amb la normativa vigent, respectant, en tot cas, els
requeriments d’imatge que puguin ser acordats pel Departament de Territori i
Sostenibilitat i els ajuntaments afectats. L’explotació dels espais publicitaris a les
línies L1, L20 , L21, L22 i L3 anirà a càrrec de la dita empresa, que comptabilitzarà les
dues terceres parts dels ingressos obtinguts com a ingressos publicitaris de les dites
línies a efectes de calcular el dèficit d’explotació del servei de transport objecte
d’aquest Conveni.
Els ajuntaments sotasignats es reserven el dret d’ús dels espais publicitaris d’acord al
següent:
 Granollers: disposarà de 15 dies anuals als autobusos de les línies les línies
L1, L20, L21, L22 i L3.
 Les Franqueses del Vallès: disposarà de 15 dies anuals als autobusos de la
línia 512 Cànoves - Corrò d’Avall (les Franqueses del Vallès) – Granollers.
 Canovelles: disposarà de 15 dies anuals als autobusos de la línia L4
Granollers - Canovelles Urbanitzacions (PI. Can Castells).
 La Roca del Vallès: disposarà de 15 dies anuals als autobusos de la línia L51
la Roca-Granollers.
La cessió de l’espai no comportarà cap cost addicional per a l’ajuntament, qui
sufragarà les despeses corresponents al material necessari i a la seva col·locació i
retirada, respectant en tot moment la integritat del vehicle.
A aquest efecte, caldrà comunicar la voluntat de fer ús d’aquest dret amb una
antelació mínima suficient a l’Empresa Sagalés, SA.
A l’annex 7 s’adjunta el model de la imatge que s’aplicarà al servei durant el 2019,
excepte a la línia LXQ.
Desè.- Comissió de seguiment
Les parts acorden crear una Comissió de Seguiment d’aquest Conveni, encarregada
de vetllar pel correcte desenvolupament de l’objecte d'aquest conveni i, en particular,
per tal de:
 Fer la liquidació de les aportacions a satisfer per les administracions signants
en els termes previstos a la clàusula sisena.
 Fer el seguiment del material mòbil.
 Fer el seguiment dels diferents aspectes del servei
 Fer el seguiment econòmic i proposar les diferents accions per a la gestió dels
serveis en funció dels resultats econòmics que es produeixin.
 Proposar criteris per a l’actualització dels pressupostos d’explotació dels
serveis.
Així mateix, aquesta Comissió serà competent per a conèixer, amb caràcter previ a la
jurisdicció contenciosa administrativa, els conflictes i les discrepàncies que sorgeixin
entre les parts relatius a la interpretació i/o compliment del contingut del present
Conveni, d’acord amb el pacte tretzè.
Pel que fa la composició, amb un representant de cadascuna de les parts signants, i
el funcionament d’aquesta Comissió de Seguiment, es regulen per les previsions
contingudes al règim jurídic dels òrgans col·legiats previst al capítol II del títol I de la
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
Onzè.- Vigència
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Aquest Conveni serà vigent per tot l’any 2019, i produirà efectes fins a la liquidació de
la despesa produïda per les actuacions que en constitueixen l'objecte.
Aquesta vigència s’entén sense perjudici que les parts puguin acordar la continuïtat
d’aquestes actuacions mitjançant la signatura d’un nou conveni.
Tanmateix, el pressupost anual es pot modificar d'acord amb el que preveu el pacte
cinquè d'aquest Conveni.
Un cop finalitzada la vigència del conveni o acordada la seva resolució, l’Empresa
Sagalés, SA cessarà, previs els tràmits pertinents, en la prestació dels serveis de
transport especificats en aquest Conveni, sense dret a percebre cap indemnització pel
que fa a les inversions o despeses realitzades.
Dotzè.- Extinció
A més de l’expiració del termini de vigència, constitueixen causes d’extinció
anticipada del present Conveni:
 la resolució acordada per mutu acord entre les parts que l’han subscrit;
 la resolució unilateral per part de qualsevol de les parts signants i també la
resolució per part de l’Administració de la Generalitat per motius d’interès
públic degudament justificats;
 l’incompliment per qualsevol de les parts de les obligacions i compromisos
contrets en aquest Conveni, que facultarà a les parts restants a exigir-ne el
compliment efectiu.
 la resolució del contracte de gestió de servei públic de transport regular de
viatgers per carretera esmentat en l’acord primer.
Tretzè.- Jurisdicció
Les qüestions derivades de l'aplicació i la interpretació d'aquest Conveni que no
puguin ser resoltes per la Comissió de Seguiment prevista en el pacte desè, restaran
sotmeses a la jurisdicció contenciosa administrativa.
I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest Conveni en set exemplars i a
un sol efecte, en el lloc i la data indicats en l'encapçalament. “
SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa per l'anualitat 2019, per un import de
828.158,20 € per a les línies L1, L20, L21, L22 i L3, i 16.000 € per la línea Xavier
Quincoces, amb càrrec amb càrrec a l'aplicació pressupostària J3130.44110.47200.
TERCER.- Autoritzar i disposar la previsió de despesa per import màxim de 82.550,00
€ per a les cancel·lacions de tiquets de transport urbà de pensionistes, jubilats i
persones majors de 65 anys, per a l'exercici 2019, de conformitat amb la clàusula 3a i
l'annex 5 del conveni a què fa referència el punt primer d'aquest acord, amb càrrec a
l'aplicació pressupostària J5122.23140.48000 - atencions assistencials gent gran. En
cas que la despesa anterior sigui superior a la prevista, aquesta s'aprovarà mitjançant
resolució del regidor delegat.
QUART.- Facultat l'il·lustre Sr. Alcalde de l'Ajuntament de Granollers per a la
signatura del conveni a què fa referència l'acord anterior.
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CINQUE.- Notificar aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat ,
l'Ajuntament deCanovelles, l'Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, l'Ajuntament
de La Roca del Vallés,l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i l'empresa
Sagalés S.A.
Alcalde: Alcalde: Moltes gràcies. De nou el regidor de Mobilitat qui presentarà la
proposta, endavant senyor Segovia:
Gracias de nuevo, y de manera muy breve, porque ya empieza a ser algo tradicional
que como cada año en este pleno, último Pleno del año, traiga a aprobación la
renovación de un convenio que nos permite seguir ofreciendo un servicio básico para
una gran parte de la ciudadanía.
Se trata, como decía la señora secretaria, del convenio Transgran para la mejora de
los servicios de transporte de viajeros urbano, que suscribimos a finales del 2012 con
el Departament de Territori i Sostenibilitat, los ayuntamientos de Granollers,
Canovelles, Les Franqueses y La Roca del Vallès, la ATM y la empresa Sagalés.
Y como es una renovación, les ahorraré todo lo que ya he dicho en los seis años
anteriores, ya que como he dicho, este es el séptimo convenio que traemos a
aprobación.
Así que simplemente haré un breve repaso a las diferencias respecto al anterior.
Primero quiero recordar que en el pasado mes de julio de este mismo año,
aprobamos una remodelación de las líneas y la incorporación de cinco nuevos
vehículos híbridos para finales de año.
Pues bien, el año 2019, será el primer ejercicio en que la totalidad, está previsto que
entren esta semana, la última semana del año y la primera de enero, por lo tanto, la
flota del servicio Transgran, el servicio urbano estará compuesta con este tipo de
vehículos híbridos apostando así por las mejoras ambientales que ello comporta.
Así mismo, se ha logrado incluir dentro del convenio y como posibles beneficiarios de
los títulos sociales de 100 viajes, la tarjeta G-100, a los acompañantes de los alumnos
escolarizados en los centros educativos alejados del domicilio habitual, según
acuerdo municipal de otorgamiento propuesto por el servei d'Educació de
l'Ajuntament.
Y, aunque se hayan variado las líneas, se ha acordado que hasta que el
funcionamiento deje de estar distorsionado por las diferentes obras que puedan estar
realizándose en los diferentes municipios, como en nuestro caso puede ser el de las
obras del carrer Girona, que nos afectan y de qué manera, a la mayor parte de las
líneas, se mantendrán los porcentajes de reparto del déficit según el estudio
realizado en 2014.
Es decir, a nosotros nos seguirá correspondiendo el 67’63% del mismo. Pero sí que
existe un compromiso para repetir este estudio, para revisar los porcentajes que
resulten una vez se estabilice, como decía, el funcionamiento habitual.
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En cuanto a la previsión de viajeros se estima sobrepasar la cifra de 1.275.000 lo que
supondría un incremento del 4’9% respecto a lo previsto al convenio inicial del 2018.
Todo ello se traduce en términos económicos por una aportación, como decía la
señora secretaria, por parte del Ayuntamiento de Granollers de un importe total de
844.158,20€, incluyendo los 16.000€ necesarios para el buen funcionamiento de la
línea Xavier Quincoces, al Taller Ocupacional del Centre Montserrat Montero.
Como siempre, al acabar,esperamos que esta previsión como mínimo se acabe
cumpliendo, y si no es que se pueda mejora al final del año.
Será señal de que el servicio se acerca cada vez más a cumplir las expectativas de
los usuarios que, al fin y al cabo, es lo que todos buscamos.

Alcalde: en tot cas obrim el torn d'intervenció, per part de la CUP no hi ha intervenció,
per part de Ciutadans tampoc, ¿per part d'Esquerra? tampoc, per part del PDeCAT
tampoc. Per tant, doncs, aniríem a la votació.
S'aprova per majoria absoluta, amb els 16 vots favorables dels Grups Municipals del
PSC-CP(12), d’ ERC-AG-AM(2) i de C’S; i les 6 abstencions dels Grups Municipals
del PdeCAT-Demòcrates i de la CpG-CUP-PA
Alcalde: Passem al punt número nou en el qual es proposa prorrogar i modificar el
contracte del servei de manteniment i d'enllumenat públic.
9. Prorrogar i modificar el contracte de servei del manteniment i de l'enllumenat
públic.
Assumpte: Pròrroga i modificació del contracte mixt per a la prestació del servei de
conservació i manteniment de l'enllumenat públic
Número Expedient: 401/2018/48 (3P2M6/13)
Fets:
1. En data 30 de juliol de 2013 el Ple de la Corporació va adjudicar a l'empresa
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS,SA (SECE,SA) amb
CIF A08001182, el contracte mixt per a la prestació del servei de conservació i
manteniment de l'enllumenat públic, per al període de l'1 d'octubre de 2013 al 30 de
setembre de 2017 per un import de 2.845.868,04€ més 597.632,29€ en concepte
d'IVA (21%), el que fa un total de 3.443.500,33€.
2. En data 26 de setembre de 2017 la Junta de Govern Local es va aprovar la
pròrroga del contracte esmentat des de l'1 d'octubre de 2017 fins el 31 de març de
2018, per a 6 mesos i un import màxim de 394.842,45 € més 82.916,93 € d'IVA (21%),
el que fa un total de 477.759,38 € i es va aprovar la modificació de la Prestació 3
"inversions associades", per dur a terme l'adequació i millora de l'enllumenat públic
del Parc Torras Villà, per un import de 52.608,94 euros més IVA, amb un import de la
modificació de 52.608,94 € més 11.047,88 € d’IVA que fa un total de 63.656,82 €.
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L’import màxim total de la pròrroga més la modificació van ser 394.842,45 € més
82.916,93 € en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 477.759,38 €.
3. En data 27 de març de 2018 la Junta de Govern Local va aprovar una segona
pròrroga del contracte per un període de 9 mesos, és a dir des de l'1 d'abril de 2018
fins el 31 de desembre de 2018 per import de 490.610,79 € més 103.028,27 € d'IVA
(21%) que fan un total de 593.639,06 €.
4. La clàusula 5a del Contracte formalitzat el 26 d’agost de 2013, aquest pot ser
prorrogable per l’òrgan competent i serà obligatòria per l’adjudicatari de forma
expressa, sense que es pugui produir pel consentiment tàcit de les parts i sense que
la durada de la seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de 72 mesos,
sempre que les seves característiques continuïn inalterables.
5. La clàusula 13a del Contracte estableix la possibilitat de modificació del mateix amb
un percentatge màxim del 20% sobre l’import adjudicat (P1 + P2 + P3), és a dir
569.173,61 € més IVA, que no comportarà alteracions en la prestació del servei
objecte del contracte, en els supòsits següents:
P1: servei de conservació i manteniment de l’enllumenat exterior: 20% per augment o
disminució de punts d’enllumenat públic a mantenir (261.802,46 € més IVA)
P2: treballs relacionats: 20 % per desviacions en els treballs imprevistos relacionats
amb l’objecte del contracte (93.157,02 € més IVA)
P3: Inversions associades: 20% per increment de material necessari durant l’execució
del contracte amb noves tecnologies (212.214,13 € més IVA).
6. En data 11 de desembre de 2018 el responsable del contracte ha emès informe en
el que proposa:
a) prorrogar el contracte per un termini de 9 mesos, és a dir, des del 1 de gener de
2019 fins el 30 de setembre de 2019, esgotant les possibilitats de pròrroga, segons
els imports següents:
Prestacions Import

IVA (21%)

Total

P1

245,439,81 €

51.542,36 €

296.982,17 €

P2

89.398,77 €

18.773,74 €

108.172,51 €

P3

155.772,21 €

32.701,66 €

188.423,87 €

Total

490.610, 79 €

103.028,26 €

593.639,05 €

I la imputació pressupostària:

36 / 75

Pròrroga
Aplicacions Pressupostàries

gener/setembre ‘19

J3110.16510.21000

365.775,74

J3110.16510.22112

185.938,31

J3110.16510.22702

4.500,00

J1340.32730.22609

525,00

J5211.92420.22609

9.900,00

J4311.33810.22609

23.000,00

J4311.33820.22609

4.000,00

Subtotal

593.639,05

b) modificar la Prestació 3 «inversions associades» del contracte per increment de
material necessari durant l’execució del contracte amb noves tecnologies, per les
reformes en la instal·lació d’enllumenat públic destinades a l’estalvi energètic i
l’adequació lumínica d’acord amb les actuacions i prioritats definides per l’Auditoria
Lumínica i Energètica elaborada per encàrrec de l’Ajuntament de Granollers i que és
la referència tècnica d'aquestes reformes com ja fixava el propi Plec de Prescripcions
Tècniques. En aquest sentit, moltes d'aquestes actuacions contemplen el canvi de
llumenera per qüestions d'eficiència i reducció de la contaminació lumínica, i és per
això, amb la consolidació tècnica i econòmica de les llumeneres de Leds com a nova
tecnologia, que les substitucions de llumeneres antigues per unes de noves cal fer-les
amb llumeneres de Leds. De les encara restants 75 instal·lacions d'enllumenat públic
pendents de reformar per a la millora del seu estalvi i eficiència energètica i
l'adequació lumínica, prop de 600 llumeneres existents podrien ser objecte de
substitució per noves llumeneres de Leds, per un import de 119.000 € més 24.990 €
d’IVA (21%) que fa un total de 143.990,00 €, d’acord amb l’annex que s’incorpora a
aquest expedient, amb data d’inici 1 de gener de 2019 amb càrrec a la partida
pressupostària J3110.16510.61921.

Modificació
Aplicacions Pressupostàries

Import

J3110.16501.61921

143.990,00
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7. L’empresa SECE, SA amb CIF A08001182 ha manifestat mitjançant instància nº
2018045140 de data 10 de desembre de 2018 la voluntat d’acceptar la pròrroga i
modificació del contracte 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 23.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, pel que fa a
l'acceptació obligatòria de la pròrroga per part del contractista.



Article 26.1 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, pel que
fa a la consideració de serveis obligatoris a l’entitat local.



Article 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, text refós de
la Llei de contractes del Sector Públic, pel que fa als contractes de serveis.



Article 106 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, pel que fa a
les modificacions previstes.



Contracte nº 233/13 formalitzat en data 26/8/2013



Plec de Clàusules Administratives Particulars que regulen el contracte

Es proposa al Ple de la corporació
Primer.- Aprovar la pròrroga del contracte mixt de Conservació i Manteniment de
l’Enllumenat Públic subscrit amb l’empresa Sociedad Española de Construcciones
Electricas,SA, per un termini de 9 mesos, de l'1 de gener fins al 30 de setembre de
2019 i per un import total de 593.639,06€.
Segon.- Aprovar la modificació del contracte esmentat en el punt anterior, en el sentit
d’increment el P3- inversions associades per un import de 119.000,00 € més 24.990 €
d’IVA (21%) que fa un total de 143.990,00 €.
Tercer. Aprovar l’autorització i la disposició de la despesa de l'import màxim de la
pròrroga i modificació del contracte per import de 609.610,79 €, més 128.018,27€
d'IVA (21%) , el que fa un total de 737.629,06€, que s'imputarà a les següents
aplicacions pressupostàries:
Pròrroga
Aplicacions Pressupostàries

Gener/Setembre 2019

J3110.16510.21000

365.775,74 €

J3110.16510.22112

185.938,31 €

J3110.16510.22702

4.500,00 €
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J1340.32730.22609

525,00 €

J5211.92420.22609

9.900,00 €

J4311.33810.22608

23.000,00 €

J4311.33820.22609

4.000,00 €

J3110.16510.61921
Subtotal

143.990,00 €
737.629,06 €

Quart. Incorporar aquest acord com addenda al contracte núm. 233/13 formalitzat
amb data 26 d’agost de 2013 amb l’empresa SECE, SA, i remetre telemàticament
l’expedient de contractació al Registre Públic de Contractes de la Generalitat.
Cinquè. Confeccionar els documents comptables detallats al punt tercer i comunicar
al servei de comptabilitat el present acord.
Sisè. Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la
possibilitat d'interposar-hi els recursos corresponents.
Alcalde és molta gràcies. Senyor Segovia, si la veu li permet pot fer la defensa
d'aquest proposta. Endavant:

Senyor Segovia: Lo vamos a intentar. Hoy traigo a aprobación por parte de este pleno
la última prórroga que prevé el contrato para la conservación y mantenimiento del
alumbrado público en la ciudad que realiza la empresa SECE, SA desde su
adjudicación el 30 de julio de 2013.
Este contrato estaba inicialmente previsto para cuatro años de duración con la
posibilidad de ser prorrogado por dos años más. Como así ha acabado siendo.
Quisiera comentar que esta prórroga y al mismo tiempo ampliación del servicio que
proponemos no es la primera que hacemos, ya que el 26 de septiembre de 2017
ejercimos una primera prórroga de seis meses de duración al mismo tiempo que
modificábamos la prestación 3, referente a “inversiones asociadas” para llevar a cabo
la adecuación y mejora del alumbrado del Parc Torras Villà.
Posteriormente, el 27 de marzo de este mismo año a través de la Junta de Govern se
ejecutó una segunda prórroga de 9 meses que finaliza el próximo 31 de diciembre.
Es por esto por lo que nos vemos obligados a realizar esta tercera y última prorroga
que contempla el contrato y que finalizaría el próximo 30 de septiembre de 2019 para
que así, el nuevo equipo de gobierno que resulte de las elecciones del 26 de mayo
pueda adjudicar el nuevo contrato.
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Un contrato dicho sea de paso del que actualmente se está elaborando el pliego de
condiciones por el que habrá que regirse.
El coste de esta útima prórroga, como decía la señora secretaria,tiene un valor de
143.990€ iva incluído.
Y el importe total, com bien decía también es de 737.629,06€ iva incluído.

Esta prórroga nos permitirá realizar inversiones puntuales en la línea de las que ya
hemos venido efectuando hasta la fecha.
Y permítanme que llegado a este punto, haga aquí y ahora un breve repaso a algunas
de ellas, ya que creo que la ocasión lo requiere:

- Durante estos años se ha ido modernizando mucho más la gestión del inventario de
las instalaciones del alumbrado público a través del soporte GIS, así como también la
gestión y control de las operaciones de trabajo a través de tablets y programario
específico.

- Los indicadores del control de calidad y también la percepción ciudadana es que el
mantenimiento del alumbrado público es más que satisfactorio.

- Como satisfactorio también es el soporte de la oficina técnica de la empresa SECE
a todas las peticiones, estudios, informes, etc. que se les han ido solicitando y que se
han ido entregado con un alto grado de detalle y calidad.

- Se han adecuado los niveles lumínicos y el gasto energético del 56% de las
instalaciones de alumbrado público existente según los criterios técnicos y de
prioridad fijados por la Auditoría Lumínica y Energética sobre el alumbrado público de
la ciudad elaborada en el año 2014.
- Un tema para mí crucial. Se han adecuado y calificado favorablemente TODAS las
instalaciones eléctricas del alumbrado público de acuerdo con el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión.
- En particular,también, ha sido muy satisfactoria la renovación completa de la
instalación eléctrica y del alumbrado del Parc Torras Villà; tanto a efectos de
inspección eléctrica favorable así como por el ahorro energético y mejora lumínica
mediante las nuevas luminarias de Leds.
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- Se ha renovado todo el alumbrado del centro histórico de la ciudad con nuevas
luminarias y dispositivos de Leds con la mejora cromática y de confort visual que esto
ha comportado, así como también el ahorro energético obtenido.
- Se han telecontrolado Todos los puntos de luz del centro histórico de la ciudad para
facilitar las apagadas selectivas y temporales que se requieren en determinadas
ocasiones durante el año como pueden ser por ejemplo en actos de la Festa Major.
- Se ha comenzado a telegestionar los primeros cuadros de comando del alumbrado
público. Hasta ahora 11 cuadros.
- Se han instalado en fase de prueba piloto dispositivos de encendido y apagado de
luces mediante detectores de presencia a lo largo del Passeig Fluvial.
Actuaciones, éstas, que nos han permitido ahorrar más de un millón de kilowatios
hora que tiene una traducción, en euros, de más de 200.000.
Este ha sido un breve repaso a casi seis años de relación con la empresa SECE. Y
Con esta prórroga daremos por concluído este contrato con esta empresa.
Un contrato, permítanme decirlo, ejemplar en cuanto al grado de cumplimiento con los
compromisos adoptados tanto en tiempo como en forma.
Por tanto, de la misma manera que cuando se ha tenido que criticar,y se ha hecho,
por parte de este plenario, que una empresa no ha estado a la altura de las
prestaciones que se tenían que desempeñar, creo justo también destacar lo contrario,
cuando en casos como el que nos ocupa, el comportamiento y el trabajo realizado ha
sido excelente.
Por tanto desde aquí, mi reconocimiento y agradecimiento a la empresa SECE y a
todos sus trabajadores.
Así como al técnico municipal Miquel Pujadas que es el encargado de elaborar y
seguir todos estos temas relacionados con el alumbrado público.
Alcalde: Moltes gràcies. Aquí sí que no hi ha anunciades intervencions. Seria, per tant,
el moment de la votació
S'aprova per majoria absoluta, amb els 16 vots favorables dels Grups Municipals del
PSC-CP(12), d’ ERC-AG-AM(2) i de C’S; i les 6 abstencions dels Grups Municipals
del PdeCAT-Demòcrates i de la CpG-CUP-PA.
Alcalde: Passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Serveis a la Persona, en
concret es proposa l'aprovació del Pla jove 2019-2022. Endavant:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA
10. Aprovar el Pla Jove 2019-2022 que regula les polítiques municipals em
matèria de joventut.
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Assumpte: Aprovar el Pla Jove 2019-2022 que regula les polítiques municipals en
matèria de joventut.
Número Expedient: 12/2018/242
Fets:
El Pla Local de Joventut de Granollers pel període 2019-2022 és el document que
recull les línies estratègiques, els projectes i les actuacions concretes que
estructuraran les polítiques de joventut al llarg dels pròxims quatre anys. Es tracta
doncs d’un pla estratègic fonamental a l’hora d’ordenar els recursos disponibles i
planificar-los per tal d’oferir una resposta eficient a les necessitats de la població jove
del municipi.
El Pla Local de Joventut compta amb una doble finalitat. Per una banda, es tracta d’un
document d’anàlisi de la realitat juvenil, en el qual, com veurem a continuació, s’ha
tingut en compte dades quantitatives i qualitatives a través de les quals s’ha obtingut
una visió general de les necessitats i les expectatives dels i de les joves del municipi i
de les polítiques que es despleguen en matèria de joventut, aquesta informació
s’agrupa en l’Anàlisi de la realitat juvenil i l’anàlisi de polítiques de joventut. En segon
lloc, i gràcies a aquesta informació recollida, ha estat possible plantejar i estructurar
les actuacions que des del Servei de Joventut es duran a terme al llarg dels pròxims
anys. Cal tenir present que en aquest document es presenta una síntesi de les
conclusions de la diagnosi, per tal d’accedir al contingut complet de la diagnosi aquest
s’ha de consultar en línia.
La primera fase o diagnosi del Pla Jove va ser realitzada a través del recurs de la
cartera de serveis de la Diputació de Barcelona per a l'elaboració i diagnosi de Plans
Locals de Joventut. El recurs es va assignar a la Fundació Pere Tarrés que, a través
d'una anàlisi sociològica , tallers de participació i l'elaboració d'una enquesta adreçada
a joves, va realitzar el susdit estudi que va ser lliurat a l’Ajuntament de Granollers el 7
de maig de 2018.
Per a la segona fase o fase de disseny, que també ha estat una fase participada, amb
la realització de taules de participació i d’una Jornada tècnica, es va optar per la
Fundació Ferrer i Guàrdia, a través d’un contracte menor, aprovat per Resolució de
Regidor número E3863/18 amb data 12 de juny, en tant que entitat especialitzada en
les polítiques de joventut i específicament en l’acompanyament tècnic en el disseny i
redacció de Plans Locals de Joventut a municipis.
En data 27 de novembre de 2018 i amb número de registre 2018043686, la Fundació
Ferrer i Guàrdia, ha presentat el document final del Pla LOCAL DE JOVENTUT DE
GRANOLLERS 2019-2022
Atès l'informe favorable emès pel tècnic Responsable de Programes del Servei de
Joventut i amb el vist i plau del cap de Servei de Cultura i Joventut amb la proposta
d’aprovació del Pla Jove 2019-2022
Fonaments de dret :
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Estatut d’Autonomia de Catalunya (1979). Competència de la Generalitat de Catalunya
en matèria de Joventut.
Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020. Planteja els objectius i les línies
estratègiques de les polítiques de joventut a Catalunya
Lleis de Polítiques de Joventut 33/2010. La LPJ endreça i regula les polítiques de
joventut que duen a terme les diferents administracions: des de l’àmbit autonòmic fins a
l’àmbit local (ajuntaments i consells comarcals). Serveix, doncs, per delimitar
competències i responsabilitats.
Es proposa al Ple de la corporació
PRIMER.- Aprovar el Pla Jove 2019-2022 que regula les polítiques municipals em
matèria de joventut.
SEGON.- Comunicar a la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya
l’aprovació del Pla Local de Joventut 2019-2022.
Alcalde: Bé, en farà la presentació del regidor de Joventut, el senyor Francesc Arolas,
té la paraula, endavant:

Senyor Arolas: Portem a aprovació el Pla Local de Joventut 2019-2022 Un pla local de
quatre anys com és habitual i com marca la llei que estableix que els Ajuntaments,
doncs, han de tenir aquest Pla Local de Joventut, especialment si volen optar, doncs,
a subvencions de la Generalitat de Catalunya. Per tan, renovem aquest Pla que havia
caducat, doncs, durant aquest 2018, que estava prorrogat ara mateix.
És un Pla que fa aproximadament un any i mig que s'ha estat treballant i un Pla que
ha comptat amb la participació de nombroses persones.
Concretament el Pla Local de Granollers o els Plans Locals de Joventuts són un
documents que el que fan és establir les polítiques de Joventut i les actuacions que
estan dirigides a la població Jove, com deia, pels propers quatre anys. Aquestes
actuacions poden ser les pròpies del Servei de Joventut com moltes o la majoria, però
també d’altres que porten a terme altres serveis i que, doncs, tenen una afectació o
tenen, doncs, una incidència en la població jove. Com deia, fa gairebé un any i mig
que vam començar en el treball d'aquest Pla. Es va començar amb una diagnosi de la
realitat juvenil de la ciutat i de la detecció de les necessitats dels joves i de les nostres
joves. A partir d'aquesta diagnosi s'han definit uns eixos estratègics i uns objectius i
unes actuacions per tal de complir aquests eixos.
Per a que ens fem una mica la idea fins on arriba aquest Pla, la població jove de
Granollers, entenem jove que des del Servei de Joventut s'ha volgut comprendre, per
tant des dels 12 als 35 anys, la Direcció General de Joventut marca dels 16 als 29,
però deixa un marge tan per dalt com per baix, per poder ampliar l'edat de les
Polítiques de Joventut. Aquí, com des del Servei de Joventut, des de l'equipament del
Gra, els nostres informadors treballen molt intensament amb els instituts i, per tant,
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també treballem amb la franja 12-16, veiem escaient l'edat en la que es comencés a
contemplar aquest Pla, fos els 12 anys i també allargar-ho fins els 35 perquè alguna
de les Polítiques que es porten a terme, com per exemple, el tema dels ajuts de
lloguer arriben, també, fins aquesta edat. Per tant, marquen que l’edat que engloba el
Pla de Joventut dels 12 als 35 anys i com deia, això ocupa una població del gairebé
del 28% de la ciutat, per tant, és un Pla que s'orienta a més d'una quart part de la
població de Granollers.
Com deia també al principi, per fer aquest Pla Jove hi han participat bastantes
persones, jo diria que moltes, més de 800 persones han participat en aquesta primera
fase de diagnosi i la posterior fase de disseny i de redacció final del Pla; 800 persones
entre les que hi ha joves de la ciutat, entitats, professionals de joventut, tècniques i
tècnics de diferents serveis municipals, els partits polítics de d'aquí de l'Ajuntament i
també sindicats. Hi han participat, doncs, en diferents modalitats. Vam fer una
enquesta a jove en sessions participatives hem fet grups de treball, hem fet fet
reunions, hem fet jornades i, a banda, doncs, la manera de recopilar informació,
també,a través de fonts estadístiques i de documentació per tota la part, aquesta
primera part que aquest estudi per poder fer la diagnosi.
Algunes conclusions que ens deia la diagnosi i, que per tant, és cap on s'ha enfocat la
part, doncs, de l'estructuració dels eixos i de les propostes d'aquest nou Pla de
joventut.
Com deia algunes conclusions ja en el web del Servei de Joventut, en el web del Gra
hi ha la diagnosi completa igual que també el Pla local estarà penjat un cop estigui
aprovat per si algú vol consultar complet.
Com deia algunes conclusions que, doncs, més destacades o que es repetien més els
diferents espais de participació que hi ha hagut, eren: Seguir donant suport en l'àmbit
formatiu. Millorar l'atenció en l'àmbit de l'ocupació. Augmentar les actuacions
preventives i de Foment dels hàbits saludables. Facilitar l'accés a l'habitatge. Ampliar i
potenciar la participació juvenil. Potenciar l'oferta d'oci nocturn i oci alternatiu.
Potenciar la mobilitat sostenible i responsable. Tenir més espais de trobada i activitats
en els diversos barris de Granollers. Ampliar i consolidar les mesures per la igualtat de
gènere i la no-discriminació o potenciar i consolidar el treball transversal i de
coordinació entre els diferents agents que treballen amb la població juvenil a la ciutat.
Com deia, a partir d'aquestes conclusions i bastantes altres que va sortir a la part de
la diagnosi s'han definit cinc eixos estratègics i en els que s'han desenvolupat
diferents objectius en cadascun d'aquests eixos. Un cop hem tingut els objectius s'han
fet propostes d'actuacions, com deia, per tal de complir-los. Concretament setantaquatre actuacions hi ha proposades en aquest Pla, totes elles tenen una fitxa en el
que recullen els objectius, la descripció, la temporització, els recursos necessaris al
servei de l'Ajuntament, doncs, que n'és responsable entre d'altres i, el que pretén,
doncs, és facilitar-ne el desenvolupament i la implantació i la posterior avaluació.
La concreció de les actuacions així com els recursos més concrets i el pressupost
necessari es desenvoluparà en els diferents plans anuals que, des del Servei de
Joventut, es realitza any, any com ja s'està fent. I, molt sintèticament, parlàvem que
teníem el Pla estructurat en cinc eixos principals. Aquest cinc eixos són:
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L'emancipació juvenil que contempla totes aquelles polítiques enfocades a l'evolució
de les persones cap a la vida adulta.
Entenem que la joventut és aquell punt d'inflexió on l'infant esdevé un adult autònom
mitjançant l'adquisició de coneixements i recursos facilitats a través de
l'acompanyament de l'entorn. I algunes de les propostes, dins d'aquesta àmbit de
l'emancipació juvenil són, per exemple:
Les xerrades d'emancipació que ja es fan al Gra. La Comissió de transicions
educatives del Consell de la FP, que es fa conjuntament amb el Servei d'Educació. El
programa de joves en pràctiques, conjuntament amb Promoció Econòmica. Una
proposta de promoció de nous models d'habitatge alternatiu conjuntament amb
Habitatge o el punt LGTBI+ amb atenció pròpiament el dels joves del Gra
conjuntament amb igualtat.
L'eix dos. L'eix de formació i lleure educatiu engloba les polítiques dirigides a realitzar
una àmplia oferta de lleure amb una clara vessant educativa per tal de guiar
l'aprenentatge i la conscienciació de la població jove a través del temps lliure. Algun
dels projectes que es troben dins d'aquest eix, són: El programa 360, un programa ja
engegat però encara en creixement, és un programa en el que es desplega el projecte
"etcètera" de tallers i activitats educatives per a joves a les tardes. El programa de
suport i formació a les famílies o una taula tècnica de les adolescències. El programa,
també una proposta de programa per a joves nouvinguts de 12 a 18 anys,
conjuntament amb el servei d'acollida. La creació d'un projecte de coeducació i
diversitat afectiva en l'educació no formal, conjuntament amb el servei d'igualtat. La
promoció de l'ús de la bicicleta, conjuntament amb mobilitat, com ara es parlava o una
proposta de potenciació o de promoció de joves productors, conjuntament amb el
teatre-auditori.
El tercer eix de promoció i suport de la participació juvenil engloba totes aquelles
polítiques enfocades a l'apoderament juvenil a través de la participació, ja sigui des
d'un punt de vista de l'accés a la informació, a la consulta, paralització de propostes,
la presa de decisions o l'actuació directa; indistintament en l'àmbit en el qual aquesta
es posi en marxa. I algunes de les propostes d'aquest eixos són: El programa
PIDCES, que aquest ja es fa actualment i que ja me n'he referit al principi, que és al
servei d'informació en els instituts. Tot el tema del suport a iniciatives juvenils. El
Fòrum jove que s'ha iniciat recentment aquest curs. Els mateixos joves que participen
en aquest Fòrum fa unes poques setmanes van, doncs, dotar-lo ja de continguts que
voldran treballar per aquest curs i, com que era, doncs, a l'inici d'aquest projecte van
també a posar-li nom en aquest Fòrum jove, que es diu "l'arrel". Un projecte també per
potenciar el voluntariat dins de l'àmbit juvenil, un projecte que se li ha posat per nom:
el voluntariat té un punt, la joventut té un punt que, conjuntament, es desenvoluparà
amb el servei de participació i el punt de voluntariat. O accions en Medi obert amb
joves, tot un tema de prospecció de grup de joves conjuntament amb Serveis Socials.
El quart eix, promoció sociocultural i oci alternatiu. El que pretén és promocionar
justament això, un oci alternatiu i la promoció sociocultural fent referència a aquelles
polítiques desplegades en pro de l'accés a la cultura en igualtat de condicions, les
arts, l'oci alternatiu i la creació dels joves. Ja sigui programant activitats que els joves
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actuïn com assistents o facilitant recursos perquè des de les pròpies iniciatives
juvenils puguin sorgir aquestes propostes. I alguns dels projectes que es proposen
són: Les activitats obertes, que es fan al Gra amb entitats o amb grups de joves. El
Musik N Viu que ja està més que consolidat però és un dels programes més potents i
és el programa més conegut del Servei de Joventut. Una proposta d'oferta de cultura i
oci als barris conjuntament amb Centres Cívics o la creació d'una taula d'oci nocturn
amb les entitats juvenils de la ciutat i la nau B1.
I, per últim, el cinquè eix. Aquest és un eix de treball, és uneix més aviat metodològic,
és un eix de treball transversal i de comunicació, i el que pretén és la creació de
xarxes, ja siguin de manera externa per tot el que fa a la comunicació amb la població
juvenil, millorar i potenciar més la comunicació amb la població juvenil i la creació de
noves sinèrgies derivades d'aquesta comunicació i també una xarxa interna, interna a
l'Ajuntament pel que fa a millorar la comunicació i el treball transversal, tant des del
propi Servei de Joventut com la resta de serveis de l'Ajuntament, això que en diem el
treball transversal. I, en aquest cas, algunes de les propostes són: La creació de la
xarxa de referents antena jove. La comunicació, la pròpia comunicació del Servei de
Joventut que des de fa un temps té un propi Pla, doncs, de comunicació justament
per tal de millorar totes aquestes qüestions o el programa "fem xarxa" que n'hem dit
que, una mica el que intenta justament és això, enfortir les relacions i el treball amb la
resta de serveis.
Com deia abans el JuanMa, aquest és un Pla que, el que intenta és que sigui un Pla
molt operatiu. I, com deia, aquests plans anuals que són la manera com treballem des
del Servei de Joventut, doncs, que això sigui realment una guia a l'hora d'elaborar
aquests plans anuals que són els que acaben realment doncs al final concretant les
actuacions que, des del servei i des del Gra es porten a terme i, que per tant, el que
pretén és tenir una visió molt realista, tant de la ciutat com dels recursos que es tenen;
com també de les possibilitats que hi ha a l'actuació i d'incidència, tant des del Servei
de Joventut com des dels altres Serveis de l'Ajuntament.
S'ha intentat d'evitar doncs fer un treball o fer certes afirmacions o proclames amb
qüestions que, evidentment, afecten molt a la gent jove, no només de la gent jove,
però, amb matèria doncs d'ocupació d'habitatge sabent, doncs, tant les competències
com els recursos i les possibilitats que tenim des de l'Ajuntament, per tant, el que
trobareu en aquest Pla són actuacions i propostes molt concretes, evidentment, totes
realitzables durant aquests quatre anys.
Per últim, ja només agrair a totes les persones, les més de vuit-centes persones com
deia, que han participat en aquest procés; aquests joves, entitats, tècniques i tècnics
municipals, professionals de l'àmbit de la joventut de fora de l'Ajuntament, els
companys, els partits polítics i els sindicats, a la Diputació de Barcelona, que través
de la Fundació Pere Tarrés ens va ajudar i acompanyar tota la part de la diagnosi; la
Fundació Ferrer i Guàrdia qui és qui ens ha fet l'acompanyament, i ens ha ajudat, i ha
estat fent la feina del disseny i de la redacció final del Pla. I, sobretot, doncs els
professionals i les professionals, aquí tenim el cap de servei, ai no, el tècnic de
joventut, el Toni Cobos, com deia, un especial agraïment a tot l'equip de joventut, tant
el Toni i la Marta que són, els pròpiament treballadors municipals, com la resta de
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treballadors de joventut que formen part de l'empresa Doble Via, per l'alt grau
d'implicació que han tingut durant tot aquest any i mig. Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. Aquí sí hi ha peticions d'intervencions per part del Partit
Popular, sí? Endavant:

Senyor Moya: Gràcies, bona nit a tots i totes. Disculpeu, que he arribat tard.
Simplement i breument agrair la forma i el to del senyor Arolas a l'hora de comunicarnos i treballar en aquest Pla.
Donarem suport al Pla, tot i que no recollirà moltes de les propostes que vam fer en
aquest Pla. Si bé no, tal com em va comunicar el senyor regidor, eren propostes que
crec que són bones per la ciutat i, si bé, no estaran dintre del Pla, continuarem en
converses i treballant perquè puguin fer arribar, si bé, no en aquest Pla per una altra
via.
Alcalde: Moltes gràcies. Per part de la CUP, sí? Senyor Navarro té la paraula,
endavant:
Senyor Navarro: Bé, una mica, repetiré alguns dels arguments que hem anat fent
durant durant aquests anys perquè hi ha elements de la manera de fer en els quals
discrepem profundament.
En el cas del Pla de joventut, ens trobem amb un Pla on l'objecte d'estudi, per dir
d'alguna manera i que em disculpi la joventut d'aquesta ciutat, està malament definit,
perquè estem davant d'un Pla en el qual es treballa entre els dotze i els trenta-cinc
anys, amb aquesta diversitat de situacions i, entenem a més, que és un Pla que se’n
cavalca amb el Pla d'adolescència, eh, amb el Pla d'infància i adolescència que, sí
que ocuparia la franja dels dotze a setze anys. Partint d'això, hi trobem una sèrie
d'elements, doncs, que no encaixarien en el que seria una política de joventut amb el
concepte que està reconegut per part de la majoria d'administracions.
Entenem que, entre els setze i els vint-i-nou anys seria on s'hauria de focalitzar tota la
feina del Pla de joventut.
Un altre element significat, per nosaltres, seria un altre cop el tema del que s'anomena
participació. A les taules de participació hi havia setanta persones, en el procés
participatius, de les quals quaranta-quatre eren part d'aquesta franja d'edat i només
nou persones tenien entre divuit i trenta-cinc anys. Parlem d'un Pla que fa referència a
un univers de més de dinou mil persones, amb una participació tan petita que és molt
difícil que les conclusions i allò que es proposa pugui ser significatiu pel que fa a la
majoria de la joventut; no arribem ni a un 0'26% de l'univers mostrat de l'objecte
d'estudi, per tant, creiem que en aquest sentit és molt més lliurable.
Per una altra banda, la selecció que s'ha fet en els resultats a nivell de gènere, d'edat,
de barri, d'estudis no ens queda clara i entenent que els resultats de tot plegat queden
totalment esbiaixats.
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També veiem, i és un altre element de crítica que plantegem al Pla, que s'hi barregen
aspectes molt diversos: la taula tècnica d'adolescències; tenim un Pla d'infància
adolescència, ara aquí apareix aquest aspecte també. La promoció d'espais
socioeducatius adreçats a adolescents, atraient a les famílies, activitats per als
estudiants de secundària; tot això no hauria d'estar al Pla d'infància i adolescència?
Això no ho veiem, no ho veiem gens clar.
A la vegada apareixen mesures més relacionades amb les persones de divuit anys en
amunt: les xerrades sobre emancipació o les que fa el servei de treball; torno, veiem
persones amb una diversitat molt gran i en aquest sentit, doncs, veiem que cal Pla no
té un guió prou estructurat. També hem vist, doncs, que el que es va fer a la taula de
participació a nivell de propostes d'alguns polítics i de sindicats no hi apareixen les
actes i entenem, per tant, que les aportacions que es van fer en aquell moment, a
partir dels grups polítics, doncs, no apareixen.
En definitiva, sembla que el Pla és un compendi de les actuacions que s'estan fent,
que moltes d'elles s'encavalquen amb el Pla d'infància i adolescència i, un altre cop,
tal i com indiquen abans, més que el Pla, el que creiem que és important és que hi
hagi unes polítiques molt clares; tenint clar quin és l'objecte d'intervenció, quines són
les edats en els quals hem d'enfocar les polítiques; totes elles són importants, però,
són prou diferents com per diferenciar-ho i en el Pla no es fa prou. I, entenem que en
el futur plenari prendrà les mesures necessàries perquè hagi un seguiment efectiu. Els
plans, si després no hi ha polítiques i creiem que en el tema de joventut s'hauria de fer
molt més, doncs, no tenen sentit.
I, per tant, el nostre vot per tot plegat serà contrari al Pla presentat. Gràcies.
Alcalde: Moltes gràcies. Per part de Ciutadans, endavant:
Senyor Carmany: Bé, molt breument perquè el regidor Arolas crec que ho ha explicat
molt bé.
Bé, nosaltres agrair el to i la predisposició que heu tingut amb aquest Pla. Agrair la
feina que s'ha fet. Nosaltres el nostre vot serà favorable, Nosaltres a les
conversacions, ja a l'última reunió política de polítics que van tindre sobre el Pla jove,
sí que és veritat, una mica a raó del que deia el senyor Navarro, enteníem que era
una franja d'edat dels dotze als trenta-cinc, molt gran, però, sí que és veritat que, en el
nostre cas, quan en el meu cas vaig proposar i de quina manera es tracta, és clar, una
franja d'edat a un altre és molt gran, poden tindre el mateix problema, però, se'ns va
resoldre molt bé. Nosaltres vam veure que era un Pla bastant estructurat i, a partir
d'aquí, el nostre vot serà favorable i, evidentment, és un Pla, hem d'anar fent el
seguiment i a veure si es poden incorporar més coses o a veure on està, si hi ha
alguna problemàtica, a veure com es pot solucionar; per tant, nosaltres ho veiem bé hi
votarem favorablement.
Alcalde: Moltes gràcies. Per part d'Esquerra Republicana, senyor Llobet, té la paraula,
endavant:
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Senyor Llobet: Sí, res, també molt ràpid perquè d'alguna manera el regidor ho ha
explicat. Nosaltres també fem notar, tot i que en anteriors plans ens vam abstenir, en
aquest el votarem a favor i, en aquest cas, volíem fer notar que entenem que és un
bon Pla.
En aquest cas es tracta d'un Pla exhaustiu i complet i, també felicitem, com feia abans
el regidor, als tècnics municipals que hi han treballat, que hi han participat.
Celebrem que en el document del Pla jove s'hi despleguin els recursos humans i
econòmics per dur-ho a terme, que és una de les coses que sempre demanem a tots
els plans: que hi hagi seguiment, que hi hagi avaluació.
Nosaltres entenem que hi és i que hi hem de mirar, evidentment, que es faci i que es
pugui concretar.
Sí, sí que voldríem fer alguns matisos en el sentit de la lectura del Pla i del resultats
de l'enquesta jove i, res són matisos també a reflexionar tots plegats, eh.
Deia, dels enquestats en el Pla, un 66% de les persones coneixien el Servei de
Joventut, no és un home és xifra, però, el regidor també ho entendrà així, que ens cal
anar sempre més enllà, sobretot, a nivell de barris, sobretot aquells joves que potser
no saben que existeix un servei de joventut i tot el que ofereix, en aquest cas, les
polítiques de joventut de la ciutat i del país i, per tant, de centralitzar els serveis;
arribar als barris, arribar més enllà, si més no intentar-ho.
Dels serveis més utilitzats, diu la lectura de l'enquesta, diu que són les sales d'estudi;
jo recordo que quan jo les utilitzava ja hi estaven sobre ocupades i, per tant,
diguéssim, hi ha aquest problema, es fa notar aquest problema, per tant, jo animo
sempre, en aquest cas, a l'Ajuntament a ser innovadors i a intentar ser capaços de
pensar i de repensar espais i de trobar nous usos a espais que, segurament, que ja
tenim a la ciutat, i amb el Pla, segurament, podem aconseguir-ho, o si més no s'hi
poden recollir les polítiques de joventut.
El Musik N viu es una de les coses " xules" que fem, hem de ser capaços de pensarho en gran; aprofitar el valor que tenen les entitats, estar al seu costat, estar al costat
de les entitats de totes les entitats de la ciutat, culturals també, és a dir, estar amb
elles i dóna'ls-hi tot el suport perquè puguin seguir fent la feina que fan.
Hi ha una reflexió molt interessant a fer des de la política i, per tant, la poso aquí
damunt la taula, de la lectura del Pla, que és que el 62% de la població jove del
municipi considera que no té la possibilitat de participar en les decisions que els
afecta, això és una reflexió que va més aïllada d'estrictament de joventut i, com a
política, crec com a polític, la gent que es dedica a la política, crec que l'hauríem de
fer, és a dir, com aconseguim que la gent participi més, i més i més. El republicanisme
vindria a ser això, eh, venim d'aquí, alguns.
Llavors hi ha tota la reivindicació de l'oci nocturn que també que fa anys que ho
reivindiquem, de tenir un Granollers viu de dia, dinàmic, amable i respectuós; i amb
rauxa, per què no, a la nit, i, per tant, de saber trobar la rauxa de la nit i el seny del
matí, si m'ho permeten dir així.
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Oferir alternatives d'oci que, evidentment, no deixin de banda la cultura.
I, per últim, aquest Pla ha de ser útil, les polítiques de joventut han de ser útils.
Parlava el regidor de com aconseguim que els joves es facin autònom, s'emancipin,
visquin en la societat diversa del respecte i la igualtat que volem. Parlava de temes
d'igualtat i en això ens hi trobarem molts i, per acabar, doncs entenc que, només fer
notar, que segur que ho ha dit el regidor, fer notar que per ser autònom necessitem
accés a l'habitatge, habitatge digne i, per tant, apostar per noves formes d'accés a
l'habitatge, consolidar les ajudes al lloguer i, també, feina, feina digna, accés una feina
digna, amb formació,amb beques, per què no els hi donem beques perquè vagin a
estudiar a l'estranger, idiomes, etcètera; aquestes coses que, segur que podem parlarne amb aquest Pla que avui aprovem.

Alcalde: Moltes gràcies. No hi ha intervenció per part del PDeCAT. El regidor pot fer la
rèplica aquest primer torn, endavant:

Senyor Arolas: Gràcies alcalde. Bé, agrair als companys de Ciutadans, del PP i
d'Esquerra el suport al Pla.
Lamentar, doncs, el vot de la CUP; però, en tot cas, sí, el company del PP ens vam fer
arribar un dossier amb tot un seguit de propostes, que bé, vam estar-ne parlant,
algunes d'elles van arribar una mica fora de termini quan ja no era possible introduirho en el Pla, però, algunes d'elles, doncs, en aquests plans anuals com que, si no
directament, col·lateralment sí hi ha algun tipus de referència per un altre cantó el Pla,
per tant, en els plans anuals que es fan des del servei, algunes es podran incloure, sí;
i d'altres que feien referència també a altres serveis de la ciutat de l'Ajuntament, ja
vam dir també que faríem el traspàs corresponent, per tant, gràcies també.
I, en tot cas, per contestar una mica el discurs de la CUP. Deia de l'encavalcament, ho
ha repetit algunes vegades, eh, aquest encavalcament amb el Pla d'infància,
d'algunes coses que es dupliquen; bé, no només del Pla d'infància, i crec que ha de
ser així; hi ha qüestions del Pla de Joventut que s'encavalquen amb el Pla d'Igualtat,
amb el Pla de Mobilitat, amb el Pla d'Habitatge. Justament, el que es tracta és que els
serveis no siguin autistes sinó que treballin conjuntament i, que per tant, aquelles
coses més rellevants que altres serveis de l'Ajuntament també fan, doncs que també
puguin quedar reflexades en el propi Pla de Joventut si són actuacions que tindran
una important incidència en la gent jove de la ciutat.
Em sembla que ja ho he explicat, el tema de la franja d'edat. Els joves que tenim als
instituts, d'una banda són els adolescents que ens és més fàcil treballar-hi; d'una
banda, perquè sabem on els podem anar a trobar, sabem directament a través dels
passa-classes que fan els dinamitzadors del Gra que van setmanalment a tots els
instituts. Tenim i podem tenir un contacte amb ells i, alhora també, perquè estan en
una edat de l'adolescència on s'estan formant, s'estan creixent, s'està conformant la
seva personalitat i, per tant, és un molt bon moment perquè coneguin totes les
polítiques de joventut de la ciutat, tots els serveis, totes les oportunitats que els hi
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ofereix la ciutat i, especialment, doncs, un equipament com al Gra. Justament
d'aquest contacte constant amb els joves dels instituts han sortit d'algunes propostes i
surten propostes i grups de joves, doncs, que tenen inquietuds, volen dur a terme
projectes que, segurament, sense l'acompanyament dels tècnics municipals, perquè
és normal que quan tu tens, amb dotze no tant, però, amb tretze sí que ens arriben
joves amb inquietuds, quan tens tretze, catorze, quinze anys és difícil imaginar-te,
imaginar com pots arribar a dur a terme, doncs, «X», projecte que tu vols fer; per tant,
aquesta acompanyament dels tècnics que estan en el Gra és totalment necessari i
molt positiu per la ciutat i per ells, pel seu creixement. Per tant, com deia, eh, és una
edat en el que jo crec que és imprescindible que hi treballem i, que treballem des de
l'enfocament de joventut i no des de l'enfocament d'infància perquè l'enfocament de
joventut és el que parla, justament, d'aquesta emancipació, d'aquest creixement cap a
la vida adulta que és el que els hem d'ajudar i els hem d'acompanyar en tot aquest
trajecte.
Parlava també de la representativitat dels representants de joves que han participat
en aquest Pla. Nosaltres des de la primera trobada que vam fer i, justament amb
representants dels partits polítics, ho vam posar damunt la taula, la dificultat que ens
trobem més gran,no jo com a regidor, sinó el servei com a servei propi, és el contactar
amb joves que, com deia abans, a l'institut els trobem fàcilment, contactar-los fora
dels instituts.
Ho sabreu bé, nosaltres tenim un Consell de Joventut que, en els dos anys que he
estat jo regidor, l'hem convocat un parell o tres de vegades i, en el que hem assistit,
cinc-sis persones, el que es va intentar crear una Comissió per mirar de dinamitzar
aquest Consell i, en acabar es van apuntar a dos o tres persones i, que evidentment,
no va tenir cap recorregut.
Aquesta és una de les parts que s'intenta potenciar més justament en aquest Pla.
Sabem que és d'on anem coixos. No hem trobat la fórmula. En aquesta trobada
justament amb representants polítics ho posàvem sobre la taula, demanàvem també
l'ajuda perquè sabíem que això era una primera fase de diagnosi.
En la següent fase de proposta necessitaríem també la participació de joves; vam
posar sobre la taula, directament allò, demanar l'ajuda dels grups municipals que
estiguessin en disposició, doncs, de trobar mecanismes, de poder oferir, doncs,
solucions o altres vies per poder atreure més joves d'edats més grans, per poder
participar en aquests processos i, la veritat, és que entre tots no ens n'hem sortit. La
participació a nivell d'utilització del servei de l'equipament municipal del Gra, la
participació en quant els projectes que tenim d'acompanyament de grups de joves que
volen muntar activitats o que volen començar, engegar entitats, la participació pel que
fa a tota l'activitat que porten a terme les entitats de la ciutat; tota aquesta participació
funciona i, evidentment, podria ser millor, però, els joves que tenen interès troben
respostes i troben acompanyaments en el Gra. La participació de temes més formals,
de temes més generals com per exemple, l'elaboració d'aquest Pla local o quan
convoquem el Consell de joves de la ciutat, on es convoca les entitats, on es fan
convocar convocatòries, s'insisteix, on es va al darrere aquest tipus de participació no
ens funciona bé. Una mica en aquest Pla, no en aquest Pla sinó a través d'aquest Pla
i d'algunes de les mesures que s'hauran d'anar desenvolupant , el que haurem de fer
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és trobar un remei perquè, evidentment, compartim tots, que és imprescindible aquest
tipus de participació, també.
I, res per últim, pel que fa el seguiment, que el Pau també ho comentava. El
seguiment i l'avaluació, bé, comentava allò que, en el Pla estan també detallades
totes aquestes fitxes de les actuacions que són fitxes molt al detall de cadascuna de
les propostes que, evidentment, no hi han les propostes ja desenvolupades perquè
moltes són idees i que, per tal com estan temporitzades en el calendari, doncs, encara
no estan per desenvolupar, però, sí que són unes fitxes on ens permetrà, doncs, com
deia també, tenir-ne una avaluació perquè hi ha mercats, uns objectius de cadascuna
de les propostes que, doncs bé, ens ha de servir per després poder comprovar doncs
si els hem assolit o no els hem assolit. Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. No sé si es vol intervenir en un segon torn. ¿Sí? Doncs, el
senyor Navarro, té la paraula, endavant:

Senyor Navarro: Sí, voldria fer alguns apunts a la intervenció de l'equip de Govern.
A veure. El Pla jo crec que és conseqüència de les polítiques desenvolupades fins
ara.
Aleshores, no ens podem quedar en una política focalitzada, deixi-m'ho dir, des del
Gra.
Entenent que la diversitat de les quasi vint mil persones de les quals estem parlant,
farien que cagués una proximitat. Ho deia el grup d'Esquerra Republicana, el 62%
dels joves no es veuen participant, evidentment que, no és responsabilitat nostra, però
alguna cosa fem malament.
Aleshores, no ens posi les culpes a nosaltres; és quan ens diu: no, és que a les
taules, els hi van dir en els grups que volíem joves per participar; perdoni, qui governa
és l'equip del PSC, i per tant, entenem que vostès tenen les eines, els tècnics i els
professionals que fan molt bé la seva feina i que se'ls hi pot fer l'encàrrec polític de
definir quines han de ser les línies per tal de fer participar a molta més gent.
Aleshores, jo aquí sí que m'hi nego a acceptar el fet de que ens diguin: no, ja els hi
van dir que a la taula, vostès i tots eren corresponsables; ho sento, no tenim la
mateixa responsabilitat, el Govern és una cosa i l'oposició és un altre.
Aleshores, nosaltres creiem que, com que no s'està incentivant aquest model
participatiu i, deixi-m'ho dir, el servei de joventut està una mica tancat en el Gra; fixis
que ens diu: no, l'hem ampliat als dotze anys perquè és més fàcil als instituts. Clar,
però, és que no és comparable; és que estem comparant les polítiques que es fan a
persones, de dotze-tretze anys a persones que en tenen trenta-quatre-trenta-cinc.
L'etapa vital és totalment diferent, senyor Arolas.
Aleshores, a veure, no ens deixem enganyar, estem parlant de coses diferents i,
evidentment que el Pla incorpora temes de cultura, de sanitat, d'esports, d'educació i
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mobilitat, només faltaria¡ És que són plans transversals que afecten a una part de la
població, però, vostès en aquí en volen encabir dos sectors que, per nosaltres,
necessiten de polítiques molt diferenciades i, per tant, el que caldria seria integrar-ho.
Veig molt més lògic que, en el Pla d'infància s'incorpori l'adolescència que no pas que,
torno, que es faci un Pla de dotze a trenta-cinc anys.
Aleshores, part d'aquest discurs que vostès ens fan, clar, els joves que tenen interès
ja troben l'espai en el Gra. Segurament ho trobarien en el Gra i allà on volguessin,
perquè tenim, per sort, una joventut que es mobilitza molt quan veu que els seus
interessos es veuen reflectits, que necessita fer coses. El que ens hauria de
preocupar són els altres. I els altres se'ls ha d'anar a buscar, allà on sigui, on sigui. I,
resulta que com que ens diuen: com que els tenim a l'etapa dotze als instituts ens
quedem en allà; no, jo crec, deixi-m'ho dir, que hem de ser agosarats i que hem de fer
allò que és més difícil, per proposar-nos a canviar les coses que no ens agraden; el
més fàcil ja ho fa la societat. El nostre repte és donar resposta a aquesta altra part;
torno, ens hauria de preocupar profundament aquest element; i el Pla comença coix i
comença coix degut a les maneres de fer que s'han fet fins ara. Pensin en els centres
cívics, pensin els barris, i pensin també en els instituts per començar a oferir altres
espais, i pensin per fer altres espais en els quals es fan, per exemple, polítiques
d'ocupació adreçats als joves, que jo no he trobat gaires coses sobre això, potser es
fan, eh, jo no dic que no, però no les he trobat; en aquests espais també s'hi pot fer
molta feina, no ens queden en el fàcil, plantegem-nos el difícil, fins i tot deixi-m'ho dir,
el que a vegades ens sembla impossible. Gràcies.

Alcalde: moltes gràcies. Per part d'Esquerra, endavant:

Senyor Llobet: Abans me n'he oblidat que, les aportacions nostres venen arrel del
jovent republicà, la joventut del partit. Només, només fer notar això, que han sigut ells,
com abans no he dit, ho dic ara.

Alcalde: Moltes gràcies. Ara si? Senyor Sastre vol intervenir, endavant:

Senyor Sastre: Sí, només, breument. Bé, en la primera intervenció no hem intervingut
tampoc perquè no volíem redundar en arguments, però, votarem favorablement el Pla
de joventut.
Volia fer només una observació en la segona intervenció que ha fet el regidor Arolas, i
no sé com fer-li aquesta observació per tal que entengui que li faig de la forma més
constructiva i, que el que ha dit ell ho hagués pogut dir jo, però aquests dies, sobretot,
arrel de molts debats que hem tingut sobre aspectes de gènere; un comença a
autoanalitzar-se, el llenguatge de les expressions que surten de forma inconscient i
que formen part, doncs, del llenguatge col·lectiu i, a vegades doncs es dóna compte
que contribueixen, doncs, alimentar a vegades estereotips.
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El regidor ha dit que els departaments de l'Ajuntament no eren autistes; només el fet,
la paraula aquesta jo li demanaria el regidor, perquè l'autisme, diguessin, que un va
prenent consciència de quin tipus de problemàtica és. El regidor, l'altra dia estàvem
junts el Consell del Montserrat Montero, que és un Consorci on hi participa el Consell
Comarcal i l'Ajuntament i, precisament, parlant d'aquesta problemàtica, ja li dic que
ho ha dit de forma inconscient, ho sé, perfectament, però només fer remarcar això;
perquè, igual que ho ha dit vostè, m'hagués pogut passar a mi, perquè ho ha fet de
forma inconscient; però només demanar-li això, sí podria canviar aquesta expressió
per compartiments estancs o qualsevol altre equivalent al respecte.
Espero que entengui el to en el que li faig aquesta aquesta observació, i ja està, res
més.

Alcalde: Moltes gràcies. Senyor Arolas, té la paraula per cloure el debat, endavant:

Senyor Arolas: Gràcies pel recolzament al Pla i per l'incís.
He estat intentant trobar una paraula o una expressió per no dir autistes, però, no em
sortia i no volia allò, tallar més el discurs, eh. Ara quan ho estaves dient, quan he
acabat ho he pensat: No estaràs dient el que estava pensant, hauria dit
compartiments estancs i ja està. En tot cas, gràcies; i quedi reflexat.
Bé, jo comparteixo eh, la major part de l'exposició de l'Eduard, eh, de la CUP. Hem
d'anar a buscar i hem d'aconseguir una major participació més enllà dels instituts, crec
que ho he dit en la meva, a la primera o a la segona exposició; el que no és veritat és
que només es treballi o es vagi o que el target on es vulgui treballar, o es tingui la
intenció perquè és més senzill, evidentment, si en els instituts i en molts altres espais
als que es treballa i en el que doncs s'intenta fomentar aquesta participació que, com
deia que quan és una participació activa, una participació de dur a terme qualsevol
història la trobem; i trobem o acompanyament quan és alguna cosa que proposem
des de l'Ajuntament o des del servei o al revés; ens arriben iniciatives que nosaltres
amb molt de gust doncs acompanyem. El que ens costa és, com deia, aquesta
participació més formal, més de qüestions doncs més genèriques o abstractes; i, com
deia, quan he explicat que en els grups municipals us van demanar, no és que ho
demanéssim expressament: necessitem que ens porteu joves; però és un dir, si algú
dels que hi havien allà en aquella sessió, doncs, se li acudia algun tipus, doncs, de
procedir algun tipus de dinàmica, de reclam, de qualsevol qüestió per poder fer que
tinguéssim més joves d'edats més grans, doncs que benvingudes fossin, benvingudes
serien; en cap cas era per passar responsabilitats a ningú; si no era una mica per
posar un exemple de què en som conscients que és on segurament en tenim doncs la
feblesa més gran en el servei i, que justament, doncs, un dels eixos que tracta del Pla
local que tindrem nou després de aquest Ple, doncs, és el que posa el focus i la
importància justament d'aquest tipus de participació. Gràcies.
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S'aprova per majoria absoluta, amb els vots favorables dels Grups Municipals del
PSC-CP, el PdeCAT-Demòcrates, d’ ERC-AG-AM(2), de C’S i del PP; i els vots en
contra del Grup Municipal de la CpG-CUP-PA .
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA D’ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR
11. Aprovar el Protocol de col·laboració per a la planificació, disseny i
construcció d'un centre de radioteràpia a Granollers.
Assumpte: Aprovar el Protocol de col·laboració per a la planificació, disseny i
construcció d'un centre de radioteràpia a Granollers, entre l'Ajuntament de Granollers,
el Consorci Hospital Clínic de Barcelona i la Fundació Privada Hospital Asil de
Granollers
Número Expedient: 1/2018/257
Fets
A Catalunya, les previsions indiquen que entre el 2010 i el 2020 els casos de càncer
diagnosticats augmentaran un 22,5% en els homes (de 21.500 casos el 2010 a
26.450 el 2020) i un 24,5% en les dones (de 14.700 casos el 2010 a 18.350 el 2020).
En l’actualitat existeixen 11 serveis de Radioteràpia a Catalunya: 5 a Barcelona, 1 a
l’Hospitalet de Llobregat, 1 a Badalona, 1 a Sant Cugat, 1 a Lleida, 1 a Girona i 1 a
Reus, realitzant entre tots un 12.000 tractaments.
La Radioteràpia dels malalts de les comarques del Vallès Oriental, Osona i Ripollès,
s’està realitzant a d’altres centres de Barcelona (Hospital Plató, entre ells) amb uns
resultats clínics òptims, però amb les limitacions naturals al sistema, com són la
llunyania de la capital, i el difícil accés a la radioteràpia pal·liativa dels pacients d’edat
avançada o amb molt deteriorament.
L’Ajuntament de Granollers, el Consorci Hospital Clínic de Barcelona (HCB) i la
Fundació Privada Hospital Asil de Granollers (FPHAG) es plantegen com objectiu
apropar la radioteràpia al malalt, per aconseguir una pràctica clínica adequada i
d’avantguarda, centrada en el pacient i que tingui en compte les seves necessitats,
valors i preferències.
Amb aquests antecedents, és planteja la signatura d’un protocol que permeti
dissenyar i implementar l’equipament necessari per ubicar els serveis de radioteràpia
a la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers (FPHAG), depenent de la
radioteràpia de l’Hospital Clínic de Barcelona (HCB), per poder fer front a les
necessitats d’activitat oncoradioteràpica de les comarques del Vallès Oriental,
d’Osona i del Ripollès, i la diàlisi del Sector Central Granollers del Vallès Oriental.
L’addenda del 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.
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La subscripció de l’addenda del present conveni, de conformitat a allò establert a
l'article 47 i següents de la Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de règim jurídic del sector
públic, millora l'eficiència de la gestió pública.
Fonaments de dret
Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública que defineix aquesta com a el conjunt
organitzat d’actuacions dels poders públics i de la societat mitjançant la mobilització
de recursos humans i materials per a protegir i promoure la salut de les persones,
prevenir la malaltia i tenir cura de la vigilància d’aquesta, entenent-la també com a la
salut de la població, que depèn en gran part de factors estructurals, ambientals i lligats
als estils de vida.
L’article 108.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya, el contingut d’aquest protocol té caràcter
programàtic i declaratiu, l’eficàcia obligatòria directa del qual ha de resultar de la
signatura, previs els tràmits i autoritzacions legalment exigibles, dels instruments
convencionals als quals s’ha fet referència.
Articles 22 i 65.2 en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local, preveu que és una competència atribuïda al Ple de la corporació, juntament amb
les modificacions introduïdes per la Llei 57/2003 de 16 de desembre, de mesures per
a la modernització del govern local, així com es regula el termini per la publicació del
text íntegre en el BOP i preveu que hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils
per l’entrada en vigor del Reglament.
Es proposa al Ple de la corporació
PRIMER. Aprovar el Protocol de col·laboració per a la planificació, disseny i
construcció d'un centre de radioteràpia a Granollers, entre l'Ajuntament de Granollers,
el Consorci Hospital Clínic de Barcelona i la Fundació Privada Hospital Asil de
Granollers, que es detalla a continuació:
“Protocol de col·laboració per la Planificació, disseny i construcció d’un
Centre de Radioteràpia a Granollers
Granollers, a ___ de _____ de 2018
REUNITS
L’Excm. Sr. Josep Mayoral i Antigas, alcalde de Granollers, assistit per la
Secretària General de la Corporació, la Sra. Catalina Victory Molné.
El Sr. Josep Maria Campistol Plana, director general del Consorci Hospital Clínic
de Barcelona (HCB).
El Sr. Rafael Lledó Rodríguez, director general de la Fundació Privada Hospital
Asil de Granollers(FPHAG)
Atesa la seva notorietat, no es citen les dades personals.
ACTUEN
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El primer, facultat per acord del ple de l’Ajuntament de Granollers adoptat en
sessió de 13 de juny de2015.
El segon facultat mitjançant Acord del Consell de Govern de l’Hospital Clínic de
Barcelona de data 21 de desembre de 2015 i formalitzat en escriptura pública
atorgada en data 30 de desembre de 2015 davant la Notària de Barcelona, Sra.
Maria del Camino Quiroga Martínez, amb número 2.299 de protocol.
El tercer, facultat per l’acord del Patronat Fundació Hospital Asil de Granollers de
27 de juny de 2008 i d’acord amb allò acordat en sessió del 18 de febrer de 2002, i
amb els seus estatuts elevats a públics el 25.10.2012.















EXPOSEN
Els signants, consideren prioritari garantir els serveis essencials que
requereix la ciutadania en diferents camps i en especial en la salut.
Els col·lectius afectats per malalties com el càncer es veuen obligats a fer
desplaçaments que condicionen la seva vida de manera evident.
A Catalunya, les previsions indiquen que entre el 2010 i el 2020 els casos
de càncer diagnosticats augmentaran un 22,5% en els homes (de 21.500
casos el 2010 a 26.450 el 2020) i un 24,5% en les dones (de 14.700 casos
el 2010 a 18.350 el 2020), en part per l’envelliment de la població i per
l’impacte del tabaquisme en les dones. Un de cada dos homes i una de
cada tres dones té probabilitats de desenvolupar un càncer al llarg de la
seva vida. Reduir l’impacte del càncer en la població catalana és també un
dels objectius del Pla de salut de Catalunya.
En l’actualitat hi ha 11 serveis de Radioteràpia a Catalunya: 5 a Barcelona,
1 a l’Hospitalet de Llobregat, 1 a Badalona, 1 a Sant Cugat, 1 a Lleida, 1 a
Girona i 1 a Reus, entre tots porten a terme uns 12.000 tractaments.
La radioteràpia dels malalts de les comarques del Vallès Oriental, Osona i
Ripollès, es fa a d’altres centres de Barcelona amb uns resultats clínics
òptims, però amb les limitacions naturals al sistema, com són la distància i
el difícil accés a la radioteràpia pal·liativa dels pacients d’edat avançada o
amb molt deteriorament.
Es planteja com un objectius dels signants del present protocol, apropar la
radioteràpia al malalt, per aconseguir una pràctica clínica adequada i
d’avantguarda, centrada en el pacient i que tingui en compte les seves
necessitats, valors i preferències.
Com a antecedent al present protocol, en data 19 de maig de 2017, es va
dur a terme la signatura del Protocol d'Intencions entre l'Administració de la
Generalitat de Catalunya, Departament de Salut, el Servei Català de la
Salut (CatSalut) i la Fundació Amancio Ortega per a la donació de prop de
47 milions d’euros en la renovació d’equipaments oncològics d’última
tecnologia per als centres del sistema sanitari integral d’utilització pública
de Catalunya (SISCAT).
D’aquests 47 milions d’euros, 37 milions es destinaran a la renovació de
divuit equipaments de radioteràpia (acceleradors lineals), cosa que
permetrà substituir tots els aparells que tenen més de vuit anys d’antiguitat.
Això implicarà el canvi de més de la meitat dels acceleradors lineals
instal·lats a Catalunya. Precisament en el camp de la radioteràpia, s’acorda
la ubicació d’un dels equips de l’Hospital Clínic a la ciutat de Granollers.
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D’aquest Protocol, en resulta una oportunitat per a la ciutat de Granollers
en dues bandes:
o En primer lloc, per la mostra de disponibilitat del Consorci Hospital
Clínic de Barcelona (HCB) de descentralitzar els seus serveis
apropant-los al territori i que es concreta amb la predisposició
d’ubicar en l’entorn de l’Hospital de Granollers un d’aquests
acceleradors lineals.
o En segon lloc, i derivat del fet que l’Hospital Clínic és el centre
terciari de l’Hospital de Granollers per la majoria de patologies, per
l’excel·lent relació entre els professionals de tots dos hospitals.
Aquests fets, i l’arribada i implantació massiva de les noves
tecnologies, fan que es pugui plantejar la creació d’un centre de
radioteràpia extern a la FPHAG depenent de l’Hospital Clínic de
Barcelona.
A més, el protocol obre línies de treball futures que permetin concentrar
d’altres especialitzacions.
 La població de referència del Vallès Oriental és d’uns 425.000 habitants
(comptant el tres Hospitals de la comarca), on es generarien uns 1700
casos nous de càncer a l’any i, per tant, hi hauria uns 585 pacients
susceptibles de rebre RT (estimació a la baixa).
 Al 2015:
445 pacients
 Al 2016:
380 pacients
 Al 2017:
430 pacients
 Estimació a partir de 2020: > 550 pacients




Si a les dades del Vallès Oriental hi sumem les dades d’Osona i el Ripollès,
amb uns 180.000 habitants i uns 700 casos nous per any, s’hi hauria de
sumar uns 300 casos més anuals, cosa que representaria la necessitat
actual d’un segon equipament.
Amb aquests antecedents, és voluntat dels signants del present protocol
dissenyar i implementar l’equipament que permeti ubicar els serveis de
radioteràpia en un nou centre dins l’entorn de la Fundació Privada Hospital
Asil de Granollers (FPHAG), depenent la radioteràpia de l’Hospital Clínic de
Barcelona (HCB), per poder fer front a les necessitats d’activitat
oncoradioteràpica de les comarques del Vallès Oriental, d’Osona i del
Ripollès, i altres activitats assistencials del Sector Central Granollers del
Vallès Oriental.

Per tot això, en atenció a aquests antecedents, les parts formalitzen aquest
protocol, que es concreta en els següents
PACTES
Primer.- Objectiu i justificació d’aquest protocol
Aquest protocol té com a objectiu possibilitar la ubicació a la ciutat de Granollers
d’un centre de Radioteràpia.
Té el seu fonament en la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública que la
defineix com el conjunt organitzat d’actuacions dels poders públics i de la societat
mitjançant la mobilització de recursos humans i materials per protegir i promoure la
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salut de les persones, prevenir la malaltia i tenir cura de la seva vigilància,
entenent-la també com la salut de la població, que depèn en gran part de factors
estructurals, ambientals i lligats a l'estil de vida.
Per això, la reacció enfront de malalties com el càncer de manera transversal,
pertoca a totes les institucions amb competències en el sector de la salut; aquest
protocol entronca amb la voluntat de col·laboració en un camp tant sensible com el
de les persones afectades per aquestes malalties.
El present protocol dona resposta a noves característiques i reptes de l’entorn. Les
polítiques sanitàries i de benestar aconsellen l’atenció global a les necessitats de
les persones en centres integrats amb orientació comunitària; es promou compartir
els usos dels equipaments entre serveis sanitaris i serveis socials, cívics i
culturals, i per això l’entorn de l’Hospital de Granollers resulta un lloc idoni. D’altra
banda, la diversitat de les fonts de finançament que concorren en matèria sanitària
fa que es produeixi també una diversitat pel que fa als operadors. En un entorn
com el de la ciutat de Granollers, capital de comarca del Vallès Oriental amb bona
comunicació i concentració de serveis de salut, és fonamental avançar en la
planificació estratègica a llarg termini per donar resposta als creixements futurs i
les necessitats de la població.
Segon.- Ubicació
Es proposa l’espai que ocupava l’antiga masia de Can Bufí de 2.180 m2
(cantonada c. de Bartomeu Brufalt, c. de Manel Cornella i c. José Zorrilla). És un
espai per construir l’edifici on s’instal·larà l’equipament de radioteràpia que i
permet ubicar serveis amb capacitat per encabir un total de 2.180 m2 de serveis
aproximadament. En aquest espai es pot construir: planta baixa, planta 1ª i espais
tècnics.
La clau urbanística d’acord amb el vigent planejament que li és d’aplicació és
EQsa, «equipament sanitari» (article 176 del Pla General d’Ordenació Urbana de
Granollers). La referència cadastral 1475301 DG 4017G i la titularitat és de la
Fundació Privada Hospital Asil de Granollers.
La qualificació urbanística i la ubicació el fan un indret idoni per a la pràctica dels
serveis de radioteràpia: per una banda, per la proximitat amb els edificis centrals
del complex hospitalari; i per l’altra, per les connexions de transport públic i, en
general, pel que suposa la connexió de l’entorn, de fàcil accés, amb espai per
aparcament i de ràpida connexió amb les comarques veïnes per la xarxa de
comunicacions existents. A més la seva proximitat amb hospital suposa
dimensionar els serveis de manera que no s’hagin de duplicar i una comoditat
evident per als pacients i les famílies.
Tercer.- Distribució d’espais i activitat assistencial potencial
Pel que fa a la radioteràpia, es preveu 400-450 tractaments per accelerador de
radioteràpia i any, en torns de 8 h (mitjana Europea de 419, entre 300 i 700).
L’activitat estimada amb un horari de 8 a 20 hores, és de 550-600 malalts/any amb
1 accelerador, o bé del doble amb 2 acceleradors.
Es preveu les següents actuacions:
 Unitats de tractament de radioteràpia
 Sistemes de simulació virtuals i planificació de tractaments amb connexió
amb el TC de radiologia
 Estris de radiofísica pel control de la unitat de tractament
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Manteniments
Control de qualitat de les unitats de tractament
Radioprotecció
Medicina nuclear
La unitat de radioteràpia estarà capacitada per a oferir tractaments en oncologia
radioteràpica, en totes les seves especialitats, fins i tot en modulació d’intensitat.
 Estructuració del servei en 5 àrees liderades per un cap d'àrea
 Àrea 1: Digestiu, pell, sarcoma, tumors hematològics.
 Àrea 2: Mama i pulmó.
 Àrea 3: ORL i SNC.
 Àrea 4: Genitourinari
 Àrea 5: Ginecològic. BQT. RIO
 Comitès “on line” a tots els hospitals i totes les patologies
 Comitès de tumors. Per tal d’incrementar la integració i coordinació.
 Funcionament en xarxa entre HCB i H. Granollers
 Pla de contingència en cas d’interrupcions no programades de tractament
 Indicadors d’activitat i de qualitat
Aquestes previsions inicials de l’ús de les quatre plantes es concretaran quan els
signants formalitzin el marc d’actuació amb acords signats amb els agents del
territori.
Quart.- Naturalesa jurídica del present protocol i materialització dels futurs
compromisos per mitjà dels convenis
Les parts declaren que d’acord amb l’article 108.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost,
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya , el
contingut d’aquest protocol té caràcter programàtic i declaratiu, l’eficàcia
obligatòria directa del qual ha de resultar de la signatura, previs els tràmits i
autoritzacions legalment exigibles, dels instruments convencionals als quals s’ha
fet referència.
Per al desplegament del present protocol, les parts desenvoluparan els convenis
que concretin les obligacions per fer possible la planificació, disseny i construcció
d’una unitat de radioteràpia a Granollers. En el marc d’aquests convenis que es
concretaran les formes i fonaments de cada col·laboració.
Cinquè.- Finançament
L’obtenció dels recursos econòmics que permetin el finançament del cost de
construcció del nou centre de radioteràpia és una condició essencial i
imprescindible per la consecució dels objectius del present protocol.
Les parts es comprometen a concretar convenis en els termes i condicions de la
clàusula següent del present protocol.
A títol enunciatiu es concreten els compromisos següents:
 Per part de la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers:
o Signar un mecanisme de col·laboració pel qual es comprometi a
atorgar en dret de superfície els espais de Can Bufí amb 2.180 m2
(cantonada c. de Bartomeu Brufalt, c. de Manel Cornella i c. José
Zorrilla) per a la construcció del nou centre de radioteràpia.
o Posar a disposició de l’HCB els recursos humans i el coneixement
tècnic.
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o
o

Coordinar l’execució del projecte amb la resta dels signants del
present protocol.
Cercar el finançament que falti a la llum de les necessitats de
l’equipament.



Per part de l’Ajuntament de Granollers:
o Aportar el crèdit, via subvenció o en la forma que administrativament
sigui més adequada, a l’Hospital Clínic de Barcelona com a promotor
de la construcció del nou centre de radioteràpia, per promoure els
concursos del projecte per a la selecció de l’equip redactor i de la
direcció facultativa d’obra, que podrà encarregar a un tercer.
o En el marc d’aquest disseny i redacció, assumir el finançament del vial
perimetral de l’espai que resulti necessari per a la bona execució del
projecte garantint accessos de qualitat i concretant-ne una bona
mobilitat, la vialitat i els espais lliures.
o Facilitar la tramitació de llicències i permisos, amb observança de la
normativa que sigui d’aplicació.



Per part del Consorci Hospital Clínic de Barcelona:
o Licitar la selecció dels contractistes escaients per la redacció del
projecte així com la direcció facultativa i el posterior contracte d’obres i
els contractes connexos que se’n puguin derivar (a tall exhaustiu i no
enunciatiu, el de control de qualitat, subministraments connexos,
seguretat i salut...). En les meses de contractació hi participaran
representants de la FPHAG i l’Ajuntament de Granollers segons es
disposi en els plecs de licitació.
o Destinar els equipaments oncològics d’última tecnologia a Granollers
que provenen de la signatura del Protocol d'Intencions entre
l'Administració de la Generalitat de Catalunya, Departament de Salut,
el Servei Català de la Salut (CatSalut) i la Fundació Amancio Ortega
o Cercar el finançament que falti a la llum de les necessitats de
l’equipament.
o Destinar els recursos humans i el coneixement tècnic.
o Col·laborar amb la implantació d’altres serveis connexes.


Les parts signants del present protocol treballaran de forma conjunta per
implicar altres actors que tenen com a finalitat promoure actuacions en el
camp de la salut i que facin viable econòmicament el projecte de
radioteràpia.

Sisè.- Sobre el calendari d’actuació
Les parts acorden el següent calendari:
 El Consorci Hospital Clínic de Barcelona (HCB) i la Fundació Privada
Hospital Asil de Granollers, signaran un conveni per concretar els termes de
la col·laboració per ubicar els equips abans del 31.12.2018.
 L’Hospital Clínic de Barcelona, la Fundació Privada Hospital Asil de
Granollers i l’Ajuntament de Granollers signaran un conveni per concretar
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els termes de la col·laboració i aportació econòmica municipal per a les
següents actuacions:
◦ En una primera fase, per a la selecció de l’equip redactor i director de la
obra, abans del 28.02.2019.
◦ En una segona fase, la concreció de la urbanització de l’entorn i de la
construcció del centre de radioteràpia a la vista del projecte entregat per
l’equip redactor.
De manera paral·lela a aquest calendari la Fundació Privada Hospital Asil de
Granollers treballarà amb d’altres actors per completar el projecte amb tractaments
que cerquin finalitats similars i que coadjuvin a la consecució del projecte.
Setè.- Sobre la voluntat de promoure les actuacions derivades d’aquest
protocol i la creació d’una comissió de seguiment
Les parts signants acorden fer efectius els compromisos temporals i concretar en
els corresponents els efectes pressupostaris, així com a treballar de forma
conjunta per fer efectius els convenis que el materialitzin.
A tal efecte es constitueix una comissió de treball amb un representant de cada
ens, exercint-ne la secretaria la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers. Les
sessions se celebraran almenys un cop al trimestre, no caldrà que es facin
presencials i s’admetrà admetent-se la videoconferència.
Les parts manifesten la voluntat de desenvolupar mitjançant convenis els negocis
jurídics a formalitzar en el desenvolupament d’aquest protocol i d’incorporar les
clàusules corresponents que penalitzin l’incompliment de les respectives
obligacions especificant-hi les compensacions avaluables econòmicament a
abonar per part de l’Administració incomplidora.
Vuitè.-Efectes dels incompliments
Les parts consideren el contingut del present protocol com d’importància
estratègica per al territori.
En cas que no es desplegui algun dels convenis previstos, la part responsable
haurà de justificar-ho, comunicant-ho a la resta de les parts, sense perjudici que la
resta de signants en pretengui l’execució i de les clàusules de cadascun dels
convenis que el despleguin.
No es considerarà incompliment de les Parts, i serà considerada com a causa de
resolució d’aquest protocol i dels convenis que se’n derivin, l’insuficient finança ment per cobrir el cost de construcció del centre que faci inviable econòmicament
la consecució del projecte de radioteràpia. Si això succeís, cap de les Parts podrà
reclamar res a les altres per cap concepte i, en el seu cas, es retornarien en fons
que no hagin estat aplicats al projecte.
Novè.- Sobre el caràcter programàtic i declaratiu d’aquest protocol
Les parts signants, en la representació en què actuen, accepten tots els pactes
precedents i, en prova de conformitat, signen aquest document, en quatre
exemplars originals, essent els tres textos idèntics i igualment autèntics, en el lloc i
la data indicats.
A Granollers a la data citada a l’encapçalament.
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L’Excm. Sr. Josep Mayoral i Antigas
Alcalde de Granollers

Sra.Catalina Victory Molné
Secretària
General
l’Ajuntament

de

Sr. Josep Maria Campistol Plana
Director general del Consorci Hospital Clínic de Barcelona
(per delegació CG 21/12/2015)
Sr. Rafael Lledó Rodríguez
Director general de la Fundació Hospital Asil de Granollers»
SEGON. Notificar el present acord a les persones interessades.-

Alcalde: Moltes gràcies. La regidora de Salut, la senyora María del Mar Sánchez, en
farà la presentació, endavant:
Senyora Sánchez:Gràcies alcalde, bona nit a tothom.
Tal i com dit la senyora secretària, avui portem a aprovació el Protocol de
col·laboració entre l'Ajuntament de Granollers, el Consorci Hospital Clínic de
Barcelona i la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers, per a la planificació,
disseny i construcció d'un centre de radioteràpia a Granollers.
La construcció d’aquest equipament és un dels projectes que impulsa l’associació
Xarxa C17.
La Xarxa C-17 va néixer al 2013 amb la voluntat de ser un espai de trobada de tots
els actors implicats en el desenvolupament econòmic i social del territori. Els àmbits
de treball principals d'aquesta Xarxa són la millora de les infraestructures de l’eix.
Fruit d’aquest treball, el 13 d’abril de 2015 es signa un conveni marc de col·laboració
entre l’Hospital Clínic de Barcelona, el Consorci Hospitalari de Vic, La Fundació
Sanitària Mollet, La Fundació Asil Hospital de Granollers i la Fundació Hospital de
Sant Celoni amb l’objectiu de crear una aliança estratègica en matèria de gestió
assistencial de la salut.
L’objecte del conveni era establir un marc estable de col·laboració per desenvolupar
projectes compartits que millorin l’atenció mèdica, l’eficiència dels recursos i
l’accessibilitat al tractament de certes patologies que avui no poden ser ateses en
l’àmbit territorial de la C-17, tot això,amb el suport del Servei Català de la Salut, que té
la voluntat d’exercir una funció pro-activa i de coordinar aquestes actuacions en xarxa.
En aquest marc de col·laboració s’ha acordat la creació d’un servei de radioteràpia a
l’Hospital de Granollers, que evitarà els desplaçaments a la ciutat de Barcelona, ja
que fins ara els pacients de càncer de les comarques del Vallès Oriental, Osona i
municipis de l’eix de la C-17 que necessiten radioteràpia es veuen obligats a anar a
Barcelona per rebre aquest tractament.
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Actualment, un 20% de les 1.300 persones que reben tractaments de radioteràpia a
l'Hospital Clínic provenen d'aquestes tres comarques.
Els experts diuen, que a Catalunya, entre el 2010 i el 2020 els casos de càncer
diagnosticats augmentaran un 22,5% en els homes i un 24,5% en les dones. Un de
cada dos homes i una de cada tres dones tenen probabilitats de desenvolupar un
càncer al llarg de la seva vida.
El protocol que avui portem a aprovació, té com a objectiu possibilitar la ubicació a la
ciutat de Granollers d’un centre de Radioteràpia.
Actualment n'hi ha 5 a Barcelona, 1 a l’Hospitalet de Llobregat, 1 a Badalona, 1 a Sant
Cugat del Vallès, 1 a Lleida, 1 a Girona i 1 a Reus, que porten a terme uns 12.000
tractaments. El de Granollers seria o serà el dotzè servei de radioteràpia a Catalunya,
hi podrà fer entre 400 i 500 tractaments a l'any d'odontologia radioteràpica en totes les
seves especialitats.
En la construcció i posada en marxa del nou equipament hi intervindran la Fundació
Privada Hospital Asil de Granollers, l'Ajuntament de Granollers i el Consorci Hospital
Clínic de Barcelona.
La Fundació Privada Hospital Asil de Granollers cedirà els espais per a la construcció
del centre.
El nou equipament es construirà a l'espai que ocupava l’antiga masia de Can Bufí, a la
cantonada dels carrers Bartomeu Brufalt, carrer de Manel Cornella i carrer José
Zorrilla, a tocar de l'Hospital de Granollers, hi tindrà uns 2180 m2. S'ubicarà, doncs,
molt pròxim als edificis centrals del complex hospitalari, amb bon accés, espai per a
l'aparcament i ràpida connexió amb les comarques veïnes.
L’Hospital de Granollers també posarà a disposició de l'Hospital Clínic de Barcelona
els recursos humans i coneixement tècnic, i coordinarà l’execució del projecte amb la
resta dels signants del present acord.
L'Ajuntament de Granollers aportarà aquest any 2019 una subvenció de 700.000
euros a l’Hospital de Granollers per a la redacció del projecte de l’obra, amb una
partida prevista ja al pressupost aprovat per a l’any 2019. L’Ajuntament també
finançarà el vial perimetral que ha de garantir els accessos i la mobilitat al nou centre.
El Consorci Hospital Clínic de Barcelona assumirà el procés de licitació i adjudicació
del projecte, també hi destinarà recursos humans i coneixement tècnic. Destinarà els
equipaments oncològics d’última tecnologia de Granollers. L’accelerador lineal que
s’instal·larà a Granollers, prové del Protocol d'Intencions entre el Departament de
Salut de la Generalitat de Catalunya, el Servei Català de la Salut i la Fundació
Amancio Ortega.
L'aprovació d’aquest protocol es una gran oportunitat per millorar l’atenció mèdica i
l'eficàcia dels recursos, i es un pas mes per fer-los mes accessibles a la ciutadania, al
mateix temps obre línies de treball futures que ens permetran continuar avançant en
d’altres especialitzacions.
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Alcalde: Moltes gràcies. Aquí no hi ha anunciades intervencions. Sí? Estava jo
despistat. Senyor Navarro té la paraula:

Senyor Navarro: Bé. Voldríem justificar el nostre vot, que serà favorable.
Ens sembla que és una actuació importantíssima. Portem molt de temps reclamant o
demanant en aquest Ple, que s'impliqui en donar suport a l'Hospital, de fet, moltes de
les preguntes que hem fet al llarg d'aquests anys al president del Patronat, el senyor
Mayoral, doncs, no han tingut resposta. Entenem que és la primera gran mesura de
suport que es fa des d'aquest Ple a l'Hospital i, per tant, creiem que així ajudem a
construir un Granollers millor; i li donem molta importància a l'actuació que es
proposa. Gràcies.
Alcalde: Moltes gràcies. Alguna altra intervenció? No? Sí, perdó. Senyor Llobet, té la
paraula:
Senyor Llobet: Sí, també, res. Jo és que, en un principi abans no hi havia d'intervenir.
Havia d'intervenir en aquesta, per tant, nosaltres, quatre pinzellades ràpides per fer
notar la satisfacció del nostre grup.
En aquest cas l'acord que avui es porta a Ple i que, nosaltres evidentment, només
faltaria, també votem. És un salt important per la millora de la xarxa sanitària de la
ciutat, amb la voluntat d'oferir una atenció de qualitat i propera a la gent que pateix les
inclemències d'aquesta maleïda malaltia; per tant, diguéssim, que pateixen aquesta
malaltia a les penúries que pateixen; s'hi sumen els tractaments llargs que obliguen
aquesta incomoditat dels desplaçaments sovintenejats; en aquest cas recordar també
l'enorme feinada que fa la gent d'Oncovallès, i també a casa nostra i que fa pocs dies
hem celebrat la marató de TV3 que ha tornat a ser un èxit i un orgull de país. També
fer notar que aquest centre que avui es comença a dibuixar, d'alguna manera és que
és fruit de l'acord de gens diversos; oferirà una tensió sanitari més propera als
pacients de la ciutat, també a la gent del Vallès oriental que ho necessita, i també els
veïns d'Osona i el Ripollès, per tant, que transitant per la C-17 que no hauran d'anar
fins a Barcelona per poder rebre aquest tractament. Il·lusió, satisfacció per posar-ho
en marxa. Satisfacció també perquè es faci a l'Hospital de Granollers i perquè aquest
centre mèdic segur que creix en excel·lència, en formació i en serveis al costat de
l'Hospital Clínic. Satisfacció de veure com aquest projecte que avui portem a Ple, neix
del del treball conjunt entre agents diversos del sistema de salut del país i de la
coordinació entre administracions, per tant, que fa bona la frase que diu que tot allò
que fem junts ho fem millor. Sí que deixi'm sentir la satisfacció per saber que l'impuls
d'aquest centre de radioteràpia farem que, la C-17 prengui potencial, que agafi
múscul, esdevingui com el nexe d'unió entre el nostre Vallès i el rerepaís proper que
tenim a tocar acoplar-nos millor i ajudant, a poc a poc, anar construint si em permeten
el símil, el somni noucentista: la Catalunya-ciutat de Prat de la Riba, per tant,
interessant. I, per tant, avui fem que la política sigui útil, no? que la política sigui útil.
Fem una cosa que ens posem tots d'acord. I, per tant, res, avui més que mai, salut!
Alcalde: Moltes gràcies. Senyor Sastre: Senyor Sastre: Sí, molt, molt breument també.
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També felicitar-nos d'aquesta oportunitat que ens arriba com a ciutat. Una oportunitat
que no, diguéssim, que no queda simplement amb una medalla que tenim com a
capital de comarca, en aquest cas, a més parla dels usuaris que té doncs la nostra
àrea sanitària sinó que reverteix i ho ha explicat la regidora i el senyor Llobet també,
doncs, amb un servei molt concret, de moltes persones que fins ara s'havien de
desplaçar. Només destacar un element, en un moment en què moltes vegades els
dogmes impregnen tots els debats polítics, tots els discursos o la majoria els
discursos; assenyalar també que, més enllà de la simpatia o antipatia que ens
despertin segons quines persones i segons quins models, un dels gèrmens d'aquest
projecte sobrevé d'una aportació, si no vaig errat de, 47.000.0000 d'euros de la
Fundació Amancio Ortega, què dic, no entraré a valorar el personatge i el seu model
comercial, però, en tot cas, sí senyalar que la col·laboració público-privada és un
element que dóna fruits i reverteix de formar tangible sobre la ciutadania, en aquest
cas, doncs, l'aportació repeteixo, 47.000.000 d'euros no estem parlant de poca cosa

Alcalde: Moltes gràcies. Per part de Ciutadans, No hi ha intervenció? Per part
d'Esquerra Republicana, endavant:
Senyora Maynou: Molt breument. De fet, amb aquesta Moció que presentem es
demostra i, una mica el que intentem és fer ressò de que l'estat espanyol segueix
vulnerant els drets civils i polítics amb la presó preventiva, reprimeix la dissidència
política i aquesta vulneració de drets es tradueix també en totes les resolucions del
Tribunal Suprem i de l'Audiència Nacional que responen només a una clara voluntat
de castigar tots aquells que van promoure el dret d'expressar-se democràticament en
el referèndum del passat u d'octubre, és important de retenir-ho i repetir-ho anant-s'ho
dient. Defensar la democràcia no és cap delicte i, no només no és cap delicte sinó que
s'ha de fer. Els presos i les preses han recorregut judicialment totes aquestes
resolucions, topant amb un indecent bloqueig per part del Tribunal Constitucional que
actua al servei de l'estat la repressió no donant resposta aquests recursos fins a més
un any després; i per tant, des d'aquesta situació tan extrema és la que ha portat a en
Jordi Sànchez, el Jordi Turull, en Quim Forn i el Josep Rull a iniciar una vaga de fam.
Nosaltres, des del grup municipal d'Esquerra Acció Granollers, no podem fer altra
cosa que donar tot el nostre suport, solidaritat i respecte. Suport immens a una acció
contundent i extrema per denunciar una situació d'injustícia i suport també a tot tipus
d'accions que es duguin a terme tots els presos i i preses i tots els exiliats.
Jo crec que és insistir, insistir, insistim en presentant mocions i des dels municipis
treballar perquè no normalitzar aquesta situació i denunciar tantes vegades com faci
falta la repressió i és la injustícia a la que l'estat espanyol ens aboca. Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. Per part del PDeCAt, senyor Sastre, té la paraula, endavant:
Senyor Sastre: Sí, molt, molt, molt breument també.
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Bé, en tot cas, aquesta Moció que, doncs, que la part dispositiva que ha llegit la
senyora secretària ja parla per si sola i deixa molt clar doncs quins són els objectius.
Nosaltres hem presentat conjuntament, doncs, amb Esquerra Republicana, i en
aquest cas, doncs, ens donem suport, és a dir, suport polític a una acció que ja s'ha
dit, que és una acció extrema, és a dir, una vaga de fam no és una broma, no és una
cosa simbòlica, no és un domàs penjat amb un balcó, no és un pin posat en un jersei
sinó que és, doncs, dues persones, avui en el seu divuitè dia de fam, divuit dies; dues
altres persones en el seu quinzè dia de vaga de fam.
Clar a mi m'és molt difícil perquè, doncs, aquestes persones algunes d'elles són
companys i amics, i si jo els tingués al davant en aquests moments, doncs, malgrat
que jo doni suport polític, o donem suport polític a la vaga fam, doncs, segurament per
una qüestió personal els hi demanaria que abandonessin aquesta vaga de fam,
perquè no vull, no m'agrada que estiguin sotmesos o que s'hagin de sotmetre a
aquesta, diguéssim, la privació en aquest cas de menjar com a forma de protesta per
haver de reivindicar una cosa que hauria d'estar garantida, com són els seus drets
civils i polític més bàsics.
Avui ha començat la vista preliminar del judici de l'u d'octubre i, bé, ja hem pogut
veure allò que fa dies, mesos que veiem, que és que tot plegat és una causa
grotesca, instruïda de forma barroera i que no garanteix de cap manera, ans al
contrari, fa pensar que anem cap a un judici que, d'ajust no tindrà absolutament res.
Avui hem vist, doncs fiscalia expressant fets que no han passat mai, per tant, ja no és
una qüestió subjectiva, opinable sobre una intencionalitat política o no, és a dir,
fiscalia exposava fets davant del jutge en aquesta vista preliminar que no han succeït,
sense cap mena de discussió i, per tant, diguéssim, que això sumat a les causes
doncs de rebel·lió que s'imputen a persones que l'única van fer va ser, per exemple,
pujar a sobre d'un cotxe de la Guàrdia civil per demanar als manifestants que es
dissolguessin,doncs, tot plegat, diguéssim, o porta a pensar que no hi haurà cap judici
just, que això s'acabarà dirimint el Tribunal de drets humans d'Estrasburg que, per
cert, està agafant una carrerilla important a l'hora de condemnar a l'estat espanyol per
incompliment de la garantia d'aquests drets humans i civils i polítics més bàsics amb
multitud de persones. Avui uns immigrants que van ser expulsats de forma irregular
sense que hagin tinguts en compte els seus drets anteriorment, doncs, membres de la
Mesa del Parlament Basc que no van dissoldre un grup polític i que després ens van
ser reconeguts els seus que, tenien raó en les seves reivindicacions. Per tant, en tot
cas, de judici just crec que ni està, ni se l'espera amb les circumstància que són
donades. Desitjar doncs aquestes persones no pateixin per la seva integritat física
amb conseqüències de la vaga de fam a la que es veuen obligats a realitzar i, en tot
cas, demanar la llibertat immediata dels presos i preses polítiques i el retorn dels
exiliats i exiliats. Moltes gràcies.
Aprovada per unanimitat
JUNTA DE PORTAVEUS
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12. Moció per denunciar el bloqueig jurídic del tribunal constitucional i de
suport als presos polítics que fan vaga de fam
La Secretària informa que aquesta moció ha estat aprovada per majoria simple amb
els vots favorables dels Grups Municipals del PdeCAT- Demòcrates, d’ ERC-AG-AM i
de la CpG-CUP-PA; els vots en contra dels Grups Municipals de C’S i del PP; i
l’abstenció del Grup Municipal del PSC-CP.
Identificació de l’expedient:
Moció que presenten els grups municipals de PDeCAT–Demòcrates i Esquerra
Republicana de Catalunya–Acció Granollers per denunciar el bloqueig jurídic del
tribunal constitucional i de suport als presos polítics que fan vaga de fam.
Fets:
Catalunya pateix una vulneració dels Drets humans fruit de l’empresonament injust i
injustificat, des del 16 d’octubre de 2017, primer dels presidents d’Òmnium Cultural i
l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, i al cap d’uns dies, dels
representants del Govern de Catalunya, el vicepresident Oriol Junqueras, i els
consellers Raül Romeva, Jordi Turull, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, i la
presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Altres representants polítics, com el
president Carles Puigdemont, els consellers Toni Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí i
Meritxell Serret, Marta Rovira i Anna Gabriel, van haver de marxar a l’exili davant la
persecució judicial de tots aquells que van voler posar les urnes al servei de la
ciutadania.
Durant tot aquest temps s’han vulnerat els drets civils i polítics amb una presó
preventiva totalment indecent. Assistim a un estat judicial que vulnera drets com la
presumpció d’innocència, els drets polítics i la llibertat, recollits en el Conveni Europeu
de Drets Humans i el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics. Aquesta vulneració
queda reflectida en les diverses resolucions del Tribunal Suprem i de l’Audiència
Nacional, que responen a una clara voluntat de castigar tots aquells que van
promoure el dret a expressar-se democràticament en el referèndum del passat l’1
d’octubre de 2017.
El presos polítics han recorregut judicialment totes aquelles resolucions que vulneren
els seus drets com a ciutadans. S’han presentat fins a 12 recursos d’empara davant el
Tribunal Constitucional, dels quals tots han estat acceptats però cap ha estat resolt. El
primer recurs d’empara acceptat a tràmit pel Constitucional contra l’ordre de presó
provisional decretada per l’Audiència Nacional es va presentar el 22 de novembre del
2017. Un any després, el Tribunal Constitucional no s’ha pronunciat, allargant
deliberadament el procés. La Llei d’enjudiciament criminal i la doctrina del mateix
Tribunal Constitucional estableixen que els recursos contra els escrits de presó
provisional han de gaudir de tramitació preferent i s’han de resoldre en un termini
màxim de 30 dies.
Tota aquesta demora, que no s’ha produït en altres ocasions anteriors, només busca
bloquejar la possibilitat que els presos polítics puguin accedir a la justícia europea, i
en concret al Tribunal Europeu de Drets Humans. És per aquest motiu, que el
dissabte 1 de desembre els presos polítics, Jordi Sànchez i Jordi Turull, i dos dies
més tard, Josep Rull i Joaquim Forn, van iniciar una vaga de fam des de la presó de
Lledoners com a mesura de protesta per aquesta intencionada dilació judicial i la
vulneració dels seus drets civils i polítics.
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Per tots aquests motius els Grups Municipals de PDeCAT – Demòcrates i Esquerra
Republicana –Acció Granollers a l’Ajuntament de Granollers, proposen l’adopció dels
següents ACORDS:
PRIMER.- Donar ple suport a la decisió dels presos polítics, Jordi Sànchez, Jordi
Turull, Joaquim Forn i Josep Rull, d’iniciar una vaga de fam.
SEGON.- Denunciar la vulneració dels drets civils i polítics dels empresonats i
empresonades, pel referèndum de l’1-O a través d’una presó preventiva totalment
injustificada que vulnera el dret a la presumpció d’innocència i el dret a la llibertat .
TERCER.- Denunciar que el bloqueig del Tribunal Constitucional en la tramitació dels
recursos només busca evitar que els presos polítics puguin accedir a la justícia
europea per endarrerir la seva posada en llibertat.
QUART.- Exigir una justícia que no obstaculitzi el dret a defensa de qualsevol persona
acusada, que no bloquegi interessadament qualsevol recurs judicial ni l’allargui
injustificadament. Demanem una justícia imparcial i que respecti els drets civils.
CINQUÈ.- Exigir que els presos polítics catalans tinguin un judici just, que es jutgi en
un marc democràtic i on sigui real la imparcialitat de la justícia i la separació de poders
de l’Estat.
SISÈ.- Tot i que el motiu de la vaga de fam no és aquest, exigir, una vegada més,
l’alliberament dels presos i preses polítics i el retorn dels exiliats i exiliades que són
perseguits per fomentar únicament la democràcia i la participació ciutadana basant-se
en el dret a decidir, internacionalment reconegut.
SETÈ.- Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la
Generalitat, al Govern de l’Estat espanyol, al Tribunal Constitucional, al Tribunal
Europeu de Drets Humans, al Parlament Europeu, a l’Oficina de l’Alt Comissariat de
les Nacions Unides per als Drets Humans i a l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques (ACM) i a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI).
Alcalde: Òbviament aquí hi ha anunciades intervencions. Per part del Partit Popular?
No? Per part de la CUP, la senyora Oliver té la paraula:

Senyora Oliver: Bon vespre a tothom.
Permeteu-me fer un incís prèvia al posicionament respecte de la Moció; i és
bàsicament per expressar, en tot cas, la doble o una triple indignació, si se'm permet.
En primer lloc, perquè ja són vint-i-sis les xifres de feminicidis que portem als països
catalans i em sembla que és important que això consti, que de fet, hauria de constar a
cadascun dels plens. El darrer va ser el divendres passat amb una companya a
Manresa.
I, a més a més, una doble indignació perquè el tema de la Vianca, concentració de la
qual acabo de venir, no està resolt, no hi ha justícia i, per tant, exigim, evidentment,
que és un tema que no quedi en l'oblit.
I, a més a més, com tenim massa present aquests dies el cas de la Laura
Luelmo,aquesta mestra de Zamora, em sembla que treballava a Huelva, i que totes i
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tots tenim present aquest feminicidi darrer a l'estat espanyol. Se'm fan present unes
preguntes molt sagnants que sí que voldria expressar i compartir amb tots vosaltres.
Em pregunto, en aquest casi pensant en la companya morta i apareguda al riu que és
la Vianca. Què hagués passat si la Vianca, enlloc d'haver nascut a Bolívia hagués
nascut, per exemple, a Granollers, o hagués nascut a Vic, o hagués nascut a
Manresa,
Alcalde: perdó
Senyora Oliver: Acabo
Alcalde:No, no, perdoni, perdoni; ho sento però ja hi ha unes regles de joc en aquesta
casa. En aquesta casa com a qualsevol casa democràtica, vostè té l'opció de
defensar una Moció que ha presentat uns companys i jo li demano que es centri en la
Moció; llavors podem parlar, pot fer la pregunta que vulgui o prec que vulgui, té un
apartat per fer-ho; però en aquests moments, vostè el que li toca fer, si em permet
l'observació, és simplement defensar la Moció que acaba d'anunciar la senyora
secretària. Moltes gràcies.
Senyora Oliver: D'acord. Com són preguntes, de fet, el que pensava fer
col·lectivament, doncs, en tot cas, m'espero a després, fent ús de la meva paraula
després.
Respecte del tema de la vaga de fam, doncs, home és obvi que nosaltres donem ple
suport a la vaga de fam; a més, ple suport a les diferents estratègies de lluita, totes
elles legítimes, pensem dels nostres presos i preses i exiliades, per tant, a totes elles
el nostre suport. I, sí que és veritat que, efectivament, no puc deixar d'interpel·lar el
PSC de Granollers, davant d'aquesta abstenció, d'aquesta Moció, perquè em
pregunto, és a dir, com pot ser que algú que diu defensar els drets humans pot formar
part d'un partit que el proper 21D portarà vint mil policies a Catalunya, efectivament,
per reprimir aquest descontentament social. Em pregunto com algú, el PSC de
Granollers, que diu defensar la llibertat dels presos i les preses polítiques, no defensa
un dret tant legítim i tant, practicat en d'altres casos, Gandhi, Xirinacs, etc, etc, tan
legítim per posant fins i tot en risc la seva vida, per defensar la seva llibertat. I,
precisament en remeto a una frase de Gandhi que deia: El no violent no pot tractar
amb neutralitat les paraules d'un conflicte violent, l'agressor és l'enemic, l'agredit és
l'amic, tot i que sigui violent. I, vostès ho saben companys i companyes del PSC,
aquesta fórmula que gasten de l'equidistància i aquesta pretesa neutralitat, sempre,
sempre, sempre, i ho saben, implica posicionar-se a favor de l'opressor. Gràcies.
Alcalde: Moltes gràcies. Per part de Ciutadans, No hi ha intervenció? Per part
d'Esquerra Republicana, endavant:
Senyora Maynou: Molt breument. De fet, amb aquesta Moció que presentem es
demostra i, una mica el que intentem és fer ressò de que l'estat espanyol segueix
vulnerant els drets civils i polítics amb la presó preventiva, reprimeix la dissidència
política i aquesta vulneració de drets es tradueix també en totes les resolucions del
Tribunal Suprem i de l'Audiència Nacional que responen només a una clara voluntat
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de castigar tots aquells que van promoure el dret d'expressar-se democràticament en
el referèndum del passat u d'octubre, és important de retenir-ho i repetir-ho anant-s'ho
dient. Defensar la democràcia no és cap delicte i, no només no és cap delicte sinó que
s'ha de fer. Els presos i les preses han recorregut judicialment totes aquestes
resolucions, topant amb un indecent bloqueig per part del Tribunal Constitucional que
actua al servei de l'estat la repressió no donant resposta aquests recursos fins a més
un any després; i per tant, des d'aquesta situació tan extrema és la que ha portat a en
Jordi Sànchez, el Jordi Turull, en Quim Forn i el Josep Rull a iniciar una vaga de fam.
Nosaltres, des del grup municipal d'Esquerra Acció Granollers, no podem fer altra
cosa que donar tot el nostre suport, solidaritat i respecte. Suport immens a una acció
contundent i extrema per denunciar una situació d'injustícia i suport també a tot tipus
d'accions que es duguin a terme tots els presos i i preses i tots els exiliats.
Jo crec que és insistir, insistir, insistim en presentant mocions i des dels municipis
treballar perquè no normalitzar aquesta situació i denunciar tantes vegades com faci
falta la repressió i és la injustícia a la que l'estat espanyol ens aboca. Gràcies.
Alcalde: Moltes gràcies. Per part del PDeCAt, senyor Sastre, té la paraula, endavant:
Senyor Sastre: Sí, molt, molt, molt breument també.
Bé, en tot cas, aquesta Moció que, doncs, que la part dispositiva que ha llegit la
senyora secretària ja parla per si sola i deixa molt clar doncs quins són els objectius.
Nosaltres hem presentat conjuntament, doncs, amb Esquerra Republicana, i en
aquest cas, doncs, ens donem suport, és a dir, suport polític a una acció que ja s'ha
dit, que és una acció extrema, és a dir, una vaga de fam no és una broma, no és una
cosa simbòlica, no és un domàs penjat amb un balcó, no és un pin posat en un jersei
sinó que és, doncs, dues persones, avui en el seu divuitè dia de fam, divuit dies; dues
altres persones en el seu quinzè dia de vaga de fam.
Clar a mi m'és molt difícil perquè, doncs, aquestes persones algunes d'elles són
companys i amics, i si jo els tingués al davant en aquests moments, doncs, malgrat
que jo doni suport polític, o donem suport polític a la vaga fam, doncs, segurament per
una qüestió personal els hi demanaria que abandonessin aquesta vaga de fam,
perquè no vull, no m'agrada que estiguin sotmesos o que s'hagin de sotmetre a
aquesta, diguéssim, la privació en aquest cas de menjar com a forma de protesta per
haver de reivindicar una cosa que hauria d'estar garantida, com són els seus drets
civils i polític més bàsics.
Avui ha començat la vista preliminar del judici de l'u d'octubre i, bé, ja hem pogut
veure allò que fa dies, mesos que veiem, que és que tot plegat és una causa
grotesca, instruïda de forma barroera i que no garanteix de cap manera, ans al
contrari, fa pensar que anem cap a un judici que, d'ajust no tindrà absolutament res.
Avui hem vist, doncs fiscalia expressant fets que no han passat mai, per tant, ja no és
una qüestió subjectiva, opinable sobre una intencionalitat política o no, és a dir,
fiscalia exposava fets davant del jutge en aquesta vista preliminar que no han succeït,
sense cap mena de discussió i, per tant, diguéssim, que això sumat a les causes
doncs de rebel·lió que s'imputen a persones que l'única van fer va ser, per exemple,
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pujar a sobre d'un cotxe de la Guàrdia civil per demanar als manifestants que es
dissolguessin,doncs, tot plegat, diguéssim, o porta a pensar que no hi haurà cap judici
just, que això s'acabarà dirimint el Tribunal de drets humans d'Estrasburg que, per
cert, està agafant una carrerilla important a l'hora de condemnar a l'estat espanyol per
incompliment de la garantia d'aquests drets humans i civils i polítics més bàsics amb
multitud de persones. Avui uns immigrants que van ser expulsats de forma irregular
sense que hagin tinguts en compte els seus drets anteriorment, doncs, membres de la
Mesa del Parlament Basc que no van dissoldre un grup polític i que després ens van
ser reconeguts els seus que, tenien raó en les seves reivindicacions. Per tant, en tot
cas, de judici just crec que ni està, ni se l'espera amb les circumstància que són
donades. Desitjar doncs aquestes persones no pateixin per la seva integritat física
amb conseqüències de la vaga de fam a la que es veuen obligats a realitzar i, en tot
cas, demanar la llibertat immediata dels presos i preses polítiques i el retorn dels
exiliats i exiliats. Moltes gràcies.
TORN DE PRECS I PREGUNTES
Alcalde: Per part del Partit Popular? no? Per part de la CUP? Endavant:
Senyora Oliver: Gràcies. Be, doncs, agrairia que, dues vegades, no s'hem tallés en la
meva intervenció, si fos possible.
Jo, l'únic que voldria manifestar, compartir en aquesta casa, que és la casa
consistorial que, efectivament, és el Ple de l'Ajuntament de Granollers i que, de fet, és
l'últim Ple abans de tancar l'any, doncs, crec que,és a dir, per les càmeres, per tant,
pel públic per Granollers a és en general i, perquè consti a l'acta; crec que havia de dir
el nom de Vianca Roca, perquè és la dona assassinada, que la vam trobar, aquí al riu
nostre que passa per la ciutat de Granollers i, penso que era necessari posar-ho
damunt de la taula. I, per què dic necessari posar-ho damunt de la taula? doncs,
perquè és el que intentava explicar abans, és a dir, tenim el record absolut, present i
colpidor de la companya morta a Huelva, quan va sortir a córrer i ha estat
assassinada. I, no puc deixar de pensar i, segurament vosaltres tampoc podeu deixar
de pensar que, realment la Laura Luelmo, amb qui manifesto hi manifestem tot el
nostre suport, és una altra companya més assassinada; com també ho va ser la
Vianca Roca, apareguda fa, doncs això, tres mesos al riu Congost de Granollers.
I, la meva pregunta, i el que jo em pregunto, i és una pregunta sagnant i vull compartir
amb tots vosaltres, és: Què hagués passat si la Vianca, i és el que volia dir abans,
enlloc d'haver nascut a un país llunyà, com Bolívia, hagués nascut per aquí, pregunta
número u.
I, què hagués passat si en lloc de treballar, perquè va estudiar estètica, hagués
treballat en una botiga de cosmètics com treballava, hagués treballat de professora en
un institut d'en Toni Cumella, per exemple; haguéssim tingut la mateixa implicació?No.
Haguéssim fet el mateix esforç per, haguéssim fet el mateix esforç per fer una batuda
a tot Granollers com han fet al Campillo, a Huelva, per trobar el cos de la Laura que,
efectivament, l'han trobat? No. I, la meva pregunta, que és una pregunta
col·lectiva,és, de veritat hem fet tots i totes, com a Granollers i com el consistori el que
ens pertocava fent aquest moment davant d'una companya assassinada i apareguda
al riu Congost? Aquesta és la que necessitava fer. perquè crec que, entre totes i tots
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hem fet, segurament, menys del que haurien volgut i, menys del que segurament
hauríem d'exigir,no només a la policia local, no només als Mossos d'Esquadra sinó
també a l'Ajuntament de Granollers. Per tant, la pregunta és: fins on estem disposats i
disposades a aguantar aquest sistema patriarcal, que també racista i que també és
classista; i en això crec que totes i tots tenim la nostra part de responsabilitat. Gràcies.
Alcalde: Interpreto que és un prec. En tot cas, també jo puc assumir com una
pregunta que em puc fer a mi mateix, eh.
Miri, mai fem prou. Mai fem prou. I, per tant, des d'aquest punt de vista sempre hem
de tenir aquesta vessant autocrítica, jo ho intento.
Ara,amb aquest cas com en tots, intentem partir d'un ideal bàsic, que és diu, igualtat.
Aquest d'aquí i aquesta persona que diu vostè, aquí a la seva dreta, bé a la seva
esquerra, en aquest cas, que es diu Rudy Benza, ha estat en tot moment on havia
d'estar, en tot moment. I, si em permet, el algun moment, més enllà d'on havia d'estar.
Jo també vull que consti en acta.
Una cosa són les proclames, que està bé fer-les, l'expressió d'idees, que està bé ferles. I, una altra, també, és que la gent conegui la feina delicada,
potser que en algun cas millor que no es conegui, però que quedi en acta la feina
delicada, constant, precisa del regidor Rudy Benza i la regidora María del Mar
Sánchez, i vull que consti en acta.
Aquesta feina ha estat constant, present i jo els hi vull agrair. Exactament la mateixa
que s'hagués fet en qualsevol dona, exactament la mateixa, o potser més, perquè
aquest senyor, que es diu Rudy Benza, ha participat activament amb la formació de la
Vianca. Ell ha estat educador de carrer seu, en moments molt complicats, ell ha estat
allà, ell coneix, per tant, la història de la Vianca, i per això, ha estat.
Per tant, només vull que consti en acta, això com a resposta, mai fem prou. Jo sóc
dels que dormo poc perquè dono moltes voltes allò que, he fet malament, que són un
munt de coses. Mai fem prou; però en tot cas, aquest home, aquesta dóna la feina
que havien de fer l'han feta intensament. Més preguntes?
Senyor Meseguer: És un prec. El meu prec és que no s'hauria de fer política en
segons quins temes. Gràcies.
Alcalde: Queda com a prec. Avui estem pregant tots. No sé si per part d'Esquerra hi
ha algun prec? no? Per part del PDeCAT:
Senyor Sastre: Sí, normalment els precs van adreçats a l'equip de Govern,però, en
aquest cas, jo el prec li faig a la Maria Oliver.
Ens ha acusat a tot el consistori i per tant, nosaltres formem part d'aquest consistori,
de racistes i de classistes. Jo rebutjo i des d'aquest grup rebutgem aquesta acusació.
Nosaltres, com a grup, eh,vaja, hem expressat públicament en el moment que ho
havíem de fer; primer, la preocupació per la desaparició de la Vianca i, segon, la
consternació per la seva mort que, ara mateix, suposo, entenc perquè jo no m'ocupo

73 / 75

d'aquestes coses, està en mans de la policia que deu estar investigant què ha passat
en aquest cas i que, suposo, espero i desitjo que s'aclareixi aviat, i es faci justícia
seguint els procediments que, desgraciadament, s'han de seguir amb aquests casos.
Per tant, jo rebutjo de pla que en aquest grup, com en qualsevol altre grup del
consistori, perquè jo parlo pel meu, se'ns acusi de racistes i de classistes, per la mort,
desgraciadament, d'una persona que jo ara mateix, ara de moment encara no
m'atreviria a afirmar en quins termes es va produir. Per tant, simplement negar la
major. Jo, ja dic, aquest prec, normalment va adreçat o haurien d'anar adreçats a
l'equip de Govern; en aquest cas jo l'adreço amb un grup, en aquest cas de l'oposició,
companys de l'oposició i de consistori, i és que retiri, si us plau, l'acusació de racisme i
de classisme que ha fet sobre tot el consistori i, en aquest cas, sobre el grup que jo
represento com a mínim de forma humil. Moltes gràcies.
Alcalde: En tot cas, només recordar que els precs i preguntes no generen debat, i els
precs queden formulats. En tot cas, tindrem ocasió de debatre-ho en un espai que,
probablement, no sigui aquest; però, en tot cas, ho deixem aquí.
Jo crec que, atès que ha estat interpel·lada hauria tenir dret a contestar; també li dic
que, si hagués de llegir el reglament, jo, ara hauria d'aixecar la sessió. Em demana
que no li tallava, no em talli a mi tampoc; estic mirant d'argumentar, eh, no ho faig tan
bé com vostè, però miro d'argumentar.
En tot cas, crec que, sí que li demanaria que no obrís un nou debat perquè tothom,
tothom té dret llavors a contestar. Ha posat sobre la taula un tema que no estava a
l'ordre del dia, l'ha posat amb la voluntat política de dir el que ha dit i, per tant, alguns
hem hagut de dir el que havíem de dir; però, no és ni el moment ni la manera de fer
les coses en aquest Plenari i, per tant, també li haig de dir que la reflexió la faig en
veu alta, però no és el millor, la millor manera de procedir en aquest Plenari, com
anècdota. En tot cas, em sembla que vostè ha estat interpel·lada i, per tant, té dret a
parlar.
Senyora Oliver: Pels companys de Ciutadans, allò personal és polític, per tant,
efectivament, estic aquí per fer política i em sembla que vostès també.
I, el company Àlex Sastre. Em sap greu, em sap greu amb la vehemència amb la qual
has manifestat, amb la qual has manifestat el fet d'haver-te sentit ofès perquè,
precisament, en aquest cas, no hi havia cap voluntat d'ofendre ningú, sinó que em
sembla, em sembla i em reitero que, en tot cas l'únic que he fet és una interpel·lació
col·lectiva en tant que éssers que formem, una interpel·lació col·lectiva, en base una
reflexió perquè tots formem part d'aquest sistema, que és un sistema patriarcal, i el
sistema patriarcal és racista i és classista; no és que hi hagi acusat a ningú en concret
d'aquest consistori de tenir connivència si no, he posat el marc en el qual tots i totes
ens subscrivim en aquest context de patriarcat racista i classista, però no anava amb
noms i cognoms i no anava, en tot cas, i per això o aclareixo, i tants cops com faci que
falta. Crec que la meva reflexió i, si no s'ha entès, doncs, ho constato que anava
dedicada, no anava, en tot cas, a interpel·lar, acusar-hi ningú de racista, de classista,
sinó en tot cas, de circumscriure aquest sistema que, efectivament, sí que és racista i
sí que és classista.
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Alcalde:En tot cas, per acabar només jo la convidaria a llegir les paraules que ha dit
abans, i així podrà entendre per què algú ha entès el que ha entès. En tot cas, ho
deixem aquí. les actes, des d'aquest punt de vista, com vostès diuen sovint,
s'expliquen amb les paraules i vostè veurà si ha acusat o no a ningú, Llegint. I aquí ho
deixem.
Un moment, abans de passar a les persones que ens acompanyen, jo sí que voldria
agrair a la Cristina Sancho el fet que hagi volgut assumir el paper d'interventora en
dos mesos en moments complexes des del punt de vista professional i personal; ha
estat un esforç que li agraeixo, com alcalde i com a consistori.
En tot cas, com ja s'ha expressat a la Junta de Portaveus, el senyor Pau Juste es farà
càrrec de la intervenció, em sembla que estava a la sala fa uns moments, sembla que
ha marxat; però, en tot cas, també agrair-li, senyor Pau Juste que assumeixi aquest
repte, en aquests moments.

I no havent-hi altres assumptes per tractar s’aixeca la sessió quan són les vint-i-una i
trenta minuts i s’estén aquesta acta de la qual dono fe.
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