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ABSÈNCIES JUSTIFICADES



Alcalde: Molt bona tarda a tots i totes, benvinguts i benvingudes al Ple ordinari del mes de gener. 
Abans de passar a l'ordre del dia, i d'acord també amb els portaveus voldria fer dos comentaris.

El primer es expressar el condol per la mort del Pere Canal i Baliu, que va ser regidor d'aquest 
Ajuntament a l'any 79, a partir de l'any 79, en les primeres eleccions democràtiques que es van 
celebrar amb la democràcia recuperada,en les primeres eleccions municipals democràtiques, i que a 
més a més doncs d'haver estat regidor, va ser un home actiu en matèria cultural, en matèria política, 
en matèria social, un home que a més a més doncs va estar anomenat per aquest Ple, o va estar 
distingit per aquest Ple com a medalla de la ciutat. Expressar per tant el nostre condol i l'agraïment a 
la tasca, a la llarga tasca d'en Pere Canal Baliu en favor de la ciutat.                                                              
.                                                               .                  

I la segona referència és que avui  no és un dia qualsevol, 28 de gener, avui fa 75 anys en aquests 
moments, la ciutat estava destruïda. Estava destruïda i ocupada, avui és el dia en que les tropes 
franquistes van entrar a la ciutat fa 75 anys, i hi van trobar una ciutat que havia estat massacrada 
durant 3 dies consecutius, 24, 25 i 26 per les bombes. Van trobar una ciutat destrossada, adolorida, 
amb molta gent ferida, amb molta gent sense casa, i van trobar també una ciutat que sense dubte, i 
això és el que ens han traslladat a molts de nosaltres els nostres familiars, una ciutat que tenia por. 
Por, la por que ocasionava doncs l'ocupació i la gent armada després d'actes violents com els que es 
van viure, i alhora també amb l'ocupació començava la repressió. Por, destrucció, repressió, tres 
elements que avui formen part de l'agenda del dia, quan pensem i quan mirem enrere, i quan mirem 
enrere sempre és per dir mai més, per dir treballem junts perquè coses com les que es van viure no 
siguin possibles.  Passem a l'ordre del dia 
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L'Alcalde pregunta als regidors i regidores assistents si tenen alguna observació a fer a l'acta de la 
sessió ordinària de data 26 de novembre de 2013 i no havent-hi cap s'aprova per unanimitat dels 
regidors i regidores assistents.
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La Secretària informa als regidors i regidores assistents que han pogut consultar els acords citats .
 

3333).-).-).-).-CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ I,,,,    
EN CONCRETEN CONCRETEN CONCRETEN CONCRET,,,,    DE LES RESOLUCIONS DE LDE LES RESOLUCIONS DE LDE LES RESOLUCIONS DE LDE LES RESOLUCIONS DE L''''ALCALDE PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATSALCALDE PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATSALCALDE PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATSALCALDE PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATS,,,,    
MITJANÇANT DONACIÓ DE COMPTEMITJANÇANT DONACIÓ DE COMPTEMITJANÇANT DONACIÓ DE COMPTEMITJANÇANT DONACIÓ DE COMPTE,,,,    EN ELS TERMES DE LEN ELS TERMES DE LEN ELS TERMES DE LEN ELS TERMES DE L''''ARTICLEARTICLEARTICLEARTICLE    22222222....2222AAAA))))    DE LA LLEIDE LA LLEIDE LA LLEIDE LA LLEI    
7777////1985198519851985,,,,    DEDEDEDE    2222    DDDD''''ABRILABRILABRILABRIL,,,,    I DELS ARTICLESI DELS ARTICLESI DELS ARTICLESI DELS ARTICLES     42424242    IIII    104104104104    EL RDEL RDEL RDEL RD    2568256825682568////1986198619861986,,,,    DEDEDEDE    28282828    DE NOVEMBREDE NOVEMBREDE NOVEMBREDE NOVEMBRE .... 

La Secretària informa als regidors i regidores assistents que han pogut consultar les resolucions 
indicades.
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La Secretària explica de forma resumida el contingut del dictamen que es transcriu literalment a 
continuació:

Vist que en data 26 de novembre de 2013, en sessió ordinària el Ple de la Corporació va adoptar, 
entre altres, l'acord següent: 

"Vist que en data 19 de novembre de 2013, la Mesa de Negociació del personal funcionari i laboral ha  
signat l'acord en relació a un nou període d'ultra activitat de l'acord de condicions i el conveni laboral  
que es transcriu a continuació:  

1- En data 19 de novembre de 2013, la Mesa de Negociació del personal funcionari i laboral va signar 
l'acord en relació al període d'ultra activitat de l'acord de condicions i el conveni laboral que es 
transcriu a continuació : 

Reunits en data 19 de novembre de 2013, els representants del personal funcionaris els senyors i les  
senyores:

Sr. Oscar Alarcon Dominguez del Sindicat UGT
Sr. Carles Masjuan Domingo del Sindicat ASTEM
Sra. Joana Molins Reig del Sindicat CCOO
Sr. Francisco Rafael Gutierrez Plazas del Sindicat SPPME-CAT

Els representants i les representants del personal laboral :

Sr. Ángel Calero Rosa del Sindicat UGT
Sr. Miriam Piña Cavero del Sindicat CCOO

Els representants i la representant de la corporació:

Sr. Francesc Rubio Sánchez
Sra. Montserrat Domènech Borrull
Sr. Juan José Masero Sánchez

ACORDEN:

Primer. Mantenir la vigència de l’Acord regulador de condicions del personal funcionari i del conveni 
col·lectiu del personal laboral de l’ajuntament de Granollers, mentre finalitzen les negociacions de la 
Mesa negociadora i no s’aprovi un nou Acord/conveni i establir un nou període màxim per a la 
negociació que tindrà data d'efectes a 1 d'octubre de 2013 i  finalitzarà el proper dia 31 de gener de 
2014."

Vist que un cop esgotat el termini fixat a l'acord de ple, no ha estat possible arribar a un consens amb 
els representants sindicals que permeti signar l'acord de condicions del personal funcionari i el 
conveni col·lectiu del personal laboral de l 'ajuntament de Granollers.

Vist que la situació juridico-legal actual comporta un perjudici pels empleats públics de l 'ajuntament de 
Granollers en no poder aplicar l'acord de condicions del personal funcionari 2006-2009  ni el conveni 
col·lectiu del personal laboral  2006-2009 (i les seves respectives pròrrogues).

Vist que la voluntat d'ambdues parts negociadores és arribar a un consens que permeti signar l'acord 



de condicions i el conveni col·lectiu .

Vist que en data 21 de gener de 2014, la Mesa de Negociació del personal funcionari i laboral ha 
signat l'acord en relació a un nou període d'ultra activitat de l'acord de condicions i el conveni laboral 
que es transcriu a continuació:  

"Reunits en data 21 de gener  de 2014, pels representants dels funcionaris els/les senyors/es:

Sr. Oscar Alarcon Dominguez del Sindicat UGT
Sr. Carles Masjuan Domingo del Sindicat ASTEM
Sra. Joana Molins Reig del Sindicat CCOO
Sr. Francisco Rafael Gutierrez Plazas del Sindicat SPPME-CAT

Els representants del personal laboral:

Sr. Ángel Calero Rosa del Sindicat UGT
Sra. Míriam Piña Cavero del Sindicat CCOO

Els representants de la corporació:

Sr. Francesc Rubio Sánchez
Sra. Montserrat Domènech Borrull
Sr. Juan José Masero Sánchez

ACORDEN:

"Primer. Mantenir la vigència de l’Acord regulador de condicions del personal funcionari i del conveni 
col·lectiu del personal laboral de l’ajuntament de Granollers, mentre finalitzen les negociacions de la 
Mesa negociadora i no s’aprovi un nou Acord/conveni i establir un nou període màxim per a la 
negociació que tindrà data d'efectes a partir del dia 1 de febrer de 2014.

    Es proposa a lEs proposa a lEs proposa a lEs proposa a l ''''Ajuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en Ple ::::    

PrimerPrimerPrimerPrimer     ::::     Mantenir la vigència de l’Acord regulador de condicions del personal funcionari i del conveni 
col·lectiu del personal laboral de l’ajuntament de Granollers, mentre finalitzen les negociacions de la 
Mesa negociadora i no s’aprovi un nou Acord/conveni i establir un nou període  per a la negociació 
que tindrà data d'efectes a partir del dia 1 de febrer de 2014.

SegonSegonSegonSegon::::    Notificar aquest acord als representants sindicals .

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

L'Alcalde dóna la paraula a la regidora delegada d'hisenda senyora Aroa Ortego. 

Senyora Ortego: Molt ràpidament. En tot cas és un document complex en el que s'ha de produir un 
profund debat. Sí que és cert que des del Ple del mes passat hem avançat en les negociacions. Sí que 
és cert que és un procés que a més hi ha moltes normes, i fins i tot sentències que a totes les parts 
ens han anat fent replantejar posicions per anar-nos acostant. I en tot cas, el que fem ara és no 
posar-nos una data límit, malgrat consti l'acord per les dues parts d'intentar arribar a un acord, no ens 
posem límit, i ens donem una mica més de marge. Gràcies. 

L'Alcalde pregunta als regidors i regidores assistents si tenen alguna intervenció a fer .



Senyor Casasnovas: Gràcies Alcalde. El nostre Grup voldria fer una mica de memòria en el procés 
d'aquest punt que avui l'Equip de Govern torna a porta a Ple.

Al mes de juliol de l'any passat, del 2013, el nostre Grup va presentar una moció a la qual entre altres 
acords es demanava la no aplicació de la reforma laboral pel que concerneix l’ultra activitat al 
personal municipal, una moció que varem retirar en veure que a l'ordre del dia del Ple havien inclòs un 
punt per aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Granollers a l'Acord per al suport i acompanyament als 
processos de negociació col·lectiva en ultra activitat formalitzat en el sí del Consell de Relacions 
Laborals del 18 de juny i ratificat el 25 de juny de 2013 pel conseller d'Empresa i Ocupació, els 
presidents de les patronals Foment del Treball i Pimec, i els secretaris generals de CCOO i UGT a 
Catalunya.

Al mes de novembre ens tornem a trobar una pròrroga de la vigència de l'acord regulador de les 
condicions i conveni dels treballadors i treballadores de l'Ajuntament, al nostre entendre innecessari 
després de l'acord adoptat al juliol, al que he fet referència ara, tot i això com es deu esperar la 
senyora Aroa, li recordaré que al Ple del mes d'octubre li vaig preguntar per com anaven les 
negociacions, a la Comissió Informativa del mes de novembre li varem demanar que no poses 
caducitat a l'acord amb data de gener de 2014. No ens van voler escoltar.

Al Ple del mateix mes varem votar favorablement tot i no voler escoltar la nostra demanda a la 
Informativa. El nostre Grup a la sessió plenària va manifestar que al mes de gener tornaríem a tenir 
aquest punt a l'ordre del dia i així és, avui el tenim aquí, com varem dir haurem de votar per tercera 
vegada sobre el mateix tema, i tornarem a votar favorablement, però espero que d'ara endavant 
l'Equip de Govern sigui més receptiu a les propostes que fem des de l'oposició, com en aquest cas 
que es compleix el que els varem dir, i tornem a tenir el punt en el mes de gener.

D'altra banda vostè, senyora Aroa, ens va respondre que la data era per no estar “in eternum” 
negociant i perquè les negociacions estaven molt avançades. Doncs imagino que després de dos 
mesos deuen tenir tancat un acord amb la representació social del treballadors i treballadores de 
l'Ajuntament, perquè com em deia al novembre, esperava no portar per tercer cop el punt a Ple i portar 
l'acord, que com es veu avui no hi ha l'acord en l'ordre del dia.

Només per últim demanar-li a l'Equip de Govern que agilitzi les negociacions, més ara amb totes les 
retallades que estan patint des de fa un temps els treballadors i treballadores de l'administració 
pública per normatives d'altres administracions, és el moment de ser generós i no enrocar-se en la 
negociació col·lectiva... no ens agradaria, al nostre Grup, veure en els propers mesos un conflicte 
entre els treballadors i treballadores d'aquesta casa i l'Equip de Govern. Gràcies! 

Alcalde: Moltes gràcies, alguna altra intervenció? No sé si la senyora Ortego vol fer ús de la paraula? 

Senyora Ortego: Bé, em sap greu el vocabulari que ha fet servir el senyor Casasnovas, perquè en tot 
cas no és que no l'escoltéssim, sí que vam escoltar els seus comentaris respecte al fet que poséssim 
una data, en tot cas, aquesta redacció, com bé diu el Dictamen, és aprovar l'acord pres, i per tant no 
és una decisió unilateral de l'Ajuntament sinó que en tot cas es va arribar així a l'acord amb el Comitè 
d'Empresa, i ens va semblar oportú, i ens va semblar doncs que arribaríem a un acord, és cert.
I si el que vol és que li doni la raó, li dono sense cap problema, doncs vostè la va encertar, i en tot cas 
no hem acabat de tancar. Sí que reitero que hem avançat, i que per tant, el desig és tancar-ho quan 
abans millor, però en tot cas vostè també coneix quina és la complexitat d'aquests processos, i més 
quan ens trobem en un moment en que hem de trobar l'equilibri evidentment de la protecció de tots 
aquests drets que volem protegir també dels treballadors municipals .
Però també amb la legalitat, i hem de ser conscients de les dificultats que això comporta. I sé que 
vostè les coneix, per tant em quedo amb la idea, i en tot cas amb el seu suport de que continuem 
treballant per tancar-ho i això ho continuarem fent sense cap mena de dubte, gràcies.



Seguidament es sotmet a votació el dictamen amb el següent resultat:

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT
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La Secretària explica de forma resumida el contingut del dictamen que es transcriu literalment a 
continuació:

En data 17 de desembre de 2013, en sessió plenària, l’ajuntament de Granollers aprova inicialment el 
Dictamen relatiu a l’aprovació inicial del pressupost general , la plantilla de personal i la relació de llocs 
de treball de l’Ajuntament de Granollers per a l’exercici  2014.

Es publica l’acord en data 19 de desembre de 2013 al Butlletí oficial de la província de Barcelona .

En data 10 de gener de 2014, els senyors Joan Carles Cusell i Galícia en representació de la secció 
sindical de CCOO, Francisco Calero en representació de la secció sindical d’UGT i Carles Masjuan 
Domingo en representació de la secció sindical ASTEM, presenten una reclamació per instància amb 
registre d’entrada núm. 455 , contra l’aprovació del Dictamen relatiu a l’aprovació inicial del pressupost  
general, la plantilla de personal i la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Granollers per a 
l’exercici 2014.

En els antecedents de la reclamació, de forma resumida,  fan constar el següent:
· En data 16 de desembre es reuneix la Comissió de seguiment i sol·liciten l’informe que 

acompanya la plantilla i la relació de llocs de treball que s’ha d’aprovar .
· En aquesta reunió no es va explicar el contingut d’aquest informe
· El mateix dia es va remetre l’informe sol·licitat
· En data 17 de desembre el Ple de l’Ajuntament de Granollers aprova el dictamen referenciat  
· Detallen en el punt cinquè diferents modificacions de la plantilla i relació de llocs de treball que 

diuen, no han estat negociades.

Relacionen també diferents fonaments de dret, concretament l’article 37 i 69 de la Llei 7/2007, de 12 
d’abril de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.

El motiu de la reclamació és:
“La modificació de les places, la incorporació de noves places (i de llocs de treball a la relació de llocs 
de treball) i la seva amortització, la modificació de complements específics (independentment si es 
tracta d’errors de transcripció) i la transformació de places de funcionari en laboral, són objectes 
matèria de negociació amb els sindicats, i l’esmentada negociació no s’ha produït: només hi ha hagut 
comunicació, sense explicacions, amb temps insuficient abans del Ple de la seva aprovació.

Encara més, la manca d’un pla d’ordenació dels recursos humans a l’ajuntament de Granollers, 
negociat amb els sindicats, fa indispensable la negociació dels canvis referents a les necessitats de 
personal, tant des del punt de vista del nombre d’efectius, com dels seus perfils professionals o dels 
nivells de qualificació exigits” . 

En conseqüència sol·licitem que:

1) Es deixi sense efecte la modificació de la plantilla pressupostària i la relació de llocs de treball  2014 
que afecten els apartats descrits als antecedent que és:
- Transformació de places de personal funcionari a personal laboral vacant esdevinguda durant 2013 
(5 places) i la transformació d’una plaça de tècnic superior ensenyament secundari de funcionari a 
laboral vacant.



- Amortització de dues places, una d’oficial conductor i una altra d’oficial operari, adscrites a la Unitat 
Operativa de Serveis
- La modificació de la plaça següent:
Ens: Ajuntament. Escala: LAB. Plaça: tècnic mitjà/ana medi ambient A2
Ens: Ajuntament. Escala: LAB. Plaça: tècnic superior medi ambient A1
- La modificació d’errors de complement específic de dos llocs de treball
- En l’aplicació de l’acord de subrrogació el personal de Granollers Promocions SA, i a la creació 
de 5 places laborals i els llocs de treball respectius de directora oficina POUM, arquitecte, 2 enginyers 
tècnics i 1 administratiu/va
- Com a conseqüència de la transformació de la plaça de tècnic superior de medi ambient  2 en una 
plaça de tècnic superior de medi ambient 1, es crea el lloc de treball de tècnic superior de medi 
ambient: (quadre)”
- La transformació d’un lloc de treball d’oficial de jardineria en un lloc de treball d’administratiu, 
adscrit a medi ambient i espais verds.

Aquesta reclamació afecta a l’acord de Ple quan a les disposicions següents :
“TERCER. Aprovar la plantilla de personal al servei de l’Ajuntament de Granollers, del seu organisme 
autònom administratiu “Patronat municipal del Museu de Granollers” i de l’entitat pública empresarial 
“Granollers Mercat”, amb efectes a 1 de gener, segons document annex.
QUART. Aprovar l’actualització de la relació de llocs de treball de l’ajuntament de Granollers, del seu 
organisme autònom administratiu “Patronat municipal del Museu de Granollers” i de l’entitat pública 
empresarial “Granollers Mercat”, amb efectes a 1 de gener, segons document annex.

2) Es convoqui una reunió formal de mesa de negociació on es pugui debatre totes aquestes 
modificacions proposades.

En relació a la reclamació presentada per les seccions sindicals de CCOO, UGT i ASTEM, 
s’argumenta per la manca de negociació entre la Corporació i les seccions sindicals que composen la 
Comissió de seguiment que són objecte de negociació en base el disposat a l’article 37.1 de la Llei 
7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.

L’article 37.1 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut bàsic de l’empleat públic diu que “1. Són 
objecte de negociació, en el seu àmbit respectiu i en relació amb les competències de cada 
Administració pública i amb l’abast que legalment escaigui en cada cas , les matèries següents:
a) L’aplicació de l’increment de les retribucions del personal al servei de les administracions públiques 
que s’estableixi a la llei de pressupostos generals de l’Estat i de les comunitats autònomes .
b) La determinació i aplicació de les retribucions complementàries dels funcionaris .
c) Les normes que fixin els criteris generals en matèria d’accés, carrera, provisió, sistemes de 
classificació de llocs de treball , i plans i instruments de planificació de recursos humans .
d) Les normes que fixin els criteris i mecanismes generals en matèria d’avaluació de l’acompliment .
e) Els plans de previsió social complementària .
f) Els criteris generals dels plans i fons per a la formació i la promoció interna .
g) Els criteris generals per a la determinació de prestacions socials i pensions de classes passives .
h) Les propostes sobre drets sindicals i de participació .
i) Els criteris generals d’acció social .
j) Les que s’estableixin a la normativa de prevenció de riscos laborals .
k) Les que afectin les condicions de treball i les retribucions dels funcionaris la regulació de les quals 
exigeixi una norma amb rang de llei.
l) Els criteris generals sobre ofertes d’ocupació pública .
m) Les referides a calendari laboral, horaris, jornades, vacances, permisos, mobilitat funcional i 
geogràfica, així com els criteris generals sobre la planificació estratègica dels recursos humans , en els 
aspectes que afectin condicions de treball dels empleats públics .”

L’article 37.1 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut bàsic de l’empleat públic parla que 
determinades matèries són objecte de negociacióobjecte de negociacióobjecte de negociacióobjecte de negociació....    La norma no defineix ni estableix els termes en 
què s’ha de realitzar aquesta “negociació” i per tan,t estem davant d’un concepte jurídic indeterminat 
que no es detalla en el text legal ni ha estat objecte de desplegament reglamentari posterior .

D’acord amb la doctrina jurisprudencial del Tribunal Suprem, entre altres, sentència RJ/201/6725, “...la 
afectación de las condiciones de trabajo de funcionarios públicos, la negociación debe considerarse 
preceptiva ...”, “...negociación prèvia, se alcance  o no un resultado y requiera o no el acuerdo 



alcanzado el refrendo o la regulación por parte del órgano de gobierno...”

En data 19 de novembre de 2013, en el sí de la reunió de la Mesa de negociació, els representants 
sindicals demanen si és possible que el document de la Relació de llocs de treball, que s’ha de 
modificar en l’acord d’aprovació inicial del pressupost, plantilla i relació de llocs de treball el mes de 
desembre,  es lliuri a la representació sindical amb el nom del personal que els ocupa per facilitar el 
seu enteniment. Els representants de la Corporació hi estan d’acord i en el document de la relació de 
llocs de treball lliurat en data 9 de desembre, hi consten els noms del personal per facilitar la seva 
interpretació tot i que el document de Ple s’aprova sense aquesta informació.

En aquest sentit, el data 29 de novembre de 2013, en el sí de la reunió de la Mesa de negociació, els 
representants sindicals demanen el document de la plantilla i la relació de llocs de treball per a 2014 
abans que sigui aprovada en el Ple. Per part de la representació de la Corporació es diu que encara 
s’està treballant i que un cop finalitzats els treballs es lliurarà còpia dels documents demanats. No es 
pot aportar còpia de l’acta d’aquesta reunió tota vegada que encara no ha estat lliurada als membres 
de la Mesa de negociació ni ha estat aprovada ja que encara no s’ha redactat.

En data 9999    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de    2013201320132013, es lliura la documentació de la plantilla i la relació de llocs de treball 
del personal de l’ajuntament per a 2014, on consten totes i cadascuna de la modificacions de la relació 
de llocs de treball,  a la presidenta de la Comissió de seguiment, senyora Joana Molins Reig a través 
del correu electrònic, tal com queda acreditat amb la còpia del correu enviat i amb el document còpia 
de la pantalla del Lotus on consten els correus enviats en aquesta data. (Document núm. 1).

Des del dia 9 de desembre de 2013 fins el dia 16 de desembre de 2013, data en que està convocada 
la reunió de la Mesa de negociació, el servei de Recursos humans no té constància de cap petició 
d’aclariment, informació o comentari,  per part de cap dels representants sindicals.

En data 16 de desembre de 2013 es reuneix la Mesa negociadora i els representants sindicals 
demanen còpia de l’informe de la Cap de servei de recursos humans que consta a l’expedient del Ple i 
no es demana cap altre aclariment, informació o comentari respecte els documents lliurats en data 9 
de gener de 2013, ni en cap cas s’al·lega que s’ha vulnerat el dret a la negociació de la representació 
sindical. No es pot aportar còpia de l’acta d’aquesta reunió tota vegada que encara no ha estat lliurada 
als membres de la Mesa de negociació ni ha estat aprovada ja que encara no s’ha redactat.

El mateix dia 16 de desembre, el lliura a través del correu electrònic, l’informe sol·licitat. S’adjunta 
còpia del correu electrònic enviat així com de la pantalla de l’enviament del correu electrònic 
(document núm. 2).

En data 17 de desembre de 2013, s’aprova inicialment el pressupost general, la plantilla de personal i 
la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Granollers per a l’exercici  2014.

En data 10 de gener de 2014 es presenta l’al·legació.

En data 14 de gener de 2014, en el si de la reunió de la Mesa de negociació, els representants de la 
Corporació justifiquen el canvi de 5 places de funcionaris (que s’han jubilat durant l’any 2013, passen 
a ser places de personal laboral). 

La planificació dels recursos humans té com objecte contribuir amb eficàcia la prestació dels serveis, 
tal com regula l’article 69.1 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut bàsic de l’empleat públic en 
relació a “1. La planificación de los recursos humanos en las Administraciones Públicas tendrá como 
objetivo contribuir a la consecución de la eficacia en la prestación de los servicios y de la eficiencia en 
la utilización de los recursos económicos disponibles mediante la dimensión adecuada de sus 
efectivos, su mejor distribución, formación, promoción profesional y movilidad. Sens perjudici de 
l’establert a l’article 37.1 i 37.2 de l’esmentada Llei.

Dels antecedents exposats es pot concloure que la negociació de la modificació de la Relació de llocs 
de treball s’ha produït en els mateixos termes formals i materials que en altres ocasions que s’ha 
modificat la Relació de llocs de treball i en concret amb la bona fe negocial i transparència que ha 
vingut caracteritzant l’actuació, tant de l’ajuntament com dels representants sindicals en la Mesa de 
negociació en els darrers anys, i per tant, en cap cas amb les actuacions municipals indicades s’ha 
vulnerat el dret a la negociació que invoquen els representants sindicals indicats, ans al contrari, 



aquesta negociació s’ha dut a terme en els mateixos termes que els representants sindicals han 
acceptat fins ara.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

Article 37.1 i 37.2 i 69.1 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.

    Es proposa a lEs proposa a lEs proposa a lEs proposa a l ''''Ajuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en Ple ::::    

PrimerPrimerPrimerPrimer ....    Desestimar en la seva totalitat l’al·legació presentada pels senyors Joan Carles Cusell i 
Galícia en representació de la secció sindical de CCOO, Francisco Calero en representació de la 
secció sindical d’UGT i Carles Masjuan Domingo en representació de la secció sindical ASTEM, 
contra l’aprovació del Dictamen relatiu a l’aprovació inicial del pressupost general, la plantilla de 
personal i la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Granollers per a l’exercici 2014, per les 
raons exposades a l’informe que acompanya aquest Dictamen.

SegonSegonSegonSegon....    Aprovar definitivament el pressupost general, la plantilla de personal i la relació de llocs de 
treball de l’Ajuntament de Granollers per a l’exercici  2014.

TercerTercerTercerTercer .... Publicar íntegrament la plantilla de personal i la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de 
Granollers, dels seus Organismes autònoms i de l'entitat pública empresarial "Granollers Mercat" en el 
Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

QuartQuartQuartQuart....    Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província .

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

L'Alcalde dóna la paraula a la regidora delegada d'hisenda senyora Aroa Ortego. 

Senyora Aroa: Si, un breu comentari també sobre aquest tema. En tot cas sí que ens agradaria deixar 
palès que la reclamació en sí, en ella, no s'argumenta, no s'entra a discutir la conveniència o no 
d'aquests canvis que es produiran en la plantilla de personal i que formen part de l'expedient del 
Pressupost. Sí que, com explicava la Secretària, el que s'argumenta és una manca de negociació.

En tot cas, sí que m'agradaria aclarir que hem actuat com en exercicis precedents, i que en tot cas ho 
hem fet en bona fe. Nosaltres considerem que vam entregar tota la documentació relativa a aquest 
tema amb temps suficient per estudiar-ho, i en tot cas també vam considerar que si no hi havia cap 
comentari per part dels sindicats, doncs que no hi havia una discussió en alguns dels temes, en tot 
cas sí que m'agradaria també deixar clar que dintre del propi contingut d'aquests canvis en la plantilla 
de personal se n'ha començat a parlar i s'han analitzat alguns temes. I fins i tot en alguns podem estar 
d'acord i en els altres, sense cap mena de dubte, com ja hem manifestat en el Comitè d'Empresa, 
doncs podem parlar sense cap problema. Per tant, el que ara ens toca és aprovar definitivament, que 
és la nostra responsabilitat, doncs aprovar definitivament el Pressupost, doncs en definitiva perquè la 
màquina engegui i podem funcionar. Gràcies. 

L'Alcalde pregunta als regidors i regidores assistents si tenen alguna intervenció a fer .

Senyor Casanovas: Gràcies alcalde. Sobre aquest punt on s'han presentat al·legacions per part dels 
sindicats de l'Ajuntament CCOO, UGT i ASTEM. El nostre Grup entén, com és la línia habitual 
d'aquest Equip de Govern, que més que negociar el que s'ha fet és informar i a l'últim moment sense 
marge de reacció de la part social abocant-los a presentar al·legacions.



Com vostès saben l'EBEP estableix en el seu article 37,1 que totes aquestes matèries han de ser 
negociades, cosa que no s'ha fet. Ens diuen que aquesta norma no estableix el com s'ha de fer la 
negociació, però una cosa és el com i un altre no negociar sinó informar i aplicar sense escoltar a la 
part social, o com l'he dit sense donar marge a poder realitzar les tasques encomanades als 
representant legals dels treballadors i treballadores d'aquest Ajuntament. El 16 de desembre, un dia 
abans del Ple els van fer entrega de l'expedient de Ple, com veu sense cap marge de reacció, 
negociació i diàleg. El nostre Grup entén que això no és negociar, potser vostès si.

Sobre la plantilla i relació de llocs de treball, dels que ha parlat la regidora Aroa, tot i que no sigui 
motiu de les al·legacions que avui hem de votar, voldríem fer algunes puntualitzacions sobre la 
transformació de places de personal funcionari a personal laboral vacant esdevinguda durant 2013, 6 
places en total, amb aquesta mesura l'equip de govern retrocedeix en les seves actuacions, deixant 
enrere el que fa temps es va iniciar amb un procés on treballadors i treballadores laborals passaven a 
ser funcionaris.

Saben que és un dels punts on estan encallades les negociacions del nou acord de condicions amb la 
representació social, amb mesures com aquestes el que fan és tancar portes a l'acord.

D'altra banda sobre l'amortització de dues places, adscrites a la Unitat Operativa de Serveis els varem 
preguntar a la Comissió Informativa, el motiu de l'eliminació d'aquestes places. La resposta que varem 
tenir per part del Senyor Francesc Rubio era que les vacants que es produïen segons el Real Decret 
Llei 20/2011 de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera 
per a la correcció del dèficit públic i no es podien cobrir excepte els casos excepcionals i necessitats 
urgent i que en el decret de 17 de febrer d'alcaldia on es recollia quins eren aquest, l'Unitat Operativa 
de serveis no hi era.

Doncs, llegida la Resolució d'alcaldia sobre aquest Real Decret Llei, diu que amb les jubilacions 
s'amortitzaran les places, excepte les que corresponguin als serveis indicats anteriorment, hi ha 
diverses categories, però el que al nostre Grup li interessa és on diu “o bé segons el sector, funcions i 
categoria professional de la persona a substituir dels serveis que s 'han indicat en l'apartat anterior....”
A l'apartat anterior justament apareix, “així com els serveis de la Unitat Operativa de serveis” . 

Doncs veient el que diu el decret. el nostre Grup entén que no és certa la informació que se’ns va 
facilitar a la Informativa, que segons la Resolució d'Alcaldia aquestes dues places a l'UOS es poden 
cobrir. Potser el que vol l'Equip de Govern és anar deixant morir mica en mica aquesta unitat, no 
contractant personal per aquelles vacants que es vagin produint fins que la feina i dimensió de l'UOS 
sigui residual i llavors externalitzar els serveis que aquesta realitza, un tema en el que el nostre grup 
no està d'acord. Gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies. El senyor Sastre per part de Convergència i Unió, endavant 

Senyor Sastre: Sí, moltes gràcies. Bé, jo faré una intervenció en aquest punt, i en realitat també tocaré 
alguns aspectes del punt anterior, però m'ha semblat que en els dos punts, tant en el 4, com en el 5, hi 
havia alguns punts en comú que m'agradaria comentar.

No entraré tant en detall com el senyor Casasnovas que és una persona, doncs, que ve del món 
sindical i per tant coneix més en profunditat els detalls de tots aquest aspectes. Però jo, sí que 
m'agradaria, doncs, recordar algunes coses.

Hi ha dos missatges que arriben, doncs, de manera constant per part de l'Equip de Govern, que per 
una banda és l'agraïment als treballadors, als treballadors de la casa, per la feina que fan i és un 
missatge que evidentment, doncs, des d'aquest Grup, i suposo des de la resta de Grups, doncs, 
subscrivim de forma plena. I també un missatge, doncs, de voluntat de diàleg constant.

Què ens trobem davant d'això? Doncs que avui hem votat per una banda un punt de l'ordre del dia en 
el que hi ha un, s'estableix un nou període d'ultractivitat, perquè encara doncs, com ha recordat la 



regidora no s'ha pogut arribar a un acord per aquest nou Conveni, doncs amb el personal funcionari i 
laboral.

Aquesta negociació, ja s'ha dit, nosaltres també estem d'acord, en que s'està posposant o s'ha anat 
posposant en aquest Ple més d'una vegada. I tot hi coneixen la dificultat d'aquesta pròpia negociació, 
doncs, pensem que potser és excessiva tanta demora, perquè una manera també de mostrar aquest 
agraïment als treballadors de forma, diguéssim, no verbal, sinó a la pràctica doncs és posant tota la 
carn a la graella, i si cal encara més, per arribar a un bon acord.

Per altra banda, doncs, ens trobem en aquest punt de l'ordre del dia que resolem sobre una 
reclamació presentada pels sindicats als Pressupostos. Ja he dit que no entraria, doncs, a la valoració 
diguéssim més al detall d'aquesta reclamació però, en tot cas, és una reclamació que els sindicats, en 
el seu moment, van qualificar que venia per una manca de diàleg, o manca de negociació, també deia 
la regidora, en tot cas són bastant sinònims, per part de l'Equip de Govern. Clar, davant d'això, doncs, 
nosaltres el que volem com a Grup ,doncs, és, per una banda, constatar una situació que espero que 
no sigui així, però veient aquests dos punts de l'ordre del dia, doncs, potser no fa falta ser 
excessivament perspicaç per veure que és possible que estiguem arribant a un punt d’encallament en 
les relacions amb els representants dels treballadors, i com que no volem que sigui així, doncs instem 
a l'Equip de Govern a agilitzar les negociacions i els diàlegs amb els representants d'aquests 
treballadors.

I evidentment ens posem a la disposició per tot el que de forma humil poguem fer des d'aquest Grup. 
Moltes gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. No sé si el senyor Terrades vol intervenir

Senyor Terrades: Gràcies Alcalde. Molt breument. Primer per deixar clar que la voluntat del Govern de 
la ciutat, i que, en tot cas, la regidora Aroa Ortego els hi acabarà d'aclarir.

La voluntat no és externalitzar les funcions i les feines que fa la Unitat Operativa de Serveis. La 
voluntat és de diàleg, ara, jo crec que ens enganyaríem tots plegats i podríem fer jocs florals si a més 
a més no contextualitzéssim aquest debat, de per sí complex, i que probablement amb anterioritat, o 
en altres negociacions col·lectives amb el Comitè d'Empresa i els sindicats, que sempre té les seves 
dificultats perquè és lògic que defensin els interessos dels funcionaris, dels treballadors públics de 
l'Ajuntament, doncs probablement els acords eren més fluids perquè no hi havia l’ “encorsetament” en 
el que ens trobem en aquests moments, que jo crec que tothom és conscient, em fa la impressió que 
tots en som conscients.

Qui fitxa les normes d'austeritat i de consolidació fiscal? El Govern de la ciutat? L'Alcalde Mayoral? La 
regidora d'Hisenda senyora Ortego? Tots vostès saben que no és així, que ens han estat dictades pel 
Govern Central, pel Govern Central de l'Estat, que en aquests moments està gestionat pel Partit 
Popular. I que a més a més hi afegeix una nova dificultat, no en aquesta negociació, sinó en la gestió 
global, i no només d'aquest Ajuntament, sinó del món local en general, que és la nova Llei de reforma 
de l'Administració Local, que ha entrat en vigor l'1 de gener de 2014, que, permeteu que els ho digui, 
la impressió d'aquest portaveu, o la convicció d'aquest portaveu, és un atac frontal a l'autonomia 
municipal, i a moltes de les competències i de les funcions que els ajuntaments del país, també el de 
Granollers, tenen encomanades. Jo ja els ho dic, des d'aquí, que malgrat aquesta laminació de 
competències, passen en altres administracions, o amb la clara voluntat de que aquells ajuntaments 
que tinguin dificultats pressupostàries, d'externalitzar, ara sí, serveis públics, la nostra voluntat és 
justament fer una defensa tancada de les competències municipals, i dels llocs de treball públics, dels 
funcionaris, dels treballadors i del personal laboral amb càrrec o a càrrec d'aquesta Administració 
Local. Per tant, jo crec que la voluntat és tancar com més aviat millor aquest nou acord col·lectiu amb 
els treballadors de l'Ajuntament de Granollers.

I en tot cas acabar aquesta intervenció dient que la reclamació del Comitè d'Empresa i dels sindicats, 



respecte als procediments del Pressupost és absolutament legítima, i per tant avui ens trobem aquí, 
per contestar aquestes al·legacions i poder tornar a aprovar el Pressupost de l'Ajuntament de 
Granollers, que com suposo que a ningú se l'hi escapa, doncs és necessari per tal que la maquinaria 
municipal, de contractació, segueixi funcionant. I per exemple, algunes de les licitacions que van 
incorporades d'inversions i d'obra pública en aquest Pressupost, i que per tant també són ocupacions, 
ocupabilitat, o nous llocs de treball, doncs es pugui produir amb la normalitat que s'hauria d'haver 
produït. 

Alcalde. Moltes gràcies. per cloure aquest torn, la senyora Ortego té la paraula. 

Senyora Ortego: Sí, gràcies Alcalde. Bé, sí, gràcies Alcalde, bé, dir-li només al senyor Casasnovas 
que en tot cas la Llei sí que parla d'aquesta obligació i d'aquesta necessitat de negociar, no parlar de 
pactar, en tot cas sí que parla de negociar.

Però em sap greu que insisteixi en aquesta idea de que no escoltem, nosaltres vam entregar tota la 
documentació relativa a la plantilla i als llocs de treball el dia 9 de desembre, amb prou temps, doncs, 
per estudiar-ho i per analitzar-ho, i per fer-nos coneixedors en tot cas de si havia alguna discrepància i 
poder-la analitzar, i més en un moment en el que precisament, arrel de la pròpia negociació del 
Conveni, doncs, ens estem veient amb els sindicats de manera quinzenal en alguns casos, i en alguns 
casos de manera setmanal.

Per tant, crec que també es podia haver abordat aquest debat d'una manera natural i sense cap tipus 
de problema, en tot cas, i com he dit al principi, i ho reconec, ho vam fer amb bona fe, n'hem aprés, i 
en els propers exercicis evidentment trobarem la manera, en tot cas, de fer-ho amb més temps i deixar 
clar que estem obrint un procés de negociació, en concret per parlar d'aquests temes, sense cap 
mena de dubte.

Pel que fa al senyor Àlex Sastre, m'agrada que defensi d'aquesta manera tant vehement els drets dels 
treballadors públics, de veritat que m'agrada, perquè també li haig de dir que no som nosaltres, ni els 
que reduïm els sous dels treballadors públics, ni els que tenim la capacitat per legislar i empitjorar-los 
els horaris o els permisos, o no som nosaltres el que estem limitant als ajuntaments, ajuntaments 
sanejats com és aquest per poder prendre decisions que puguin afectar al capítol 1, que puguin 
afectar a les aportacions als plans de pensions dels nostres treballadors, la possibilitat de cobrir 
determinades vacants, o fins i tot la possibilitat de contractar , si és que així ho considerem.

I per tant, així ho considerem, i per tant aquestes capacitats no les tenim i per tant que quedi molt clar 
que nosaltres estem en contra de totes aquestes normatives que estan limitant i que són en part les 
que, com li deia el senyor Terrades, ens estant dificultant moltíssim buscar aquestes fórmules que 
trobin l'equilibri entre el que demanen els sindicats i que, en tot cas, són millores pels treballadors 
públics, i el que és la legalitat, perquè com hem dit en més d'una ocasió en aquest Ple, evidentment, 
no ens saltarem la legalitat, per tant si que és cert que del senyor Casasnovas em consta aquest 
interès pel seguiment d'aquesta negociació però, en tot cas, l'interès de Convergència i Unió, si no 
m'equivoco comença avui.

Alcalde: No sé ..., sí, endavant senyor Casasnovas per la rèplica

Senyor Casasnovas: Gràcies. Senyor Terrades, diu que no tenen voluntat d'externalitzar quan parlava 
de la UOS. Però la realitat és que dues places que han quedat vacants les han amortitzat.
Sobre els punts on estan encallades les negociacions actualment, vostè sap que si vol pot arribar a 



acords i que les instruccions que, estem d'acord amb vostè, per part d'altres administracions, 
justament en aquest punts en que no hi ha, que hi ha desacord, no s'han ficat, o sigui és qüestió de 
voluntat d'arribar a acords i de tancar d'una vegada la negociació.
La senyora Aroa Ortego, negociar, pactar, escoltar, li diu com més li agradi, diu que el dia 9 la van 
entregar, la documentació, nosaltres la informació que tenim és que l'expedient de Ple, tota la 
documentació de Pressupostos, i de personal, es va fer entrega el dia 16, i cal recordar que el Ple va 
ser el 17 desembre, o sigui, un dia abans. Gràcies. 

Alcalde: Senyor Sastre, vol fer ús de la paraula? Endavant 

Senyor Sastre: Sí, molt breument. Jo de veritat que he intentat mesurar les paraules amb precisió 
gairebé quirúrgica perquè després de la intervenció del senyor Casasnovas, que a la senyora Ortego 
doncs li ha sabut greu el to, i veure doncs que després la meva exposició s'ha interpretat com 
vehement, doncs en tot cas, ja mirarem de mesurar més.
Però sí, sí, amb vehemència penso defensar el que a mi em sembla que és defensable i en aquest cas 
jo el que sí que li reitero és que, home, l'interès per aquestes negociacions hi és des del primer 
moment. Si l'hem de manifestar de forma més reiterada, doncs, no tenim cap problema en fer-ho, si 
vol cada Ple, Informativa, públicament doncs anirem posant aquest interrogant.
A mi em sembla que la manera que les negociacions vagin millor, no és que des de l'oposició, doncs, 
es vagi constantment posant el focus en aquestes negociacions, però si és la voluntat de la regidora 
per tal, doncs, de que quedi palès que a nosaltres ens interessa aquest tema. Ens interessa, doncs, 
que arribem a un acord amb els treballadors, doncs, si cal ho farem.
Vist això m'agradaria recordar una cosa, recordo, doncs, que ens va fer una broma el senyor Terrades 
al Ple dels Pressupostos, ens va, ell va veure que havíem comparat els Pressupostos amb una Carta 
als Reis. I això li va fer gràcia, i a mi també em va fer gràcia que se’n recordés, doncs, precisament si 
els Pressupostos van ser una Carta als Reis, doncs, a vegades veient segons quines reclamacions 
que es produeixen precisament la setmana o dies després de Reis, doncs, sembla que a alguns el que 
els hi porten els Reis és carbó.

Alcalde: Moltes gràcies. No entrarem ara en un debat energètic, li passo la paraula al senyor Terrades 
si en vol fer ús. 

Senyor Terrades:  No sé si ens van portar carbó o no. Jo ja he dit que la posició del Comitè d'Empresa 
als sindicats de l'Ajuntament es legítima, pel que a mi, pel que ens expliquen els regidors i el personal 
que està encarregat d'aquesta negociació, doncs, aquests és un tema que el punt d'acord jo crec que 
està a prop, o pràcticament hi està.

No és que volguí afegir cap més element d'enterboliment del que jo desitjo que es produeixi. 
Ajustant-nos i arribant, diguem, al límit del que fitxa la normativa en aquests moments, torno a repetir, 
jo crec que en aquest Govern no li agrada aquest “encorsetament” en que ens han ficat, i no només 
ens han ficat a nosaltres, han ficat a tota l'Administració Pública d'aquest país. Jo puc entendre que 
molts ciutadans i ciutadanes, i els treballadors municipals no entenguin que la regidora d'Hisenda 
vingui en un Ple explicant que la gestió econòmica de la ciutat, perquè la ciutat, doncs, una ciutat que 
malgrat tot encara és una ciutat potent, que genera activitat econòmica, que no és com fa anys enrere 
però en tot cas els Pressupostos municipals se segueixen tancant en positiu, entre d'altres coses per 
la gestió de la regidora d'Hisenda, i perquè els ingressos encara no han caigut a plom, com poden 
haver caigut en d'altres ciutats malgrat que hi hagi una disminució d'ingressos i no es puguin tancar 



alguns dels problemes que hi ha damunt de la taula.

Però bé, la normativa s'ha de complir. El que jo em preguntava, segurament si no haguéssim tingut 
aquesta problemàtica laboral, de no tancament del Conveni Col·lectiu, jo estic segur, és una opinió 
personal, que pot ser compartida o no pels 25 regidores i regidors d'aquests Ajuntament, però jo estic 
segur que avui no estaríem en aquest debat. Torno a repetir, legítim, avui ho resolem perquè la ciutat 
malgrat la necessitat de tancar aquest acord col·lectiu, la ciutat són 50.000 persones, 60.000 
persones, que viuen a Granollers, i necessitem els Pressupostos per tal que la ciutat , els seus serveis, 
serveis públics, segueixin funcionant.

Alcalde: Moltes gràcies. La senyora Ortego vol cloure el debat?

Senyora Ortego: No, molt breument. Doncs, que celebro que el Grup de Convergència i Unió malgrat 
que encara no ens ho hagués manifestat mai, doncs, en tot cas, doncs, doni recolzament i ens 
encoratgi i ens doni el seu suport per continuar amb aquesta negociació i sens dubte ho farem.
I en tot cas, un últim aclariment per al senyor Casasnovas que, en tot cas, li reitero que la informació 
relativa a la plantilla i als llocs de treball va ser entregada el 9 de desembre i el document que es va 
entregar el 16 de desembre és l'Informe del Cap de Servei respecte a les modificacions, però bé, en 
total era un aclariment.

Jo em vull reiterar en la idea de que el contingut, no es posava en dubte el contingut sinó el que estem 
aquí posant aquí en dubte és aquesta negociació i que, en tot cas, la millorarem de cara a l'any que ve 
sense cap mena de dubte. Gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies. És el moment de votar.

Seguidament es sotmet a votació el dictamen amb el següent resultat:

APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor ::::        13131313 PSCPSCPSCPSC:::: 13131313
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions ::::            4444 PPPPPPPP:::: 4444
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra ::::            8888 CIUCIUCIUCIU:::: 6666 ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE:::: 1111 AGAGAGAG:::: 1111

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE L ''''ÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA IÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA IÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA IÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I     

CIUTADANIACIUTADANIACIUTADANIACIUTADANIA

6666).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTSDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTSDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTSDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS    
DEL CONSORCI LOCALRETDEL CONSORCI LOCALRETDEL CONSORCI LOCALRETDEL CONSORCI LOCALRET

La Secretària explica de forma resumida el contingut del dictamen que es transcriu literalment a 
continuació:



Vist que l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 23 de novembre de 2013 va 
adoptar, entre d’altres, els acords següents:

“Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni al•legacions, 
definitivament la modificació dels estatuts del Consorci Localret, d’acord amb la redacció donada en el 
text refós que s’adjunta.

Segon.- Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació dels estatuts i donar-los 
un termini d’un mes comptador des de la recepció de la notificació perquè presentin, en el seu cas, les 
esmenes que estimin convenients, amb el benentès que si no se’n presentessin, es donaria per 
aprovat definitivament l’acord un cop transcorregut l’esmentat termini .

Tercer.- Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació pública, mitjançant anunci 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el termini establert a l’article 160.1, en 
relació a l’article 313.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, a efectes d’efectuar, en el seu cas, les al•legacions i les esmenes 
corresponents”.

Vist que la proposta de modificació dels Estatuts es basa en els següents criteris :

1. Possibilitar la integració en el Consorci Localret  de les entitats  locals catalanes de caràcter 
territorial, de manera que el Consorci quedaria integrat per:

- Municipis catalans que han expressat la seva voluntat d 'integrar-se en el Consorci.
- Entitats locals catalanes de caràcter territorial que hagin expressat la seva voluntat d'integrar-se en 
el Consorci. En aquest sentit podran formar part del Consorci: les Diputacions Provincials catalanes, 
els Consell Comarcals i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
- L'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya , segons el règim actual.

2. Actualització dels objectius i finalitats de consorci: sense modificar la finalitat i àmbit material 
d’actuació de Localret, que continua ubicat en el camp de les comunicacions electròniques, les noves 
tecnologies i l’administració electrònica, s’aprofita la modificació estatutària per actualitzar moltes de 
les tasques que s’estan desenvolupant. 

3. Òrgans de govern: la possible integració de noves entitats locals de caràcter territorial en el termes 
que s’ha indicat anteriorment, obliga a modificar la composició dels òrgans de govern del Consorci, 
per tal de que totes les entitats que el puguin integrar tinguin representació en els òrgans de govern .

4. Correccions i adequacions legals: s’aprofita la modificació estatutària per corregir algunes qüestions  
d’ordre tècnic i adequar els estatuts a les darreres modificacions normatives .

Atès l'informe favorable del Coordinador TIC de data 10 de setembre de 2013 favorable a l'aprovació 
modificació dels esmentats estatuts del Consorci Localret .

Vist l'informe de Secretaria de data 20 de gener de 2014.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

1111.... Atès que l’article 322 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel què s'aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals preveu que la modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord 
previ del seu òrgan de govern, ha de ser ratificada pels ens consorciats i acordada amb les mateixes 
formalitats que per a la seva aprovació el que comportaria la necessitat d'aprovar inicialment la 
modificació dels estatuts, sotmetre aquest acord a informació pública per termini de 30 dies hàbils i 
aprovar definitivament la modificació dels estatuts , tal i com preveu l'article 313 de la mateixa norma.

2222.... Atès que l’article 313.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel què s'aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals preveu que els acords per aprovar i modificar els estatuts del 
Consorci s’han d’adoptar amb el vot de la majoria absoluta de membres de la corporació.



    Es proposa a lEs proposa a lEs proposa a lEs proposa a l ''''Ajuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en Ple ::::    

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Ratificar la proposta de modificació  dels Estatuts del Consorci local Localret, acordada per 
l’Assemblea General del mateix en sessió plenària de 23 de novembre de 2013, segons consta a 
l’expedient administratiu.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Donar trasllat del precedent acord al Consorci local Localret per al seu coneixement i efectes 
escaients.

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

L' Alcalde pregunta als regidors i regidores assistents si tenen alguna intervenció a fer i, no havent-hi 
cap, es sotmet a votació el dictamen amb el següent resultat:

APROVAT PER UNANIMITAT

COMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE L ''''ÀREA DE TERRITORI I CIUTATÀREA DE TERRITORI I CIUTATÀREA DE TERRITORI I CIUTATÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

7777).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR  EL PRIMER PROTOCOL ADDICIONAL AL CONVENIDICTAMEN RELATIU A APROVAR  EL PRIMER PROTOCOL ADDICIONAL AL CONVENIDICTAMEN RELATIU A APROVAR  EL PRIMER PROTOCOL ADDICIONAL AL CONVENIDICTAMEN RELATIU A APROVAR  EL PRIMER PROTOCOL ADDICIONAL AL CONVENI    
ENTRE EL DEPARTAMENT DE TERRITORIAL I SOSTENIBILITATENTRE EL DEPARTAMENT DE TERRITORIAL I SOSTENIBILITATENTRE EL DEPARTAMENT DE TERRITORIAL I SOSTENIBILITATENTRE EL DEPARTAMENT DE TERRITORIAL I SOSTENIBILITAT,,,,    LLLL''''AJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DE    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS ,,,,    CANOVELLESCANOVELLESCANOVELLESCANOVELLES,,,,    LES FRANQUESES DEL VALLÈSLES FRANQUESES DEL VALLÈSLES FRANQUESES DEL VALLÈSLES FRANQUESES DEL VALLÈS    ,,,,    LA ROCA DEL VALLÈSLA ROCA DEL VALLÈSLA ROCA DEL VALLÈSLA ROCA DEL VALLÈS,,,,    
LLLL''''AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ DE BARCELONA I LA SOCIETAT SAGALÉSAUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ DE BARCELONA I LA SOCIETAT SAGALÉSAUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ DE BARCELONA I LA SOCIETAT SAGALÉSAUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ DE BARCELONA I LA SOCIETAT SAGALÉS    
SASASASA,,,,    AIXÍ COM LAIXÍ COM LAIXÍ COM LAIXÍ COM L''''APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DE LAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DE LAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DE LAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DE L''''ESMENTAT CONVENI PER EL PERÍODEESMENTAT CONVENI PER EL PERÍODEESMENTAT CONVENI PER EL PERÍODEESMENTAT CONVENI PER EL PERÍODE    
COMPRÈS ENTRE LCOMPRÈS ENTRE LCOMPRÈS ENTRE LCOMPRÈS ENTRE L ''''1111    DE GENER I ELDE GENER I ELDE GENER I ELDE GENER I EL     31313131    DE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DE     2014201420142014,,,,

La Secretària explica de forma resumida el contingut del dictamen que es transcriu literalment a 
continuació:

En sessió celebrada el dia 27 de novembre de 2012, el Ple de la corporació va 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 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.

En data 13 de febrer de 2013, es va formalitzar el conveni entre el  Departament de Territorial 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 la 
Societat 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 Valles, amb vigència  fins el 31 de desembre de 
2013.

D'acord amb la clàusula setena del citat conveni, les modificacions que comportin una alteració de les 
condicions econòmiques de les prestacions dels serveis , les parts, mitjançant la formalització del 
corresponent protocol addicional, procediran a les adaptacions corresponents.

En data 20 de gener de 2014, amb registre d'entrada número 931, el Departament de Territori i 



Sostenibilitat, d'acord amb la clàusula setena de l'esmentat conveni, presenta proposta del primer 
protocol addicional al Conveni, la qual s'adjunta al present dictamen, amb l'objectiu de modificar el 
Conveni esmentat amb l'ampliació de l'horari de servei per als dies feiners, excepte el mes d'agost, 
amb un increment de 30 minuts en les línies 1,21 i 22;i d'una hora en la línia 3; l'adquisició de 2 nous 
vehicles pel servei de les línies 1,21,22 i 3; la introducció de la nova denominació del servei " 
TRANSGRAN", com aspectes principals, actualitzant el pressupost d'aquestes actuacions per l'any 
2014, amb la fixació d'una aportació màxima de 1.416.801,16 euros, amb l'objectiu de mantenir 
l'equilibri econòmic i financer de l'explotació del servei regular de transport de viatgers esmentat. Les 
aportacions econòmiques s’efectuaran de conformitat amb els criteris i quanties que es detallen :

Transport urbàTransport urbàTransport urbàTransport urbà     
de Granollersde Granollersde Granollersde Granollers     
((((LLLL1111,,,,    LLLL20202020,,,,    LLLL21212121,,,,    

LLLL22222222    i Li Li Li L3333))))

GranollersGranollersGranollersGranollers     ----    
CanovellesCanovellesCanovellesCanovelles     

((((PIPIPIPI....    CanCanCanCan    
CastellsCastellsCastellsCastells ))))

((((415415415415))))

La RocaLa RocaLa RocaLa Roca ----    
GranollersGranollersGranollersGranollers

((((590590590590))))

LesLesLesLes    
FranquesesFranquesesFranquesesFranqueses     
GranollersGranollersGranollersGranollers

((((408408408408)))) TotalTotalTotalTotal

Departament deDepartament deDepartament deDepartament de     
Territori iTerritori iTerritori iTerritori i     
SostenibilitatSostenibilitatSostenibilitatSostenibilitat

93.437,74 € 61.461,55€ 154154154154....899899899899,,,,29292929    €€€€

Ajuntament deAjuntament deAjuntament deAjuntament de     
GranollersGranollersGranollersGranollers

739.806,80 € 739739739739....806806806806,,,,80808080    €€€€

Ajuntament deAjuntament deAjuntament deAjuntament de     
CanovellesCanovellesCanovellesCanovelles

148.563,24 € 24.123,59 € 172172172172....686686686686,,,,82828282    €€€€

Ajuntament deAjuntament deAjuntament deAjuntament de     
Les FranquesesLes FranquesesLes FranquesesLes Franqueses     
del Vallèsdel Vallèsdel Vallèsdel Vallès

85.867,74 € 63.168,45 € 149149149149....036036036036,,,,20202020    €€€€

Ajuntament deAjuntament deAjuntament deAjuntament de     
La RocaLa RocaLa RocaLa Roca

28.890,08 € 171.481,96 € 200200200200....372372372372,,,,05050505    €€€€

El Director dels Serveis de Manteniment de ciutat i mobilitat de l'Ajuntament de Granollers, ha emès 
informe relatiu a  l'aprovació del primer protocol addicional al conveni formalitzat el 13 de febrer de 
2013, exposant que per tal d'atendre a l'explotació dels serveis de transport durant l'any 2014, les 
parts, efectuen l'actualització del pressupost i la determinació del seu règim de finançament en base al 
servei prestat l'any 2013 i a les modificacions que a continuació es detallen :

- Horaris ( a partir de l'1 de maig)

Es proposa, només per als dies feiners, excepte el mes d'agost,allargar al vespre el temps del servei 
amb un increment de 30 minuts en les línies 1,21 i 22 ; i d'una hora en la línia 3.
La línia 1, amb 2 autobusos, que ara acaba el servei a les 21:40 i a les 21:45; finalitzarà mitja hora 
més tard, a les 22:10 i a les 22:15.
La línia 21/22, amb 2 busos, que ara acaba el servei a les 22:05 i a les 22:08, acabaran a les 22:35 i a 
les 22:38.
La línia 3, amb 1 bus, que ara acaba el servei a les 21:30,l'acabarà a les 22:30.

-Parades

Es comparteixen i per tant, s'unifiquen els noms de determinades parades de l'eix longitudinal 
Francesc Macià/ Colom/ Sant Esteve/ Girona. Això suposa;
- la creació d'una nova parada de Can Mònic (sentit nord) en la cruïlla dels carrers de Puig i Perucho 
amb Girona.
- L'eliminació de la parada Girona/ Concòrdia.

En tot l'eix, les parades que es compartiran seran:
- en sentit nord: Colom, Francesc Ribas, Girona Cap i Can Mònic.
-en sentit sud: Can Mònic, Girona Cap, Minetes i Colom.

- Recursos



S'adquireixen dos nous autobusos MAN que compleixen normativa EURO V amb una previsió d'entrar 
en funcionament a partir de l'1 de juliol de 2014. Aquests autobusos s'adscriuran a les linies 1,2 i 3, i 
substitueixen als  busos 22 (matrícula 7894 CDC) i 24 (matrícula 8220 CCZ). Amb un cost de 220.000 
€ cadascun, a amortitzar a 12 anys, finançats a un tipus d' interès del 5,89%. Amb això el cost a 
finançar passa de 870.020 € a 1.310.020 € i les despeses financeres passen de 13.308,49 € a 
20.039,07€.
En ampliar-se l'horari a partir de l'1 de maig de 2014 calen 31.525 hores de treball per comptes de 
30.257 i per tant el nombre de conductors passen de 15,74 a 16,40; i els km recorreguts passen de 
387.464 a 396.094.
Aquestes dues qüestions marquen tres fases en el decurs de l'exercici: de l'1 de gener fins a l'1 de 
maig que no hi ha cap variació del servei respecte al 2013; de l'1 de maig fins a l'1 de juliol que 
s'amplia l'horari; i de l'1 de juliol fins a 31 de desembre de 2014 en que s'incorporen a més 2 nous 
autobusos. Per aquest motiu en el document de l'annex 2 del protocol addicional al Conveni es 
detallen tres pressupostos, un per a cada situació, i s'obté el quart com a prorrateig en el temps dels 
tres anteriors.
El manteniment dels equips SAE dels vehicles rebaixa el seu cost anual en canviar de proveïdor, 
passant de 5.573,07 € a 1.598,22 €.

A les despeses fixes específiques, s'incrementa en 14.000 € el seu import ja que es preveu 
l'adquisició de 9 cameres " caixa negra", una per vehicle, amb un cost de 4.005 € i la realització d'un 
estudi "puja -baixa" amb un cost previst de 9.900 €.

-Altres

Quant a l'estimació dels viatgers pel 2014 s'estima un decrement del 2% respecte al 2013 i per tant 
que s'arribi als 1.006.916 passatgers.

Per tal que complir el requeriment de l'ATM quant als descomptes que poden tenir els títols socials 
propis G100,C100,LR100,LF100 i T-10 Esdeveniment, T-10 Pensionista i T-10 Estudiants, aquests 
queden reflectits a l'annex 2 del document.

Així mateix proposa que sigui aprovada la pròrroga de l 'esmentat conveni per el període comprès entre 
l'1 de gener de 2014 i el 31 de desembre de 2014, en els termes que queden recollits en protocol 
addicional primer.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

- Conveni formalitzat en data 13 de febrer de 2013, entre el  Departament de Territorial 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 la Societat 
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 Valles,

    Es proposa a lEs proposa a lEs proposa a lEs proposa a l ''''Ajuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en Ple ::::    

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.-    Aprovar el primer protocol addicional al Conveni formalitzat en data 13 de febrer de 2013 
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 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,d'acord amb els fets i fonaments invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-    Aprovar la pròrroga 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 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,per el període comprés entre l'1 de gener 
de 2014 i el 31 de desembre de 2014 en els termes que queden recollits en el primer  protocol 



addicional al Conveni,d'acord amb els fets i fonaments invocats.

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Autoritzar la despesa per l'anualitat 2014, per un import total de 739.806,80 euros, amb 
càrrec a la partida pressupostària H 315.44110.47200. Les aportacions s' efectuaran d'acord amb la 
clàusula sisena del Conveni formalitzat en data 13 de febrer de 2013.

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.- Facultar a l' il·lustre Sr. Alcalde de l'Ajuntament de Granollers per a la signatura del primer 
protocol addicional a què fa referència a l 'acord primer.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.-    Notificar aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat, 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 SA.

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

 
L'Alcalde dóna la paraula al regidor delegat de mobilitat i serveis municipals, senyor Juan Manuel 
Segovia.

Senyor Segovia: Sí, gracias señor Alcalde. Como recordarán el 31 de diciembre de 2012 finalizaba la 
concesión del servicio de transporte público en nuestra ciudad.

Recordarán también, como hacían referencia el señor Alcalde y la señora Secretaria, que la única 
solución posible para seguir realizando el servicio tal y como lo conocíamos hasta entonces, pasaba 
por la firma de un convenio entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, los ayuntamientos de Granollers, Canovelles, Les Franqueses y La Roca del Vallès, la 
Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona y la Sociedad Sagalès SA. Y esta fue la fórmula que 
aprobamos en el pleno del 27 de noviembre de 2012 y que firmamos por primera vez el 13 de febrero 
de 2013.

Uno de los acuerdos del convenio firmado, era crear una comisión de seguimiento que se iría 
reuniendo regularmente para evaluar el desarrollo del convenio, así como proponer diferentes 
actuaciones en lo relativo a la mejora del servicio .

Fruto de esas reuniones, y de acuerdo con la séptima cláusula del convenio, concretamente la que 
hace referencia “a las modificaciones que comporten alguna alteración de las condiciones 
económicas de las prestaciones del servicio , las partes, mediante la formalización del correspondiente 
protocolo adicional procederán a las adaptaciones correspondientes los firmantes del convenio” .

Así, acordamos una serie de propuestas que el Departament de Territori i Sostenibilitat presenta el día 
20 de enero de 2014, ya que, recordemos, desde la firma del convenio es el titular del servicio, bajo la 
forma jurídica de Primer protocolo adicional al Convenio. Estas modificaciones hacen referencia a lo 
siguiente:

En el capítulo referente a horarios, y a partir del 1 de mayo, se amplía el horario del servicio para los 
días laborables en 30 minutos, excepto los del mes de agosto, excepto los laborables del mes de 
agosto, en las líneas 1, 21 y 22. Y de 60 minutos en la línea 3.
Con la finalidad de mejorar la intermodalidad con las personas que llegan más tarde a la ciudad 
utilizando el tren como medio de transporte.

También se acuerda la compra de 2 nuevos vehículos que cumplen la normativa Euro 5, para la 
realización del servicio

En lo referente a paradas y con el objetivo ya expuesto de ir mejorando el servicio y dando 
cumplimiento al compromiso de facilitar a los usuarios el uso del transporte público , se comparten y 
por tanto se unifican los nombres de determinadas paradas del eje Francesc Macià, Colom, Sant 



Esteve y Girona de las líneas urbanas e interurbanas. 
Esto supone por ejemplo la creación de una nueva parada en Can Mònic en sentido norte (en el cruce 
de las calles Puig i Perucho con Girona.

También se introduce la nueva denominación del servicio, que pasa a ser TRANSGRAN (Transports 
Públics de la Conurbació de Granollers) en sustitución del hasta ahora Autobuses de Granollers SL. Y 
que será la que servirá para hacer futuras campañas de fomento del transporte público dando la idea 
de un servicio más global a la conurbación.

Se mantienen las mismas condiciones de cara a los usuarios de los títulos sociales bonificados 
(T-Pensionista, T-Estudiant y las tarjetas gratuitas de 100 viajes).

En lo referente al coste económico y teniendo en cuenta que estimamos un decremento de un 2% en 
el número de pasajeros previstos para este año. Desgraciadamente siguiendo la tendencia de los 
últimos años por diversos motivos y entre ellos, algunos que hemos comentado aquí, como el elevado 
precio del billete sencillo , que este año con el nuevo aumento por parte de l'ATM llega a ser de 2'15€. 

Así la previsión del coste del servicio es de 1.800.327 euros, de los que la aportación del 
Ayuntamiento de Granollers se prevé, como decía la Secretaria, sea de 739.806'80 euros.
En estos costes se incluyen también, además de los costes derivados de la ampliación horaria y de la 
adquisición de los dos buses nuevos anteriormente referidos, la posibilidad también de la adquisición 
de 9 cámaras, similares a las cajas negras, para que queden recogidas imágenes y datos en casos de 
alguna incidencia. 

Como también el coste de 9.900€ de la realización de un estudio de “sube-baja” que se está llevando 
a cabo en la actualidad, para poder tener datos objetivos para que sirva como base para el estudio de 
un reparto más equitativo de la financiación del déficit de este servicio, como ya se viene reclamando 
en los últimos años.

Querría destacar, que mientras la aportación municipal se incrementa en más de 80.000€ para 
mantener y mejorar este servicio. La subvención estatal se ha reducido a la mitad en los últimos dos 
años. Pasando de los más de 145.000€ que recibimos en el año 2010 a los aproximadamente 74.000 
del año 2012.

Este es, en resumen, el Primer protocolo adicional al Convenio original formalizado el 13 de febrero 
de 2013 que proponemos al Pleno para su aprobación y formalizar a su vez la prórroga del referido 
convenio, teniendo en cuenta que es la mejor fórmula para continuar realizando un servicio público de 
calidad y por otra parte obligatorio. 

L'Alcalde pregunta als regidors i regidores assistents si tenen alguna intervenció a fer .

Senyor Casanovas: Gràcies Alcalde. Des del Grup d'Iniciativa Verds – Esquerra Unida, trobem positiu 
l'increment d'horari en algunes línies el dies laborables. Com deuen recordar al setembre de 2012 van 
aprovar unes modificacions en el servei, on es reduïen tant l'horari com la freqüència de certes línies, 
qüestió a la que el nostre Grup es va oposar.

Tot i aquesta millora, trobem a faltar en aquest dictamen per a la millora dels serveis de viatgers que 
l'Equip de Govern fes un pas endavant, amb aquesta pròrroga del Conveni s'adquireixen dos nous 
autobusos, des del nostre Grup ens hagués agradat que enlloc de continuar amb els models clàssics 
de combustibles fòssils, Granollers apostés per anar renovant els vehicles per uns d'elèctrics o 
híbrids.

En l'actualitat ja hi ha en el mercat models elèctrics que poden arribar a una autonomia de més de 300 
quilòmetres amb cada càrrega, arribant fins als 500 quilòmetres si es fa servir un “pack” addicional de 
bateries.



Unes distàncies que permetrien fer trajectes interurbans entre ciutats properes sense contaminar com 
és el cas d'aquest servei.

Ja existeixen propostes i projectes com el ZEUS (Zero Emission Urban Bus System) que compta amb 
la participació de 40 socis europeus, i un pressupost de 22,2 milions d'euros i 3 anys i mig de durada. 
Que en aquest projecte un dels participants és Transports Metropolitans de Barcelona, que inclou 4 
autobusos i 4 carregadors ràpids a les cotxeres de TMB 

També de la mateixa marca que els que s'adquireixen hi ha el model Lion's City Hybrid MAN i el que 
ells mateixos diuen és que ofereix una solució innovadora per a més protecció mediambiental i major 
rendibilitat en el transport urbà. 

L'autobús del que els parlo consumeix fins a un 30% menys de combustible i permet estalviar fins a 
10.000 litres de combustible dièsel a l'any. Les emissions de CO2 disminueixen fins aproximadament 
26 tones anuals. El concepte d'accionaments híbrids relaciona la disminució d'emissions amb la 
màxima rendibilitat i contribueix a una major eficiència en el transport urbà . 

Per últim comentar que la proposta que ens presenten avui i en referència a l'adquisició dels dos 
autobusos de la marca MAN, ens diuen que compleix la normativa EURO 5. Dons ja no és que la 
nostra ciutat no avanci cap a un altre model més sostenible com els dèiem abans amb autobusos 
elèctrics o híbrids, sinó que adquirirem uns autobusos gairebé al límit de la normativa . 

La previsió que ens donen és l'entrada en servei d'aquests autobusos al juliol d'aquest any, quan al 
setembre d'aquest mateix any entra en vigor la nova normativa EURO 6 i a partir d'aquesta data tot 
autobús que no la compleixi no serà homologat, tenint en compte que com a mínim la vida útil d'aquest 
vehicles serà com a mínim els 12 anys d'amortització la nostra ciutat tindrà uns autobusos que per uns 
mesos hauran estat adquirits dins la normativa, però que donaran servei durant molts anys sense 
complir la normativa que entrarà en vigor al setembre.

Dit això, la nostra ciutat continuarà amb aquesta adquisició sense reduir les emissions contaminants 
perjudicials per a la salut, sense avançar cap a un model més sostenible en el transport públic, estan 
dins la legalitat per uns mesos, possiblement pel menor cost d'un model Euro 5 al Euro 6, posant per 
davant uns milers d'euros a treballar per la reducció de la contaminació, per tot això el nostre grup no 
votarà favorablement a aquesta proposta. Gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies. El senyor Canal per Convergència i Unió té la paraula. Perdó. Té la paraula el 
senyor Gutiérrez. Perdoni, no l'havia vist, em sap greu. 

Senyor Gutiérrez: Gràcies Alcalde, gràcies. Avui s'aprova el primer protocol addicional al Conveni 
entre el Departament de Territorial i Sostenibilitat, l'Ajuntament de Granollers, Canovelles, les 
Franqueses del Vallès, la Roca del Vallès, l'autoritat del Transport metropolità de Barcelona i la 
Societat Sagalès S.A., i la seva pròrroga.

Amb la modificació, per una banda, s'ampliarà l'horari de servei de vàries línies, amb el conseqüent 
augment de més del 12% de l'aportació econòmica que els ajuntaments que formen part de l'esmentat 
conveni fan a l'empresa Sagalés. En el cas del municipi de Granollers, la previsió de pagament passa 
de ser de 656.770 l'any 2013 a 739.806 euros pel 2014, és a dir, 83.036 euros més, tenint en compte 
que els horaris canviaran a partir de l'1 de maig i els autobusos entraran en funcionament l'1 de juliol 
de 2014.

Els volem recordar que al Ple del mes de setembre de 2012, vostès van aprovar una modificació en el 
sentit de reduir freqüències del servei i cobertura horària del transport .



En aquest sentit, vostès van eliminar les dues primeres expedicions del matí i l'última de la nit de les 
línies L1, 21 i 22, i la reducció de la freqüència de pas de la línia 1 dels 20 minuts a 30 minuts, tot això 
al·legant que aquesta franja horària tenia un promig baix d'usuaris, i que aquesta mesura suposaria un 
estalvi en el cost.

No entenem quins criteris utilitza aquest Ajuntament , doncs, si ja al 2012 es va preveure aquesta 
reducció, com en la situació actual, on es preveu un decreixement d'usuaris d'un 2%, es torna a 
ampliar.

El nostre Grup va donar suport en el seu dia a la signatura d'aquest Conveni, però en les condicions 
en què ara s'ha prorrogat, ens veiem obligats a no votar favorablement. Gràcies. 

 
Alcalde: Moltes gràcies, senyor Canal, ara sí, té la paraula, endavant, 

Senyor Canal: Gràcies. Bé respecte a aquest dictamen voldríem fer algunes observacions. La primera, 
aquest Conveni es prorroga anualment, la vigència d'aquest Conveni caducava el 31 de desembre del 
2013, i avui estem a 28 de gener del 2014, a veure si l'any que ve és possible prorrogar-lo a temps i no 
un mes més tard, tot i que ja ens hi tenen acostumats.

En segon lloc, juntament amb el Conveni, es porta a aprovació un protocol addicional que té diversos 
objectius, dels quals un increment dels temps dels serveis de les línies 1,3, 21 i 22, allargant al vespre 
el temps del servei, la realització d'un estudi anomenat puja/baixa amb un cost previst de 9.900 euros, 
i l'adquisició de dos autobusos nous, per import de 220.000 euros cada un, a amortitzar en 12 anys. 
Crec que estarem d'acord que el servei d'autobús urbà a la conurbació de Granollers, Canovelles, La 
Roca, Les Franqueses està en davallada, pel que fa al nombre d'usuaris que l'utilitzen. El 2013, la 
davallada de viatgers ha estat de 11'3%, des del 2008 fins ara, la baixada d'usuaris supera el 35% i es 
preveu que el 2014 hi hagi un decrement del 2%. Amb aquestes dades a la mà, no sembla el més 
prudent augmentar el temps de servei tot i que estem d'acord que el servei acabi més tard el vespre, 
en relació a l'horari de trens d'arribada a Granollers.

Més servei però vol dir més kilòmetres, més hores de conductor, etc. Més oferta, menys demanda. 
Entenem que el més raonable seria estudiar quins horaris són menys utilitzats, i disminuiria l’oferta en 
aquests trams, en el sentit de no augmentar la despesa total, i no empitjorar el dèficit que aquest 
servei genera.

Parlant d'estalviar diners, ens podríem haver estalviat, veig que ja hem fet tard, per lo que ha dit el 
senyor Segovia, que ja l'han començat, es podien haver estalviat 9.900 euros, que és el que costarà 
l'estudi Puja/baixa. Entenem que l'empresa Sagalés obligada per Conveni, a realitzar mensualment 
una memòria explicativa del desenvolupament del servei, estem segurs que recullen el nombre de 
viatgers, tant els que pugen com els que baixen. Finalment es decideix avui també l'adquisició de dos 
busos nous per un valor total de 440.000 euros que substituiran altres dos que han arribat als 10 anys 
de vida, aquesta decisió es pren sense cap altra justificació que la expressada anteriorment, si 
l'amortització dels nous busos es farà en 12 anys, deu voler dir que la vida útil deu ser de 12 anys, per 
què es canvien als 10 anys? Si sumen tots aquests augments en la despesa de transport urbà, el que 
paga l'Ajuntament de Granollers per aquests servei suposa un augment del 11'2%.

El nostre Grup segueix pensant que estem en temps de crisi, i per tant els hi demanem austeritat, 
aprofitin les dades de l'empresa Sagalés i estalviïn l'estudi Puja/baixa, mantinguin en bon estat els 
vehicles i en podran allargar la vida útil, revisin els horaris que s'adaptin a cada demanda de cada 
moment. Per aquest motiu ens abstindrem. 



Alcalde: Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Terrades pel Grup Socialista . 

Senyor Terrades: Miri, en temps de crisi jo crec que hem de defensar justament el servei públic, 
justament el servei públic. Miri el transport públic no només a Granollers, o a la conurbació, ha patit 
una davallada. El transport públic a l'Àrea Metropolitana, a tot Catalunya, ha perdut usuaris, és evident 
i les administracions hi han d'aportar més recursos. Ens hem de preguntar per què hi ha hagut 
aquesta davallada de la utilització del transport públic .

Home, perquè justament estem en una crisi econòmica molt important. Dit d'un altra manera, hi ha 
molts treballadors i treballadores, que utilitzaven el transport públic i que ara malauradament no el 
poden utilitzar, no és que no el vulguin utilitzar, és que no tenen feina i per tant no utilitzen el transport 
públic. Ara, l'aposta és mantenim aquest servei públic, o el que fem és dir-li als ciutadans, al ciutadà i 
a la ciutadana i per tant enviar un missatge equivocat des del meu punt de vista, de que com no hi ha 
transport públic, el que s'ha de fer és utilitzar el vehicle privat, amb els problemes de malbaratament 
ambiental que produeix d'utilització dels transport públic, del transport privat perdonin, i siguem 
conscients que estem en una ciutat a on, gràcies també a l'actuació que hem acordat molts dels Grups 
polítics que estem en aquí, no en la immediatesa d'aquesta legislatura, però si en un model de ciutat 
determinat que en alguns moments ens hi hem trobat, doncs hem tirat endavant una ciutat molt a mida 
de les persones, un model on es pot anar a peu d'un barri al centre, del centre a un barri, i d'un barri a 
un altre barri. L'aposta és una aposta pel transport públic i perquè hi hagi una aposta pel transport 
públic, necessitem millorar freqüències allà on s'ha vist que calia introduir-hi millores, malgrat que és 
cert que en el passat recent es van introduir algunes modificacions , que s'han vist per la demanda dels 
propis usuaris que calia doncs tornar a rectificar i millorar. Dir-les-hi que això que portem avui en el 
Ple, i també la renovació de la flota, no és que el regidor li ha agradat, miri ara canviarem dos busos. 
Per cert, els busos que substitueixen és perquè ja havia acabat el seu període d'amortització i perquè 
eren fruit d'una tecnologia determinada que ens portava aquesta amortització, els dos que 
s'adquireixen, doncs en tenen un altre, i el període que es calcula és aquest, de vida útil es d'aquests 
12 anys. Però és que no és una decisió del senyor Segovia fer aquesta política al voltant del transport 
públic. És que és un acord amb la resta d'ajuntaments que compartim aquest servei, aquest és un 
servei mancomunat, de l'Ajuntament de les Franqueses, de l'Ajuntament de Canovelles, de 
l'Ajuntament de Granollers.

I hem acordat també aquest canvis amb el Govern de la Generalitat de Catalunya, ves per on, ves per 
on amb el Govern de la Generalitat de Catalunya, això sí el senyor Pius Canal el que fa és criticar a 
l'Ajuntament de Granollers, al Govern de Granollers. Escolti, que aquest és un acord al que hem 
arribat varies Administracions locals i el Govern del país. I és cert que en aquests moments introdueix 
un grau o el dèficit del transport públic d'aquests ajuntaments és superior a d'altres anualitats. És que 
per aquesta regla de tres, alguns de vostès quan algun servei públic, és a dir, quan hi ha una inversió 
pública que vostès parlant en termes de dèficit, el que farien és tancar, el que farien és eliminar, el que 
farien és privatitzar, doncs miri, aquest Govern fa justament el contrari, manté el servei públic, hi posa 
recursos i fa allò que crec que hem de fer, doncs campanyes d'incentivació perquè els ciutadans i 
ciutadanes d'aquests ajuntaments, d'aquestes ciutats, d'aquesta ciutat real, doncs utilitzin més el 
transport que posem a disposició perquè creiem que és una inversió en benefici dels ciutadans i 
també en benefici del medi ambient de les nostres ciutats.

Alcalde: Moltes gràcies. Per iniciar el següent torn i fer la rèplica del primer, té la paraula el senyor 
Segovia. Endavant senyor Segovia. 

Senyor Segovia: Si gracias señor Alcalde. Empezaré por el principio, después de la fantástica ficha 
técnica que nos ha pasado el señor Josep Casasnovas sobre los vehículos .



Le ha faltado decir un par de cosas: esa misma lectura de las especificaciones técnicas la hemos 
hecho muchos, con todos los diferentes modelos que hemos tenido, pero yo recomiendo también que 
haga esas consultas también a los operadores, porque la referencia que usted hacía sobre la 
normativa Euro 5, cuando ya estaba aprobada la Euro 6, que tiene que entrar en vigor el mes de 
setiembre, pregúnteles esta tecnología las problemáticas todavía que le está representando. Porque 
les está representando muchas, por tanto no se atreven a dar el paso todavía, y mucho menos 
nosotros, entre otras cosas, porque como decía mi compañero Jordi Terrades, estas decisiones no 
son unilaterales por parte del Ayuntamiento de Granollers, sino también son compartidas por el resto 
de municipios y también con el resto de firmantes.

Y también, todo hay que decirlo, esto no es óbice para que nosotros miremos de ir aplicando nuevas 
tecnologías que se demuestren que son rentables y que son funcionales, de hecho a partir de la 
semana que viene estaremos 15 días probando un vehículo híbrido que nos cederán para que lo 
probemos y a ver qué, porque también nos habían dado otro tipo de vehículos que tenían, en según 
qué pendientes tenían que subir, unas ciertas dificultades, que hacían gastar las baterías de litio que 
todavía son excesivamente caras, y no serían rentables, porque un vehículo eléctrico es muy alegre y 
muy fácil decir compremos los vehículos eléctricos , vale, estamos hablando de 120.000 euros más por 
vehículo que los actuales, por lo tanto, si tenemos que subir a este coste, ya nos están criticando el 
aumento de costes, imaginen si tenemos que subir 220.000 euros más a la compra solo de los 
vehículos. 220.000 euros es un vehículo más, eh.

¿Qué más? El señor Gutiérrez, se queja de la aportación municipal, pues sí, es que siempre que 
existe un servicio de transporte público, por otro lado recuerdo de obligatorio cumplimiento, siempre 
son deficitarios y puestos a pedir, ya que estamos aquí en confianza y nos pide cosas, dígale a sus 
compañeros de Gobierno que aumenten la aportación a la financiación del transporte público ya no 
para nosotros sino para todos y así la nuestra, la de los municipios que somos los que tenemos que 
atender más servicios de cara el ciudadano, podrá verse rebajada.

Y al señor Pius Canal, precisamente porque se hace un buen mantenimiento, sí que anteriormente las 
amortizaciones de los vehículos eran de 10 años, y se ha demostrado que con un buen mantenimiento 
la vida útil se pueda alargar, y eso nos permite también ir alargando la amortización, abaratar el coste 
anual que todos tenemos que ir pagando, y es evidente que la bajada del transporte público no ha sido 
únicamente, solo en Granollers, la región metropolitana de Barcelona en todos aquellos sitios que se 
ofrece este servicio de transporte público, la crisis económica ha influido de manera notable. Por 
desgracia hay mucha gente que no tiene la necesidad de tener que desplazarse porque por desgracia 
no tiene trabajo, o porque también el aumento de las tarifas ha sido un duro golpe al número de 
pasajeros transportados y a nivel más local, pues también, las obras durante nueve meses de un eje 
tan importante como ha sido las obras de la calle Girona también han tenido su incidencia reflejada, y 
porque estamos hablando como decía el señor Terrades de una ciudad que nos permite porque las 
distancia son suficientemente, no son todavía demasiado largas para poder desplazarnos a pie, aun 
así esperamos que con las medidas que estamos tomando, que no únicamente ya le digo sean porque 
mira en un momento de inspiración o de baja forma de este regidor, sino que en todo caso será de 
todos los municipios, hemos acordado y también por las peticiones de la gente, de que sería 
interesante de que a la hora que llega, no ya último, los últimos trenes a la ciudad, pero sí que pueda 
recuperar alguno de los pasajeros que habíamos perdido.

Alcalde: Moltes gràcies. Sí, senyor Casasnovas vol replicar? Endavant 

Senyor Casasnovas: Sí, perquè el nostre Grup com que no governa a la Generalitat, ni a Canovelles, 
ni a Les Franqueses, ni a La Roca, doncs, som lliures de dir el que pensem. Malauradament, deia el 
senyor Terrades, sobre el malbaratament energètic que es fa amb el vehicle privat, doncs això 
pensem també nosaltres que es farà amb aquesta adquisició d'aquest dos autobusos amb la 
normativa Euro 5, quan es podria adquirir la Euro 6, que entra en vigor i com he comentat, a partir del 



setembre cap autobús que no compleixi la Euro 6, no serà homologat. Aquest canvi de normativa 
entre d'altres coses el que representa és una disminució del 50% de les emissions que creiem que és 
una dada important a tenir en compte.

El senyor Juanma Segovia també comenta sobre els models, que tindran a prova un vehicle durant 15 
dies, doncs ja li dic que hi ha models actualment en el mercat que no tenen cap problema per pujar les 
pendents, les suporten fàcilment, i no contaminen i per últim dir-li, ho hem dit a la primera intervenció, 
vostès em parlen dels 220.000 euros, molt bé, jo he parlat de milers d'euros, no sabia quants eren, 
vostè a posat la xifra, però el que li he dit, han posat per davant els milers d'euros, els 220.000 euros, 
a treballar per la reducció de la contaminació, i la cura del medi ambient. 

Alcalde: Moltes gràcies. Senyor Gutiérrez té la paraula, endavant. 

Senyor Gutiérrez: Sí. Molt breument. Em diu el senyor Segovia de que en confiança aquí, que parli 
amb Madrid, jo li asseguro que jo no tinc línia directa amb Madrid, jo no sé si ell, en el seu moment, 
tenia amb el senyor Zapatero, gràcies. 

Alcalde: Em temo que no. El senyor Canal si us plau en nom de Convergència i Unió, endavant, 

Senyor Canal: No, més que res, començo a trobar alarmants els comentaris del senyor Terrades 
sempre amb aquesta tendència d'embolicar la troca. Ja va començar fa un mes, i ara segueix. Perquè 
nosaltres estem parlant d'un servei públic, que jo sàpiga en cap moment ens hem referit ni al vehicle 
privat ni a privatitzar aquest servei, mentre ell és l'argument que fa servir. Va, i ja em sembla que el 
públic hi està acostumat en aquestes intervencions. En tot cas, com a estratègia em diu: es que això 
ens ho diu el Departament de Territori i Sostenibilitat, home ens ho diu el Departament, sobretot 
perquè abans des de l'Ajuntament i des de la conurbació s'envia un informe demanant això perquè no 
hem suposo jo que el Conseller Vila està atent de si l'últim tren que arriba a Granollers, hi ha un 
autobús o no.

Per cert ara entenem perquè es signa tard aquest Conveni, perquè aquest Conveni s'envia a 
Barcelona el 17 de gener de 2014, per tant es va veient tota la manera com s'ha anat lligant tot això, 
en tot cas el que ha de quedar clar en aquest cas es que els ajuntaments, els autobusos els paguen 
els ajuntaments signants, el govern hi segueix aportant la mateixa quantitat de diners que hi aportava. 
Res mes. 

Alcalde: Té la paraula el senyor Terrades, si vol fer-ne ús, endavant, 

Senyor Terrades. Miri, el meu Partit governa alguns dels ajuntaments que vostè ha citat, i també opino 
lliurament, igual que vostè, faltaria més. Amb una diferència, amb una diferència de responsabilitat, 



diguem que els seus discursos, o les seves propostes que jo crec que són benintencionades, però no 
tenen reflex pressupostari i les decisions de govern sí. Diguem que per les, escolti, fa dos anys i mig 
ho van decidir els ciutadans de Granollers que fos així i no fos d'una altra manera, i perquè les 
decisions que adopta el Govern tenen translació en els pressupostos. Miri, Transports Metropolitans 
de Barcelona, a diferència dels ajuntaments que mancomunem el servei de transport públic, té milers 
de busos, i per tant també, té molt de dèficit, més gran que el nostre, però té la capacitat a diferència 
d'aquests ajuntaments, i de l'Ajuntament de Granollers, d'incorporar a la seves flotes, doncs altres 
tipus de vehicle, amb la magnitud del pressupost, el desequilibri que això suposa doncs és 
percentualment mínim.

I està molt bé que facin aquesta funció de incorporar nous vehicles a les seves flotes, de les 
característiques que vostè a exposat i que jo hi estic d'acord. Per què? Doncs, tenen que haver-hi 
corbes d'aprenentatge i tenen que haver-hi corbes que permetin una altra cosa, que en funció de que 
es comprovi que aquests vehicles poden ser comercialitzats de manera massiva, implica al mateix 
temps una disminució de costos, i per tant aquells ajuntaments o aquelles mancomunitats 
d'ajuntaments que incorporen 100.000 euros més o 200.000 euros més en el dèficit ja de per si 
important d'aquest servei, doncs un cop aquestes corbes d'aprenentatge hagin estat assolides ens 
permetrà incorporar aquests vehicles. Dit d'una altra manera, si algú no hagués experimentat i 
incorporat a les seves flotes, vehicles com els que incorporarem ara, probablement no haguéssim 
desenvolupat tecnologies que incorporen aquests dos vehicles, que els fan menys contaminants i per 
tant, que emeten en aquests moments, menys gasos, a l'atmosfera.

El senyor Pius Canal, que té una certa tendència també a la seva manera, d'embolicar la troca, com ell 
diu que faig jo,miri vostè ens ha proposat una cosa magnifica aquest vespre, que no sé si a les 
persones que ens acompanyen els hi ha passat desapercebuda o no ha passat desapercebuda, i per 
tant la plantejo aquí. Perquè dic que vostè amb la seva intervenció, i per tant representant al seu Grup, 
ens està dient que el que cal es a mig termini fer que el transport públic no es produeixi. Quan vostè 
ens proposa, no es posi nerviosa senyora Pons, quan vostè ens proposa, 

Alcalde: Perdoneu, perdoneu. No es tracta de interpel·lar-se. Hem toca moderar el debat, té la paraula 
el senyor Terrades. Endavant senyor Terrades. 

Senyor Terrades: Quan vostè ens proposa, hi ho ha proposat, després sinó quan tinguem l'acta ho 
podrem comprovar. Vostè ens ha proposat que ens plantegem les freqüències per disminuir els 
costos, es a dir, si disminuïm les freqüències, a les hores centrals del dia, què estem produint. Home, 
estem produint una desincentivació de la utilització del transport públic, senyor Canal. És a dir, si 
vostè el que m'està plantejant és que els vehicles pel conjunt de la conurbació d'aquests municipis, en 
vers de les freqüències actuals, augmentem les freqüències, per tant en vers de cada 20 minuts, mitja 
hora, això que el autobús passi un cop cada de tant en quant, cada hora per exemple, el que està fent 
es desincentivar la utilització del transport públic. I miri, els vehicles els haurem de tenir, els 
conductors també els haurem de tenir, tindrem menys usuaris, hi haurà més dèficit, conseqüència: 
algú plantejarà que potser ho deixem córrer. 

Alcalde: Moltes gràcies. Ara sí per cloure el debat té la paraula el senyor Segovia, endavant. 

Senyor Segovia: Sí, muy brevemente, el compañero Terrades ha hecho referencia, y ojo que es 
interesante cuando apelaba a la responsabilidad de Josep Casasnovas. Usted decía: soy libre de 



pensar porque no gobernamos. Es duro, señor Casasnovas, porque el hecho de no gobernar no 
significa no tener responsabilidad, o como mínimo un criterio de responsabilidad a la hora de tomar 
decisiones, pero lo dejaría aquí. Al señor Fermín Gutiérrez, para su tranquilidad, o no, no conozco al 
señor Zapatero, ni a otros tantos, no tengo tanta talla, supongo que usted tampoco para tener la 
relación.

Ni al Conseller Santi Vila, señor Pius Canal, porque a las reuniones de la Comissió de Seguiment, que 
hemos tenido hasta entonces, no ha venido nadie, han venido otras personas en su representación, 
de los que estamos muy contentos y muy satisfechos de la manera de trabajar.

Pero más allá de la crítica de las fechas que estamos para firmar este Convenio, el anterior lo 
firmamos en febrero, entre otras cosas también por parte del Departamento, y si no haga usted una 
petición, llame, y pida cuánto es la media que tardan en firmar los convenios similares al nuestro, que 
tienen de todas las líneas que operan en Catalunya, porque el primer aviso es de ellos. Ya veremos 
cuando se acaba firmando el Convenio, entre otras cosas, yo les pediría a todos, si enviamos, es 
evidente, la petición de este protocolo que entra al Departamet de Territori i Mobilitat de la Generalitat 
de Catalunya, nace del acuerdo, pero nace del acuerdo de todos los que estamos en esa Comisión de 
seguimiento, y son ellos los que nos tienen que entrar de forma legal, porque son los titulares del 
servicio. Pero ese documento que enviamos, que validan los Servicios Jurídicos de todos los 
ayuntamientos, y además también del Departament, pues tiene un trámite, entre otras cosas porque si 
lo hacemos nosotros, porque por suerte, y creo que estaría bien hacerlo, y es de justicia, el resto de 
municipios delegan en nosotros la confianza de hacer este trámite, que nosotros enviamos a la 
Generalitat para que valide, y ella haga la presentación legal del protocolo que tenemos que firmar, 
por lo tanto, pone en valor el trabajo de los técnicos municipales de este Ayuntamiento a la hora de 
elaborar todo el expediente de este protocolo y de este Convenio que ya hicimos el año pasado.

Seguidament es sotmet a votació el dictamen amb el següent resultat:

APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor ::::        13131313 PSCPSCPSCPSC:::: 13131313
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions ::::            7777 CIUCIUCIUCIU:::: 6666 AGAGAGAG:::: 1111
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra ::::            5555 PPPPPPPP:::: 4444    ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE:::: 1111
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8888).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A SOL·LICITAR A UNICEF ESPANYA DDICTAMEN RELATIU A SOL·LICITAR A UNICEF ESPANYA DDICTAMEN RELATIU A SOL·LICITAR A UNICEF ESPANYA DDICTAMEN RELATIU A SOL·LICITAR A UNICEF ESPANYA D''''INICIAR ELS TRÀMITS PER AINICIAR ELS TRÀMITS PER AINICIAR ELS TRÀMITS PER AINICIAR ELS TRÀMITS PER A    
LLLL''''OBTENCIÓ DEL SEGELL DE RECONEIXEMENT CIUTAT AMIGA DE LA INFÀNCIAOBTENCIÓ DEL SEGELL DE RECONEIXEMENT CIUTAT AMIGA DE LA INFÀNCIAOBTENCIÓ DEL SEGELL DE RECONEIXEMENT CIUTAT AMIGA DE LA INFÀNCIAOBTENCIÓ DEL SEGELL DE RECONEIXEMENT CIUTAT AMIGA DE LA INFÀNCIA

La Secretària explica de forma resumida el contingut del dictamen que es transcriu literalment a 
continuació:

El 29 de novembre de 2011 el Ple de lPle de lPle de lPle de l''''Ajuntament va aprovar el Pla dAjuntament va aprovar el Pla dAjuntament va aprovar el Pla dAjuntament va aprovar el Pla d''''Infància i Adolescència deInfància i Adolescència deInfància i Adolescència deInfància i Adolescència de    
GranollersGranollersGranollersGranollers     2012201220122012----2015201520152015    ((((PLIAPLIAPLIAPLIA)))), un document que ordena i defineix les línies estratègiques i actuacions 
municipals a seguir per millorar les condicions i la qualitat de vida dels infants i adolescents de 
Granollers, i implica els agents socials del territori, els infants i adolescents en una estratègica 
conjunta d'actuació per millorar els serveis existents . 

El PLIA s'emmarca en un projecte més ampli de ciutat educadora i encaixa amb altres projectes 
transversals i sectorials amb els quals ja comptava Granollers (Pla Estratègic, Granollers Ciutat 



Educadora, Pla local de Joventut, Pla d'Entorn, Pla d'igualtat d’oportunitats entre dones i homes, Pla 
d’absentisme escolar, Pla de mobilitat, Pla d'actuació ambiental...)

A més a més, des de l'any 2007 es va crear la Xarxa dXarxa dXarxa dXarxa d''''Infància de GranollersInfància de GranollersInfància de GranollersInfància de Granollers, un conjunt de 
professionals de tots els àmbits que treballen coordinadament per tal de construir una xarxa de suport 
amb les famílies de la ciutat, perquè es pugui desenvolupar amb responsabilitat i satisfacció, la 
criança i l’educació dels infants i afavorir que creixin en plenitud .

L'any 2001 el Ple de l'Ajuntament va aprovar la creació del Consell dels InfantsConsell dels InfantsConsell dels InfantsConsell dels Infants, un òrgan formal de 
participació ciutadana format per nens i nenes de 10 a 12 anys que es troben una vegada al mes per 
expressar el punt de vista com a infants en relació a diferents aspectes de la ciutat que els afecten, i 
contribuir i participar en projectes municipals reals per a la ciutat fent aportacions d'idees i 
suggeriments amb la col·laboració de tècnics. Durant els darrers anys el Consell del Infants ha 
contribuït en l'elaboració del Pla Estratègic de Ciutat, el Pla de Civisme i el Pla d'Infància i 
Adolescència. A la trobada del 14 de gener els membres del Consell d'Infants van proposar que 
Granollers s'hauria de presentar a la convocatòria delconvocatòria delconvocatòria delconvocatòria del    2014201420142014    de UNICEF Espanya per a lde UNICEF Espanya per a lde UNICEF Espanya per a lde UNICEF Espanya per a l''''obtenció delobtenció delobtenció delobtenció del    
Segell de Reconeixement Ciutat Amiga de la InfànciaSegell de Reconeixement Ciutat Amiga de la InfànciaSegell de Reconeixement Ciutat Amiga de la InfànciaSegell de Reconeixement Ciutat Amiga de la Infància. Els infants del Consell dedicaran les 
posteriors sessions d'aquest curs a analitzar els indicadors sobre l 'estat de la infància i adolescència, i 
prioritzar les accions de millora .   

El Programa Ciutats Amigues de la Infància (CAI), liderat per UNICEF Espanya, té com objectiu 
general promoure l'aplicació de la Convenció sobre els Drets de l'Infant (ONU,1989), de la que el 
nostre país és signatari, en el àmbit dels Governs Locals.

El Programa incentiva la creació de plans locals d’infància i adolescència, promou la participació 
ciutadana dels infants a la vida municipal, impulsa tot tipus de polítiques municipals que tendeixen a 
afavorir el desenvolupament dels drets de la infància i l'adolescència, i dinamitza la col·laboració 
ciutadana i la coordinació institucional, com a vies per facilitar la millora continua i el 
desenvolupament d'aquestes polítiques. 

El Programa Ciutats Amigues de la Infància es va posar en funcionament a Espanya l'any 2001 i 
compte amb el suport del Ministeri de Salut, Serveis Socials i Igualtat, i la Federació Espanyola de 
Municipis i Províncies. 

A través del Segell de Reconeixement Ciutat Amiga de la Infància, UNICEF Espanya reconeix als 
pobles i ciutats que compleixen amb els requisits establerts a tal efecte, que es recullen en el 
document de directius Guia de Gestió del Segell CAI (versió juny de 2013).

Considerant que el Programa CAI i el Segell de Reconeixement Ciutat Amiga de la Infància, afavorirà 
els interessos de la població en general i de la infància en particular; considerant, a més, que 
Granollers compleix amb els requisits estipulats; atenent la proposta del Consell dels Infants i 
manifestant la nostra voluntat de contribuir activament a la difusió i aplicació de la Convenció sobre 
els Drets dels Infants a la nostra ciutat.

Fonaments de dretsFonaments de dretsFonaments de dretsFonaments de drets ....

A la Declaració Universal dels Drets de l'Infant, del 20 de novembre de 1959, i la Convenció sobre els 
Drets de d'infants, adoptada per l'Assemblea General de la Nacions Unides el 20 de novembre de 
1989, s'estableixen els principis fonamentals que han de seguir les polítiques d 'infància. 

La Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència constitueix el marc de 
referència de l'actuació municipal en matèria de la promoció, prevenció, atenció i protecció dels infants 
i adolescents. 

    Es proposa a lEs proposa a lEs proposa a lEs proposa a l ''''Ajuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en Ple ::::    

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER. Sol·licitar a UNICEF Espanya iniciar els tràmits per a l'obtenció del Segell de 
Reconeixement Ciutat Amiga de la Infància.



SEGONSEGONSEGONSEGON. Comptar amb el suport i col·laboració per part d'UNICEF Espanya per al desenvolupament, 
la millora continua i la innovació de les polítiques d 'infància i adolescència a Granollers . 

L'Alcalde dóna la paraula a la regidora delegada d'educació, del pla d'acollida i d'infància, senyora 
Pietat Sanjuan

Senyora Sanjuan: Moltes gràcies Alcalde. Bona tarda a tothom. Explicar que UNICEF Espanya, amb 
l'objectiu de promoure l'aplicació de la Convenció sobre els Drets de l 'Infant aprovada a l'ONU el 1989, 
impulsa i lidera el programa Ciutats Amigues de la Infància, un programa que es convoca cada dos 
anys, des de 2001, i que incentiva la creació de plans locals d’infància i adolescència, promou la 
participació ciutadana dels infants a la vida municipal, impulsa tot tipus de polítiques municipals que 
tendeixen a afavorir el desenvolupament dels drets de la infància i l'adolescència, i dinamitza la 
col·laboració ciutadana i la coordinació institucional, com a vies per facilitar la millora contínua i el 
desenvolupament d'aquestes polítiques adreçades a la infància, que la nostra ciutat ja fa temps que ve 
realitzant.

Es per aquesta raó que presentem avui la sol·licitud per obtenir aquest segell de reconeixement. Un 
reconeixement que si fem una mica de memòria, podem veure que la nostra ciutat mereix pel seu 
compromís històric amb la infància i l 'adolescència.

Recordem per exemple que l'any 2001 el Ple de l'Ajuntament va aprovar la creació del Consell dels 
Infants, un òrgan formal de participació ciutadana format per nens i nenes de 10 a 12 anys que es 
troben una vegada al mes per expressar el seu punt de vista com a infants en relació a diferents 
aspectes de la ciutat que els afecten, i contribuir i participar en projectes municipals reals per a la 
ciutat fent aportacions d'idees i suggeriments amb la col·laboració de tècnics .

Durant els darrers anys el Consell dels Infants ha contribuït en l'elaboració del Pla Estratègic de 
Ciutat, el Pla de Civisme, el Pla d'Infància i Adolescència i el Pla de Mobilitat , per posar exemples.

També des de l'any 2007 en que es crea la Xarxa d'Infància de Granollers, un conjunt de professionals 
de tots els àmbits treballa coordinadament per tal de construir una xarxa de suport amb les famílies de 
la ciutat, perquè es pugui desenvolupar amb responsabilitat i satisfacció, la criança i l’educació dels 
infants i afavorir que creixin en plenitud.

A través d’aquesta Xarxa s’han realitzat diversos projectes, mitjançant els grups de treball, val la pena 
recordar, del Grup de treball Educació i Criança, l'elaboració del catàleg de serveis per a la petita 
infància 0-6 anys, i els de 7 a 12 anys. Un recull de serveis i recursos de la ciutat .
O les trobades de pares i mares i el desenvolupament del programa "Créixer amb tu".
O el del Grup de treball de Protecció i Drets dels infants, l'elaboració de protocols de coordinació 
davant casos de desatenció o maltractament dels infants, i la seva difusió a través de les àrees 
bàsiques de salut. 
També la posada en marxa del projecte “Amics i amigues de la infància” pensat per infants que no 
tenen oportunitats per realitzar activitats extra escolars .
O la feina del Grup interprofessional d'anàlisi de casos, que lideren els serveis socials amb l'objectiu 
de protegir l'infant en risc, que treballa en casos d'infants en risc amb atenció multidisciplinar .
O el Grup de treball La Ciutat i les Famílies, les activitats de suport a les famílies: curs de gestió 
d'AMPAS, xerrades, tallers...
La creació de la Xarxa d'AMPA, com un espai d'intercanvi d'experiències i projectes, i l'espai 
d'informació sobre subvencions i documentació de gestió. Una xarxa com podeu comprovar molt 
activa. Per altra banda, i continuant en projectes i propostes que reflecteixen el compromís d'aquesta 
ciutat amb la infància, el 29 de novembre de 2011 el Ple de l'Ajuntament va aprovar el Pla d'Infància i 
Adolescència de Granollers 2012-2015, un document que ordena i defineix les línies estratègiques i 
actuacions municipals a seguir per millorar les condicions i la qualitat de vida dels infants i 
adolescents de Granollers, i implica els agents socials del territori, els infants i adolescents en una 



estratègia conjunta d'actuació per millorar els serveis existents .

Aquest Pla s'emmarca en un projecte més ampli de ciutat educadora i encaixa amb altres projectes 
transversals i sectorials amb els quals ja comptava Granollers, com el Pla Estratègic, el Pla local de 
Joventut, el Pla educatiu d'Entorn, el Pla d'igualtat d’oportunitats entre dones i homes, el Pla 
d’absentisme escolar, etcètera. I que treballa uns objectius que van en la via de potenciar l'atenció i el 
suport a les famílies amb infants en el desenvolupament de les seves funcions parentals, consolidar el 
sistema d'atenció i protecció a la infància en situació de risc a Granollers. Mantenir la qualitat en 
l'atenció a la salut dels infants i adolescents. Donar resposta a les necessitats educatives als infants 
de Granollers des d'una perspectiva inclusiva que garanteixi la igualtat d'oportunitats i l'accés a tots 
els serveis bàsics. Fomentar l'accés al lleure, la cultura i l'esport entre tots els infants de Granollers, 
vetllant pels valors que es transmeten i la formació integral de la persona. Potenciar el disseny, la 
neteja i el manteniment de l'espai públic pensant en els infants i en els adolescents i vetllar per una 
mobilitat segura, el respecte pel medi ambient i el seu ús cívic. Promoure processos que impulsin la 
participació dels infants i adolescents en el municipi i potenciar el Consell dels Infants. I establir 
mecanismes per garantir la implementació d'aquest Pla de la Infància i de l'Adolescència el seu 
seguiment i la valoració de les seves accions .
 
Totes aquestes actuacions, demostren que a Granollers hi ha una llarga trajectòria de treball per la 
millora del benestar de la infància i de l'adolescència, per aquest motiu hem valorat l'oportunitat de 
presentar-nos a la convocatòria 2014 "Segell Ciutat Amiga de la Infància", que UNICEF presenta cada 
dos anys. Després d'haver parlat amb UNICEF s'ha fet una consulta amb els infants que enguany 
formen part del Consell dels Infants sobre si pensaven que Granollers s’hi havia de presentar. I si ells 
voldrien col·laborar en el diagnòstic de l'estat de la infància i de l'adolescència a Granollers que 
s'haurà de fer.

A la trobada del 14 de gener, els membres del Consell dels Infants van aprovar per unanimitat 
presentar-nos a la convocatòria del 2014 de UNICEF Espanya per l'obtenció del "Segell de 
reconeixement Ciutat Amiga de la Infància". Després d'això els infants del Consell dedicaran les 
posteriors sessions que queden en aquest curs a analitzar els indicadors que estableix UNICEF sobre 
l'estat de la infància i l'adolescència a la nostra ciutat, i a prioritzar les accions de millora .

Cal destacar que a través del segell de Reconeixement Ciutat Amiga de la Infància, UNICEF reconeix 
als pobles i ciutats que compleixen amb els requisits establerts a tal efecte, que es recullen en el 
document de directius Guía de Gestió del Segell Ciutat Amiga de la Infància. I en concret de 
Granollers s’avaluarà que tingui o faci:
Participació infantil.
Un marc legal amic de la infància.
Una comissió de drets de la infància o mecanisme de coordinació .
Una anàlisi i avaluació de l’impacte de les polítiques en la infància .
Un pressupost específic i sensible a la infància .
Un informe periòdic sobre l’estat de la infància al municipi .
Difusió dels drets de la infància.
Recolzament a organisme independents de drets de la infància.
A més es valorarà que l'acció política estigui orientada pels quatre principis següents :
La no discriminació.
L’interès superior de l’infant.
El dret a la vida, la supervivència i el desenvolupament.
I escoltar els infants i respectar les seves opinions .

Considerem que el programa i el segell de reconeixement "Ciutat Amiga de la Infància" afavorirà els 
interessos de la població en general i de la infància en particular. Pensem a més que Granollers 
compleix amb els requisits estipulats de manera que tenint en compte la proposta del Consell dels 
Infants i la nostra voluntat de contribuir activament a la difusió i a l'aplicació de la Convenció sobre els 
drets dels infants a la nostra ciutat, es proposa avui al Ple presentar-nos a la convocatòria del 2014 
d’UNICEF per obtenir el segell de reconeixement Ciutat Amiga de la Infància.

La infància ha de ser una prioritat, i ho és a la nostra ciutat, en primer lloc, perquè és una obligació 
legal, però sobretot perquè és un compromís polític, perquè sabem que:
Els nens i nenes són individus que tenen el mateix estatus que els adults .
Són totalment dependents, necessiten els adults per cuidar-los, educar-los i orientar-los cap a la seva 



independència.
Sabem també que molts canvis socials que s'estan produint impacten en els infants de manera 
desproporcionada i massa sovint negativa. 
Que les mesures polítiques que prenen, que prenem els governs, així com les seves omissions, poden 
repercutir amb contundència sobre els infants.
I que el desenvolupament saludable dels nens i les nenes és crucial per el benestar present i futur de 
qualsevol societat i els costos de desatendre’ls són enormes, sobretot, durant la primera infància.

No voldria acabar sense agrair la feina dels professionals d'aquesta casa, en el seu treball en pro de 
la infància, el compromís de tots els Grups amb els nostres infants, però sobretot el treball i la 
implicació dels nens i nenes del Consell dels Infants en aquest projecte, que sens dubte millorarà la 
seva vida. 

Obtenir el segell de ciutat amiga de la infància és més que un reconeixement, una oportunitat per auto 
avaluar-nos i treballar plegats , per tal que la millora de la situació de la infància a Granollers sigui una 
prioritat

L’obtenció d’aquest segell no és un punt i final, sinó el punt de partida per millorar les condicions de 
vida dels nostres infants. 

Alcalde. Moltes gràcies. En tot cas no hi ha paraules demanades perquè s'ha discutit a la Comissió 
Informativa, i el conjunt del Consistori per unanimitat assumeix el repte d'avançar cap aquest 
reconeixement i l'obtenció d'aquest Segell de reconeixement de Ciutat Amiga de la Infància. És un 
repte complex, en tot cas haurem de treballar-hi tots plegats d'una manera molt complexa.

Seguidament es sotmet a votació el dictamen amb el següent resultat:

APROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde: Abans de passar a l'apartat de Junta de Portaveus, senyora Secretària, i saben els portaveus 
dels Grups Municipals que hem d'introduir un tema per Urgència, en concret el que fa referència al fet 
de que l'empresa concessionària i que gestionava les pistes de tenis de la ciutat, l'empresa Tenonis, 
ha presentat la seva renúncia, per la qual cosa s'ha d'obrir un nou procés, en tot cas, sinó hi ha cap 
inconvenient, els diferents portaveus han manifestat que estaven d'acord amb la Urgència.

Seguidament es sotmet a votació la inclusió a l'ordre del dia de la sessió d'un nou punt titulat “ 
Proposta relativa a l'acceptació de la renúncia presentada per l'empresa Tenonis, S.L. per a l'execució 
del contracte de la gestió en règim de concessió administrativa de les pistes municipals de tennis de 
Granollers”  amb el següent resultat:

APROVAT PER UNANIMITAT

9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA PRESENTADA PER LACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA PRESENTADA PER LACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA PRESENTADA PER LACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA PRESENTADA PER L''''EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA    
TENONISTENONISTENONISTENONIS,,,,    SSSS....LLLL....    PER A LPER A LPER A LPER A L''''EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DE LA GESTIÓ EN RÈGIM DEEXECUCIÓ DEL CONTRACTE DE LA GESTIÓ EN RÈGIM DEEXECUCIÓ DEL CONTRACTE DE LA GESTIÓ EN RÈGIM DEEXECUCIÓ DEL CONTRACTE DE LA GESTIÓ EN RÈGIM DE    
CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE LES PISTES MUNICIPALS DE TENNIS DE GRANOLLERSCONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE LES PISTES MUNICIPALS DE TENNIS DE GRANOLLERSCONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE LES PISTES MUNICIPALS DE TENNIS DE GRANOLLERSCONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE LES PISTES MUNICIPALS DE TENNIS DE GRANOLLERS

La Secretària explica de forma resumida el contingut de la proposta que es transcriu literalment a  
continuació:

Per acord del Ple de data 27 de març de 1995 es va adjudicar al senyor Joan Vives i Álvarez el 
contracte de la gestió en règim de concessió administrativa de les pistes municipals de tennis de 



Granollers i la cessió dels béns de domini públic afectes als esmentats serveis per un termini de 25 
anys a comptar des del dia 8 d’abril de 1995, formalitzant- se el corresponent contracte en data 3 de 
març de 1995.

Per acord del Ple de data 26 de maig de 1999 es va autoritzar la transferència, per novació del 
contractista del contracte indicat a favor de l 'empresa TENONIS, S.L.

En data 27 de gener de 2014, el senyor Joan Vives i Álvarez, actuant en nom i representació de 
l'empresa TENONIS, S.L. presenta escrit, amb registre d'entrada número 1362, en el que sol·licita que 
s'accepti la seva renúncia a l'execució del contracte així com la incautació de la garantia dipositada a 
la Tresoreria municipal i  l'ajornament en el pagament de determinats deutes contrets amb 
l'Ajuntament. 

La clàusula setzena del plec de condicions que regeixen el contracte preveu que el contracte 
s'extingirà per renúncia de l'adjudicatari i que en aquest cas, al no tractar-se de circumstàncies 
sobrevingudes d'interès públic, no tindrà dret a ser indemnitzat pels danys i perjudicis que li pogués 
ocasionar aquesta resolució. 

Vist l'informe emès pel cap de servei d'esports en data vint-i-set de gener de 2014 en el que estableix, 
entre d'altres informacions ,  la relació dels deutes contrets  per TENONIS, S.L, per un import de 
10.121,25 euros en concepte de subministraments i 3.226,36 euros en concepte de taxes i cànons 
pendents d'abonament,  i que es transcriuen seguidament:

o Factura núm F0314N00002299 per import de 6.213,69€ emesa per Endesa distribució en data 
4.09.2013. Pendent de pagament:   4.653 euros.

o Factura núm. F0314N00003091 emesa per Endesa en data 21.10.2013 per import de 2.781,28 €
o Factura de data 21.11.2013, emesa per Endesa d’import 760,40€ 
o Factura de data 24.12.2013, emesa per Endesa d’import 982,81€
o Factura de data 21.01.2014 emesa per Endesa d'import 741,21 €
o Factura núm. 22122013A100110139 per import de 202,55 € emesa per Sorea en data 2.12.2013
o Cànon corresponent a l'exercici 2012 per import de 2.310,60 €. 
o Part del cànon corresponent a l'exercici 2011 i de la taxa per la prestació del servei de recollida , 

tractament i eliminació de residus municipals de l 'any 2013 per import de 915,76 euros

En aquest sentit proposa que sigui acceptada la renúncia sol·licitada per l' empresa TENONIS, S.L., 
amb la corresponent incautació de la garantia per front als deutes contrets per l'empresa per import de 
6.010,12 euros i que sigui ajornat fins el 31 de desembre de 2014, el pagament de la part del deute no 
satisfet , la qual ascendeix a 4.111,13 euros en relació a subministraments i 3.226,36 euros en 
concepte de cànons i taxes, així com la reversió de la instal.lació a l'Ajuntament de Granollers i el 
conjunt de bens mobles afectes aquest servei.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

- Plec de Condicions per a la gestió de les pistes municipals de tennis de Granollers, aprovat per la 
Comissió de Govern del dia 11 de gener de 1995.

- Contracte formalitzat entre l'Ajuntament de Granollers i el senyor Joan Vives i Álvarez en data 3 de 
març de 1995, per la gestió de les pistes municipals de tennis de Granollers .

- Disposició transitòria primera 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, " Los contratos administrativos 
adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se regirán, en cuanto a sus 
efectos, cumplimiento y extinción, incluida su duración y régimen de prórrogas, por la normativa a
nterior". 

- Clàusula setzena.2 del Plec de Condicions per a la gestió de les pistes municipals de tennis de 
Granollers, aprovat per la Comissió de Govern del dia 11 de gener de 1995, " el contracte s'extingirà, 
per renúncia de l'adjudicatari".

- Clàusula dissetena del Plec de Condicions per a la gestió de les pistes municipals de tennis de 
Granollers, aprovat per la Comissió de Govern del dia 11 de gener de 1995, en quant a la reversió de 



la instal.lació a l'Ajuntament de Granollers.

    Es proposa a lEs proposa a lEs proposa a lEs proposa a l ''''Ajuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en Ple ::::    

Primer.Acceptar la renúncia presentada en data 27 de gener de 2014, amb registre d'entrada 1362, 
per l'empresa TENONIS, S.L. a l'execució del contracte  de la gestió en règim de concessió 
administrativa de les pistes municipals de tennis de Granollers i la cessió dels béns de domini públic 
amb efectes del dia 1 de febrer de 2014.

Segon. Atorgar audiència prèvia a la incautació de la garantia definitiva constituïda mitjançant aval i 
dipositat a la Tresoreria Municipal per import de 6,010,12 € (CV 199500000729) per a l'execució 
d'aquest contracte a l'entitat CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA per termini de deu dies hàbils.

Tercer. Acceptar la sol·licitud presentada en data 27 de gener de 2014 per l'empresa TENONIS, S.L. 
relativa a l'ajornament fins el dia 31 de desembre de 2014 del pagament de la part del deute no 
satisfet , per import de 7.337,49 euros, dels quals 4.111,13 euros corresponen a subministraments i 
3.226,36 euros a cànons i taxes, d'acord amb els fets i fonaments de dret invocats.

Quart.  Indicar a l'empresa TENONIS, S.L. que en el termini de 3 mesos a comptar des de la data de 
notificació d'aquest acord haurà de procedir al desallotjament de la instal·lació, revertint 
automàticament a favor de l'Ajuntament de Granollers el conjunt de l'edifici, instal·lacions de tot tipus i  
material, de conformitat amb el que preveu la clàusula dissetena del plec de condicions que regeixen 
el contracte, i en els termes que li seran indicats pel responsable del contracte . 

Cinquè. Facultar al senyor Alcalde per tal de poder dictar tots els actes administratius que siguin 
necessaris per executar aquest acord, i en especial, per aprovar la incautació de la garantia definitiva.

Sisè.  Notificar aquest acord a l'empresa TENONIS S.L i al servei de Comptabilitat i Recaptació.

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

L'Alcalde dóna la paraula al regidor delegat d'esports, senyor Pedro José García.

Senyor García: Gràcies Alcalde. La Secretària ho ha explicat molt bé, per tant, poc a afegir. Estan 
informats de la Comissió Informativa d'aquesta situació, l'únic és afegir que de manera transitòria i fins 
a nou concessionari, doncs iniciem un estat de gestió directa, a través del Servei d'Esports a través 
del qual nosaltres ens encarregarem de garantir que els usuaris, els socis, i sobretot els nens i les 
nenes que estan a l'escola de tenis, doncs, puguin seguir fent pràctica esportiva, perquè sinó ho 
féssim d'aquesta manera, la instal·lació hauria de romandre tancada. Paral·lelament a això, com 
també s'ha comentat, ja hem iniciat els tràmits burocràtics permanents, per tal d'activar una nova 
concessió, i buscar que el nou acord al qual arribem amb el nou concessionari ens permeti doncs 
revitalitzar l'esport a la ciutat i assegurar-nos doncs d'un procés prou sostenible i viable 
econòmicament en el futur. 

Seguidament es sotmet a votació la proposta amb el següent resultat:

APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor ::::        13131313 PSCPSCPSCPSC:::: 13131313
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions ::::        12121212 CIUCIUCIUCIU:::: 6666 PPPPPPPP:::: 4444 ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE:::: 1111 AGAGAGAG::::            

1111



 
JUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUS

10101010....1111).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ CONTRA LMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ CONTRA LMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ CONTRA LMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ CONTRA L''''AVANTPROJECTE DE LLEI DE DEMARCACIÓ IAVANTPROJECTE DE LLEI DE DEMARCACIÓ IAVANTPROJECTE DE LLEI DE DEMARCACIÓ IAVANTPROJECTE DE LLEI DE DEMARCACIÓ I    
DE PLANTADE PLANTADE PLANTADE PLANTA,,,,    QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTAQUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTAQUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTAQUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTA,,,,    CIUCIUCIUCIU,,,,    ICVICVICVICV----EUIA I AGEUIA I AGEUIA I AGEUIA I AG,,,,    ENENENEN    
RECOLZAMENT DE LA PRESENTADA PEL COL·LEGI DRECOLZAMENT DE LA PRESENTADA PEL COL·LEGI DRECOLZAMENT DE LA PRESENTADA PEL COL·LEGI DRECOLZAMENT DE LA PRESENTADA PEL COL·LEGI D ''''ADVOCATS DE GRANOLLERSADVOCATS DE GRANOLLERSADVOCATS DE GRANOLLERSADVOCATS DE GRANOLLERS

La Secretària llegeix la part dispositiva de la moció que es transcriu literalment a continuació : 

Atesa la moció presentada pel Col·legi d'Advocats de Granollers, número de registre 23706/2012, que 
es transcriu:

"Des del govern de l'Estat s'està promovent una reforma de la Llei de Demarcació i de Planta, que és 
la llei que organitza l'estructura judicial a tot el territori .
 
L'avantprojecte de llei preveu que els jutjats de Granollers acabin desapareixent i s'acabi traslladant 
tota l'activitat judicial a la ciutat de Barcelona. A més, a més l'avantprojecte també preveu la total 
supressió dels Jutjats de Pau eliminant definitivament el servei i obligant als ciutadans a desplaçar-se 
fins a Barcelona per a qualsevol tràmit que estigui relacionat amb el món de la justícia. El motiu que 
dóna el Ministeri de Justícia es en caràcter econòmic, en l'estalvi d'edificis judicials i en una suposada 
racionalització de la plantilla judicial. Criteris econòmics que no han tingut en compte les fortes 
despeses que acaben repercutint en el propi ciutadà, que s'haurà de desplaçar per fer gestions 
judicials bàsiques, o sense tenir un estudi de l'impacte econòmic d'empobriment que pot suposar per a 
la nostra comarca, suprimit els jutjats i jutges de pau. Aquesta decisió suposarà, a més, centralitzar la 
justícia en unes macro-ciutats sense que garanteixi la major eficàcia de la mateixa .
 
Des del Col·legi d'Advocats de Granollers, volem demanar a tots els municipis de la nostra comarca i 
partit Judicial que aprovi una moció en contra d'aquest avantprojecte de llei, i que facin arribar la 
moció al Ministeri de Justícia amb còpia a aquest Col·legi. Opinem que no s'ha de valorat 
suficientment l'impacte que pot tenir aquesta reforma i s'ha menystingut la realitat social, econòmica i 
cultural de la nostra comarca."

    Es proposa a lEs proposa a lEs proposa a lEs proposa a l ''''Ajuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en Ple ::::    

PRIMER. -Manifestar el rebuig total de l'Ajuntament a l'avantprojecte de llei que el Ministeri de Justícia 
ha presentat al Consell de Ministres amb el nom de «Anteproyecto de Ley de medidas de reforma 
administrativa en el ómbito de la Administración de justicia y del Registro Civil» .

SEGON.-Donar suport al Col·legi d'Advocats de Granollers en allò que sigui necessari per tal que es 
continuï desenvolupant l'activitat judicial en els jutjats situats a l'edifici judicial de Granollers, així com 
el manteniments dels jutjats de pau i agrupacions del partit judicial de Granollers .
 
TERCER.-Demanar al Ministeri de Justícia que explori altres vies de modernització de la justícia 
sense que s'allunyi del criteri de proximitat al ciutadà i que aquells serveis que es puguin agrupar , com 
són el servei de comunicacions i el d'execucions, es facin dins els edificis judicials existents, amb la 
finalitat d'optimitzar i agilitzar la justícia .
 
QUART.-Donar trasllat d'aquest acord al Ministeri de Justícia, al Congrés dels Diputats i el Senat, al 
Parlament de Catalunya, al Departament de Justícia, així com al Col·legi d'Advocats de Granollers i al 
Consell dels II·lustres Col·legis d 'Advocats de Catalunya. 

La Secretària informa que aquesta moció ha estat aprovada per majoria absoluta per la Junta de 
Portaveus



Aprovat per MAJORIA ABSOLUTA, amb el vot favorable dels Grups Municipals del PSC, CIU, 
ICV-EUiA i AG, i l'abstenció del Grup Municipal del PP
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La Secretària llegeix la part dispositiva de la moció que es transcriu literalment a continuació : 

El Fons de cooperació local de Catalunya és un fons dinerari establert per dotar de recursos els 
governs locals de Catalunya, que es nodreix dels ingressos tributaris de la Generalitat de Catalunya. 
En termes legals, aquesta participació té la consideració jurídica d’una transferència d’assignació 
territorial destinada a finançar globalment l’activitat dels ens locals i, per aquest motiu, aquests la 
poden destinar lliurement per fer front a despeses i inversions derivades del seu funcionament o de 
l’acompliment de les seves competències. En són destinataris els municipis, les comarques i les 
entitats municipals descentralitzades de Catalunya.

Atès que correspon a la Generalitat, mitjançant la Llei anual de pressupostos, distribuir el Fons, 
d’acord amb els criteris que legalment s’estableixin i conforme a les especificitats de l’organització 
territorial de Catalunya. 

Atès que fins ara els criteris principals que s’utilitzen són els de població (volum de població agrupada 
per trams a nivell de cada ens local); de despeses derivades de la gestió del territori (existència de 
nuclis de població diferenciats, superfície del territori, capitalitat comarcal, població disseminada, etc.) 
i altres de magnitud econòmica (com ara l’existència de diferències en la renda comarcal per càpita ).

Atesa la resolució GRI/2715/2013, de 19 de desembre, de distribució als municipis de Catalunya de la 
participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya 
de l’any 2013 i publicada al DOGC núm. 6529, de 27 de desembre de 2013.

Atès que la resolució fixa l’import en concepte de la participació en els ingressos de la Generalitat en 
37.570.998,94 euros pel tram de lliure disposició, condicionat a l’aprovació de la Llei de pressupostos 
de la Generalitat per al 2014 i de la Llei de mesures fiscal, administratives i financeres que hores d’ara 
no està aprovada

Atès el que significa de menyspreu al món local expressat pel Govern de la Generalitat amb aquesta 
resolució i la total oposició als criteris emprats en l’atorgament ja que no s’ajusten als principis que 
sustenten el Fons de Cooperació i incompleixen, especialment, els preceptes continguts a l’article 219 
de l’Estatut de Catalunya i als articles 197 i 198 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya ..

Atès que segons aquest articles, correspon a la Generalitat, la creació d’aquest Fons i també la seva 
distribució mitjançant “la Llei anual de Pressupost ...d'acord amb els criteris que legalment 
s'estableixin”. Així mateix, “en tot cas, els criteris de distribució han de tenir en compte les 
especificitats de l'organització territorial de Catalunya i les modificacions sobre el règim de les 
competències locals que resulten de la legislació de règim local i de les lleis sectorials”. En aquest 
sentit, l’art. 51 de la Llei de pressupostos de la Generalitat de 2012 (en endavant LPG 2012), 
contempla que la partida GO 03 D/460.0003/711 del pressupost del Departament de Governació i 
Relacions Institucionals, en concepte de participació dels municipis en els ingressos de la Generalitat, 
finança: a) La participació de lliure disposició, amb un import de 92.041.661,34 euros; i b) la 
participació per al foment de la prestació supramunicipal de serveis, amb un import de 4.200.000 
euros.

En tot cas, segons senyala el mateix art. 54 de la LPG de 2012, el lliurament de les participacions del 
Fons de Cooperació Local restarà condicionada a què “els ens locals destinataris compleixin 



adequadament l’obligació de trametre els pressupostos, les liquidacions pressupostàries anuals i els 
qüestionaris estadístics homogeneïtzats d’aquestes dades al Departament de Governació i Relacions 
Institucionals, i els comptes anuals a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que estableix la 
legislació sectorial” .

Per altra banda, i segons l’Acord GOV/119/2013, del Govern, de 27 d’agost, pel qual es modifica el 
límit del crèdit prorrogat establert en el Decret  170/2012, de 27 de desembre, pel qual s’estableixen els 
criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012 mentre 
no entrin en vigor els del 2013, modificat pel Decret 164/2013, de 14 de maig, s’autoritza al “conseller 
d’Economia i Coneixement per tal que pugui portar a terme la modificació dels actuals límits dels 
crèdits prorrogats mitjançant el Decret 164/2013, de 14 de maig, per tal que els crèdits per despeses 
dels capítols 2, 4, 5, 6, 7 i 8, es prorroguin, en el seu conjunt, fins a un import màxim d’un 91,4% del 
pressupost inicial 2012”, i el Fons de Cooperació Local estava inclòs al capítol  4.

Atès que considerem que les quantitats assignades al Fons de Cooperació es correspondrien als 
criteris fixats legalment en la Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya del  2012.

Atès que es produeix una  reducció substancial de recursos i un canvi de criteris en les distribucions 
de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació local pel  2013, 
vinculats exclusivament als saldos de la PIE de 2013 en relació a 2012 a data de novembre de 2013.

Atès que amb els criteris establerts de distribució dels 37, 7 milions d’euros destinats al Fons de 
Cooperació local, a part d’insuficients (l’anterior anualitat del 2012 s’hi destinaren 92,4 milions 
d’euros), exclouen 107 municipis que representen una població de 5,6 milions d’habitants; és a dir 
quasi el 75% de la població de Catalunya.

Atès que aquesta resolució comporta la marginació d’aquests municipis, que ve agreujada per una 
situació financera ja precària atès el deute de la Generalitat amb els ajuntaments i que repercutirà en 
la qualitat i la garantia en la prestació dels serveis que la ciutadania precisa i més necessaris que mai 
pel context de crisi

Atès que la participació en els tributs de l’Estat espanyol mitjançant la PIE no són excloents de la 
participació dels ingressos tributaris de la Generalitat de Catalunya, fet que ha prevalgut com a criteri 
principal en la resolució del Fons pel  2013

Atès que aquest criteris establerts s’han decidit sense el diàleg i consens necessari amb el 
municipalisme.
Atès que la resolució  no dona compliment als objectius i finalitats del Fons de cooperació local .

Atès que és del tot rebutjable que la Generalitat retiri als Ajuntaments afectats un important ingrés 
ordinari recurrent, plenament consolidat als pressupostos municipals, i que ho faci el 27 de desembre 
quan els Ajuntaments ja no tenen cap capacitat efectiva d’introduir mesures correctores a la despesa 
municipal que evitin la generació de dèficits a la liquidació de l’exercici .

Atès que la recent aprovació definitiva de la reforma legislativa del món local per part del govern de 
l’Estat espanyol (Ley 27/2013, de 27 de desembre, de racionalizacion y sostenibilidad de la 
Administración Local) que representa la culminació de la recentralització, privatització i cop d’estat als 
ajuntaments requeriria d’un consens i front molt ampli entre les forces polítiques contràries a aquesta 
reforma. 

El grup municipal d’ICV-EUiA proposa al Ple l'adopció dels següents

    Es proposa a lEs proposa a lEs proposa a lEs proposa a l ''''Ajuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en Ple ::::    

Primer.- Rebutjar i exigir la retirada de la resolució de distribució als municipis de Catalunya de la 
participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació Local per l’any 
2013 i obrir diàleg amb el món local per tal d’acordar criteris equitatius respecte a la distribució dels 
Fons de cooperació local.

Segon.- Expressar el nostre malestar per l’absoluta manca de diàleg i acord amb el món local 



respecte la resolució sobre la destinació dels 37 milions d’euros i les dates en les que s’ha publicat la 
mateixa (DOGC del divendres 27 de desembre) que deixa poc marge a les al·legacions i deixa 
compromesos els pressupostos anuals i les corresponents previsions .  

Tercer.- Prendre les accions legals que convinguin per part de l 'Ajuntament de Granollers per defensar 
l’equitat local i la suficiència de recursos pel conjunt del món local .

Quart.- Trametre aquests acords al President del Govern de la Generalitat de Catalunya, a la 
consellera de Governació i Relacions Institucionals, als Grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya i a les entitats municipalistes FMC i ACM 

La Secretària informa que aquesta moció ha estat aprovada per majoria absoluta per la Junta de 
Portaveus

Aprovat per MAJORIA ABSOLUTA, amb el vot favorable dels Grups Municipals del PSC, PP i 
ICV-EUiA, i l'abstenció dels Grup Municipals de CIU i AG
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La Secretària llegeix la part dispositiva de la moció que es transcriu literalment a continuació : 

Atès que el Consell d'Administració de l'ATM, reunit el 23 de desembre de 2013, va aprovar un 
increment de les tarifes per 2013. Concretament, la T-10 d'una zona ha augmentat un 5%, i la T50/30 
un 8%, uns increments que no tenen res a veure amb l'increment d'IPC.

Atès que en un moment de forta crisi econòmica, quan moltes famílies han vist reduïts els seus 
ingressos globals, i quan l'IPC general es del 0,3% l'única proposta comprensible socialment era la de 
congelar les tarifes.

Atès que en aquestes circumstàncies el transport públic és fonamental per a garantir el dret a la 
mobilitat dels ciutadans i les ciutadanes. I atès que la mobilitat sostenible forma part de les solucions 
als problemes de congestió, contaminació local, canvi climàtic i de la dependència energètica exterior, 
cal afavorir-la amb unes tarifes assequibles.

Atès que l’actual estructura de zones tarifàries, a banda de generar greuges entre ciutadans de 
municipis limítrofs, desincentiva l’ús del transport públic col·lectiu com a conseqüència, entre d’altres 
motius,de la diferència de tarifes difícilment justificables i poc comprensibles per la ciutadania . 

Atès que d'altre banda, a la vista de les dificultats per cobrir les despeses d'explotació del transport 
públic metropolità, es fa imprescindible que el Govern català, com preveu la Llei de Mobilitat des del 
2003, impulsi l'aprovació d'una llei de finançament del transport públic que creï nous recursos 
financers, tal i com diu la disposició addicional vuitena de la Llei de Mobilitat, 9/2003, que diu 
literalment, 
“En el termini d'un any a partir de l'aprovació d'aquesta Llei, el Govern ha de presentar un projecte de 
llei de finançament del transport públic, de la mobilitat sostenible i de promoció de l'ús dels 
combustibles alternatius que en reguli el marc organitzatiu” .

Per tot això, el grup municipal d'ICV-EUIA proposa al ple l'adopció dels següents,

    Es proposa a lEs proposa a lEs proposa a lEs proposa a l ''''Ajuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en Ple ::::    

PRIMER.- Manifestar el profund desacord per l'increment de les tarifes de transport metropolità per 
l'any 2014 que ha aprovat el Consell d'Administració de l'ATM.

SEGON.- Proposar que es revisi l’actual estructura de zones tarifàries . 



TERCER.- Proposar que s'implanti al més aviat possible el nou sistema tarifari T-Mobilitat, que ha de 
comportar un canvi en la concepció del tractament dels usuaris dels serveis del transport públic, amb 
una simplificació i modulació de les tarifes .  

QUART.- Proposar que es mantinguin per l’any 2014,  les tarifes del 2013 .

CINQUÉ.- Demanar al Govern de la Generalitat que compleixi la Llei de Mobilitat 9/2003 i que de 
manera URGENT, enceti els treballs per aprovar una Llei de Finançament del Transport Públic .

SISÉ.- Donar trasllat d'aquests acords a l'ATM, a l'AMB, als grups parlamentaris, a l'Associació per la 
promoció del Transport Públic,i als sindicats CCOO i UGT. 

La Secretària informa que aquesta moció ha estat aprovada per unanimitat per la Junta de Portaveus. 

APROVAT PER UNANIMITAT
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La Secretària llegeix la part dispositiva de la moció que es transcriu literalment a continuació : 

Les emissions de Catalunya Ràdio i TV3 han pogut arribar al País Valencià gràcies a l’esforç i al 
treball que han fet molts ciutadans a través d’Acció Cultural del País Valencià  (ACPV).

Ara, però, després d’un llarg procés de setge per part del govern de la Generalitat Valenciana i del 
govern espanyol del Partit Popular, aquests han aconseguit el seu objectiu pel qual ACPV s’ha vist 
obligada a deixar d’emetre el senyal que permetia les emissions de Catalunya Ràdio fins ara en 
aquest territori. 

ACPV ha rebut una comunicació del govern espanyol amb la qual s’insta a tancar les emissions i 
anuncia que l’entitat pot rebre dues multes per valor d’un milió d’euros, pel fet d’haver instal·lat 
estacions radioelèctriques sense autorització i utilitzat freqüències radioelèctriques sense autorització .

La continuïtat d’aquestes emissions són de vital importància per a la normalització del català en el 
conjunt del seu àmbit lingüístic, i de les relacions entre Catalunya i el País Valencià. D’altra banda, 
davant del fet que cada dia tenim accés a més mitjans en llengües i continguts ben diversos, la 
resposta d’un govern no pot ser mai la censura d’un canal en particular, sinó garantir l’accés dels 
ciutadans a la més àmplia oferta, com a mostra de pluralitat informativa i de llibertat d’expressió . 

No podem oblidar que la Iniciativa Legislativa Popular “Televisió sense fronteres”, que va recollir 
finalment 650.650 signatures degudament acreditades, es va presentar al Congrés espanyol i va ser 
rebutjada, sense negociar res, per la majoria absoluta del PP.

És per tots aquests motius que el grup municipal d’Acció Granollers  (ERC, RCAT, GI I JERC)  proposa 
l’aprovació dels següents acords:

    Es proposa a lEs proposa a lEs proposa a lEs proposa a l ''''Ajuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en Ple ::::    

PRIMER. Manifestar el nostre rebuig a les pressions exercides per part del Govern valencià i espanyol 
sobre Acció Cultural del País Valencià.

SEGON. Rebutjar l’ordre de tancament del Ministeri d’Indústria a petició del Govern valencià i 
demanar el compliment dels tractats internacionals signats per l’Estat espanyol sobre diversitat 
cultural i drets lingüístics , també emparats per la Constitució espanyola.  

TERCER. Denunciar la persecució sistemàtica de la llengua catalana per part dels governs del PP de 



l’Estat espanyol, de les Illes i del País Valencià. Accions i decisions fetes des de la força i la constant i 
obsessiva persecució de la llengua pròpia per silenciar la llengua del poble valencià i amb tot el 
menyspreu a la cultura. 

QUART. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya, vistes les actuacions i decisions del govern 
de la Generalitat valenciana, a cedir els senyals de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
(CCMA), atenent la sentència del Tribunal Suprem, de 5 de desembre de 2012, on s’afirmava que “la 
difusión de aquellas emisiones televisivas más allá de los límites territoriales de la CA de Catalunya 
era y es, sin duda, lícita”, que plantejava la necessitat de donar cobertura legal a aquesta activitat 
lícita. El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat valenciana, al gener del 2013, també es va 
pronunciar en termes similars. 

CINQUÈ. Expressar el nostre convenciment que les emissions de Catalunya Ràdio i TV3 al País 
Valencià són una mostra de normalitat en l’exercici de la llibertat d’expressió, la pluralitat informativa i 
la promoció de la llengua reivindicar l’espai comunicatiu propi català i la pluralitat informativa, com 
expressió de la diversitat cultural , els drets lingüístics i el dret a  la informació  plural de la ciutadania .

SISÈ. Fer arribar aquest acord al Ministeri d’Indústria, al Govern de Catalunya, al de la Generalitat 
Valenciana i a ACPV. 

La Secretària informa que aquesta moció ha estat aprovada per majoria absoluta per la Junta de 
Portaveus

Aprovat per MAJORIA ABSOLUTA, amb el vot favorable dels Grups Municipals del PSC, CIU, 
ICV-EUiA i AG, i el vot en contra del Grup Municipal del PP.
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La Secretària llegeix la part dispositiva de la moció que es transcriu literalment a continuació : 

Atesa la moció presentada per la PAH, Plataforma d'Afectats per la Hipoteca de Granollers, número de 
registre 162/2014, que es transcriu:

L'actual crisi ha impactat de manera dramàtica en la vida de milers de persones, que a causa de 
dificultats econòmiques sobrevingudes no poden cobrir les seves necessitats més bàsiques. Aquesta 
situació ha portat a milers de famílies a la impossibilitat de fer front a les quotes hipotecàries o del 
lloguer de la seva llar. 

La seva traducció social ha estat milers de desnonaments a tot l'Estat Espanyol i centenars de milers 
de persones que han vist vulnerat el seu dret a un habitatge digne, enfrontant-se a situacions de greu 
vulnerabilitat, precarietat extrema, pobresa, i exclusió social, econòmica i residencial. 

Segons dades del Consell General del Poder Judicial des de 2007 i fins setembre 2013, a l'Estat 
Espanyol, ja s'ha arribat a 500.000 execucions hipotecàries, de les quals 96.927 a Catalunya. Segons 
l'informe presentat pel Col·legi de Registradors de la Propietat, només durant l'any 2012, la banca va 
quedar-se més de 30.034 primers habitatges per impagament de crèdits hipotecaris. Això suposa 115 
desnonaments d'habitatge habitual per dia hàbil. Catalunya és la Comunitat Autònoma que encapçala 
tots els rànquings, tant d'execucions hipotecàries com de desnonaments. Segons les dades del 
Consell General del Poder Judicial de 2013 s'executen 45 llançaments al dia de mitjana. 

Ens trobem doncs davant d'una situació d'emergència habitacional que constitueix una autèntica 
anomalia en el context europeu. Com denuncia l'informe Emerqencia Habitacional en el estado 
español, elaborat per l'Observatori DESC, aquesta situació es veu agreujada pel fet que l'estat 
espanyol és el país d'Europa amb més habitatge buit, 13,7 % del parc total -3 milions i mig de pisos 
segons el darrer cens estatal d'habitatge de 2011 -i amb un parc social d'habitatge clarament 



insuficient -menys d'un 2% de l'habitatge existent -. 

Les administracions locals, infradotades de recursos, són les que reben en primera instància el 
impacte social d'aquesta situació, en tant que les més properes a la ciutadania. 

El context descrit i la situació d'emergència en que es troba gran part de la població s'està traduint 
també en un significatiu augment de les ocupacions d'habitatges als municipis. Una forma d'accés a 
l'habitatge que augmenta el grau de vulnerabilitat social dels qui es veuen abocats a recorre -hi. 

La manca de recursos de les administracions locals per fer front a la problemàtica contrasta amb els 
milers de pisos en desús que acumulen les entitats financeres i les seves immobiliàries, actors 
principals i part responsable de la bombolla immobiliària. Aquests immobles, sovint obtinguts com a 
conseqüència d'execucions hipotecàries, es mantenen buits ja sigui a l'espera de que el preu de 
mercat torni a elevar-se, o bé perquè es troben a la venda o a lloguer a preus inaccessibles per part de 
la població. El resultat són milers d'habitatges destinats exclusivament a una funció especulativa, 
eludint la funció social que segons l'article 33 de la Constitució Espanyola (CE) ha de complir el dret 
de propietat. 

Gran part d'aquestes entitats financeres han estat, d'una manera o altra, rescatades amb diners 
públics. Algunes directament gestionades pel govern de l'Estat a través del Fons de Reestructuració 
Ordenada Bancària (FROB), i del traspàs d'actius al anomenat "banc dolent", la Societat de Gestió 
d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB). Paradoxalment, però, la forta inversió 
pública no ha anat destinada a cobrir les necessitats de la ciutadania i els ajuts milionaris a la banca, 
molts d'ells a fons perdut, no han implicat cap contrapartida social. 

La situació descrita requereix actuacions per part de l'administració que possibilitin l'accés a 
l'habitatge de tots aquells ciutadans que se'n veuen exclosos, acomplint el mandat constitucional de 
l'article 47 de la CE. Encàrrec als poders públics que reiteren l'article 26 de l'Estatut d'Autonomia de 
Catalunya (EAC) i 11 del Pacte Internacional de Drets Econòmics Socials i Culturals  (PIDESC). 

Donada la gran quantitat de població amb necessitats habitacionals i la manca de recursos públics per 
fer-hi front, resulta urgent mobilitzar l'habitatge buit en mans de les entitats financeres. Fomentar i 
garantir la funció social de l'habitatge, desincentivar-ne la utilització anòmala i penalitzar-ne, si 
s'escau, l'ús antisocial es converteix en un dels pocs mecanismes efectius a l'abast de l'administració 
per donar resposta a la vulneració del dret. 

Davant els intents del govern central de buidar de competències les administracions locals , cal que els 
ajuntaments defensin l'autonomia municipal satisfent les necessitats habitacionals de la població. És 
en aquest context que algunes corporacions, com ara Terrassa, havent esgotat les mesures de foment 
per facilitar l'ocupació dels pisos buits en poder de les entitats financeres, han iniciat procediments 
sancionadors. 

L'article 41 de la Llei 18/2007, del Dret a l'Habitatge de Catalunya (LDHC) estableix com a utilització 
anòmala d'un habitatge la seva desocupació permanent i injustificada. Així mateix, en el seu punt 
tercer, disposa que en aquests supòsits l'administració competent haurà d'obrir un expedient 
administratiu per realitzar els actes d'instrucció necessaris per determinar, conèixer i comprovar els 
fets sobre els que haurà de dictar una resolució.
 
L'article 42 del mateix text legislatiu enumera diverses mesures que les administracions han d'adoptar 
per a evitar la desocupació permanent dels immobles. Tals com: l'aprovació de programes 
d'inspecció; la facilitació de garanties als propietaris d'immobles buits sobre el cobrament de les 
rendes i la reparació de desperfectes; el impuls de polítiques de foment de la rehabilitació d'habitatges 
en mal estat; la possibilitat de cedir els immobles a l'Administració Pública per que els gestioni en 
règim de lloguer; i l'adopció de mesures de caràcter fiscal, tant de foment com penalitzadores. 

Alhora, l'article 123.1.h de la LDHC tipifica com a infracció molt greu en matèria de qualitat del parc 
immobiliari mantenir l'habitatge desocupat un cop l'administració hagi adoptat les mesures de foment 
contemplades al precepte 42. Segons els articles 118.1 i 131 del mateix text normatiu, aquesta 
actuació pot ser sancionada amb multes de fins a 900.000 euros. Cal destacar que d'acord amb el que 
estableix l'article 119 de la LDHC, les quantitats obtingudes s'hauran de destinar al finançament de 
polítiques públiques destinades a garantir el dret a l 'habitatge. 



Finalment, l'article 3 del Codi Civil, estableix que les normes s'han d'interpretar d'acord al context i a la 
realitat social en què s'apliquen. Un context, caracteritzat per una situació d'emergència habitacional.

Els antecedents descrits recomanen la redacció de la present moció i l 'aprovació dels següents acords 
per part  del Ple municipal:

    Es proposa a lEs proposa a lEs proposa a lEs proposa a l ''''Ajuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en Ple ::::    

Primer.- Manifestar el compromís d'endegar mesures municipals en base a la legalitat i competències 
existents i als efectes que assenyala aquesta moció, amb l'objectiu de garantir el dret a l'habitatge de 
la població i fer front a l'emergència habitacional. 

Segon.- Elaborar i aprovar un Pla Municipal d'Habitatge, o actualitzar el planejament existent , que 
contempli i reguli degudament les mesures de foment per a evitar la desocupació permanent i 
injustificada d'habitatges enumerades a l'article 42, de la llei 18/2007. 

Tercer.- Elaborar i aprovar Programes d'Inspecció a fi de detectar, comprovar i registrar els immobles 
que es troben en situació de permanent desocupació, començant pels que són propietat d'entitats 
financeres i altres grans empreses. Aquesta tasca es pot fer a través del creuament de dades en 
disposició de l'administració i l'atorgament d'audiència a l'interessat, o bé realitzant una inspecció 
física des de l'administració. 

Quart.-Instruir procediments administratius contradictoris on es determinin, coneguin i comprovin els 
fets, un cop detectada la desocupació. Aquest procediments hauran d'acabar amb una resolució que 
declari si s'està produint una situació de desocupació permanent constitutiva d'una utilització anòmala 
de l'habitatge, d'acord amb el que estableix l'article 41 de la LDHC. En cas afirmatiu, caldrà requerir al 
propietari que cessi en la seva actuació en un termini concret, tot informant-lo de les activitats de 
foment que està duent a terme l'administració per facilitar-li la finalització d'aquesta situació. 

Cinquè.- Imposar fins a 3 multes coercitives que poden arribar als 100.000 euros, tal i com determina 
l'article 113.1 de la llei 18/2007, prèvia advertència, si transcorregut el termini fixat no s'ha produït 
l'ocupació de l'immoble. 

Sisè.- Iniciar un procediment sancionador per infracció molt greu en cas que es mantingui la 
desocupació de l'habitatge un cop esgotat el termini atorgat per a corregir la situació, tal com preveu 
l'article 123.1.h de la LDHC. 

Setè.- Instar al Govern de la Generalitat a emprendre accions en aquest àmbit amb la mateixa finalitat, 
dins el marc de les seves competències.
 
Vuitè.-Transmetre aquesta moció pel seu coneixement i adhesió a les Entitats Municipalistes, al 
Parlament de Catalunya, als diferents grups parlamentaris, a la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i 
a les associacions veïnals del municipi . 

La Secretària informa que aquesta moció ha estat aprovada per majoria absoluta per la Junta de 
Portaveus

Aprovat per MAJORIA ABSOLUTA, amb el vot favorable dels Grups Municipals del PSC, CIU, 
ICV-EUiA i AG, i el vot en contra del Grup Municipal del PP,

 
10101010....6666).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A LMOCIÓ RELATIVA A LMOCIÓ RELATIVA A LMOCIÓ RELATIVA A L''''ADHESIÓ AL MANIFEST DE LA TAULA PEL DRET A DECIDIR DEADHESIÓ AL MANIFEST DE LA TAULA PEL DRET A DECIDIR DEADHESIÓ AL MANIFEST DE LA TAULA PEL DRET A DECIDIR DEADHESIÓ AL MANIFEST DE LA TAULA PEL DRET A DECIDIR DE    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS ,,,,    PRESENTADA PER LA MATEIXA TAULA I RECOLÇADA PELS GRUPSPRESENTADA PER LA MATEIXA TAULA I RECOLÇADA PELS GRUPSPRESENTADA PER LA MATEIXA TAULA I RECOLÇADA PELS GRUPSPRESENTADA PER LA MATEIXA TAULA I RECOLÇADA PELS GRUPS    
MUNICIPALS SOCIALISTAMUNICIPALS SOCIALISTAMUNICIPALS SOCIALISTAMUNICIPALS SOCIALISTA ,,,,    CIUCIUCIUCIU,,,,    DDDD''''ICVICVICVICV----EUIA I AGEUIA I AGEUIA I AGEUIA I AG....

La Secretària llegeix la part dispositiva de la moció que es transcriu literalment a continuació : 



Atesa la moció presentada per la Taula de Granollers pel Dret a Decidir, número de registre 1176 i 
1178/2014, que es transcriu:

En els darrers mesos entitats, sindicats i partits polítics de Granollers hem estat treballant per ta'! 
d'engegar una taula que defensi i promogui la voluntat del poble de Catalunya a exercir el seu dret a 
decidir en un procés democràtic. 
Fruit d'aquest treball hem elaborat un manifest que diu el següent: 

Manifest de la Taula pel dret a decidir de Granollers  

Atès que el Parlament de Catalunya ha aprovat fer una consulta, el dia 9 de novembre de 2014, per 
preguntar: "Vol que Catalunya esdevingui un Estat?" i si la resposta és que sí: "En cas afirmatiu, vol 
que aquest estat sigui independent?", la ciutat de Granollers vol expressar el seu suport al procés 
democràtic que ha de culminar consultant el poble de Catalunya perquè pugui exercir el dret a decidir . 
És per això que diverses institucions públiques i privades, partits polítics, grups municipals, 
associacions i entitats granollerines d'àmbit cultural, social, cívic i sindical signem aquest document 
amb el compromís d'ampliar-ne el suport a tots els col·lectius i associacions de diferents àmbits de 
Granollers per constituir la Taula Ciutadana pel Dret a Decidir .

Amb aquest fet volem promoure, a més, des de les organitzacions sotasignades, ponts i llocs de 
trobada i diàleg on càpiguen les diferents sensibilitats i expressions de la diversitat democràtica de la 
ciutat, per tal de reflexionar, de contrastar i d'integrar el debat i, mitjançant aquest, que es puguin 
conjugar itineraris generals o complementaris entorn del marc relacional i d'organització territorial que 
hi ha d'haver en un futur entre Catalunya, Espanya i Europa. 

Per tant,  MANIFESTEM:

La nostra adhesió a les decisions de la Comissió d'Estudi del Dret a Decidir del Parlament de 
Catalunya í subscrivim els acords que va prendre en el seu dia el Ple de l'Ajuntament de Granollers 
quant a la moció de suport al Pacte Nacional pel Dreta Decidir , aprovada el 30 de juliol de 2013. 

El nostre ple suport al procés democràtic que expressa el Parlament de Catalunya per tal que el poble 
català pugui exercir el seu dret a decidir . 

Catalunya, com a nació que és, té dret a decidir el propi estatus polític. Rec/amem per legitimitat 
democràtica que la ciutadania de Catalunya puguem exercir amb el nostre vot el dret a decidir sobre el 
nostre futur polític, nacional i social.
 
En aquest sentit, urgim a tenir en compte totes les vies legals per exercir-lo, així com a considerar 
també altres maneres de mobilització popular com a eines vàlides i legítimes per a la consecució 
d'aquest dret.
 
El dret a decidir és un exercici plenament democràtic que s'obre a tota la ciutadania i que respecta les 
diferents resolucions aprovades en aquest sentit pel Parlament de Catalunya; un dret que només pot 
exercir-se des del respecte als principis de radicalitat democràtica , participació i transparència. 

Reclamem que el poble català pugui decidir el propi camí i vinculem aquest a la millora de la condició 
de vida individual i col·lectiva de les persones que viuen i treballen a· Catalunya, al compromís amb 
les exigències de la qualitat de la democràcia, als drets socials -especialment en l'atenció a les 
persones més febles-, a l'aprofundiment de l'estat del benestar, de la dignitat i de la justícia social, de 
la solidaritat intergeneracional i entre els pobles, a l'equilibri  territorial i al desenvolupament 
sostenible, així com a l'impuls d'iniciatives per al foment de l 'activitat econòmica. 

Constatem la necessitat de construir una societat més democràtica, igualitària i justa, fonamentada en 
el benestar de les persones, les llibertats polítiques, els drets socials i ecològics i la solidaritat 
internacional. 

Aquest dret ha de significar també la voluntat d'un país que vol accedir a un alt nivell educatiu i de 
cultura personal i col· lectiva, sobretot pel que fa a la defensa de la nostra llengua pròpia, el català, 
que és la dels Països Catalans, entesos com una realitat cultural, lingüística, històrica i nacional, 



compartida entre els diferents territoris, i defensar-ne la condició de patrimoni comú de tots els seus 
parlants i del conjunt de les societats en què conviu amb altres llengües . 

L'exercici del dret a decidir implica també l'afirmació que Catalunya és una comunitat humana que 
integra, respecta i dóna suport a les diverses aportacions culturals i al pluralisme lingüístic que avui es 
reflecteix a la nostra societat.
 
Les accions destinades a assolir el reconeixement del dret a decidir s'han de desenvolupar amb 
l'enfortiment de la cohesió social a Catalunya i, en  conseqüència, a través de la participació 
ciutadana. 

El civisme, el diàleg, el respecte a totes les diverses opcions democràtiques pacífiques i al pluralisme 
polític, ideològic, religiós i d'opcions de consciència, el rebuig a tota discriminació contrària a la 
llibertat i a la dignitat humanes, així com la fermesa en les pròpies conviccions i la participació popular 
n'han de configurar totes les accions futures
. 
L'exercici del dret a decidir també ha de significar la voluntat col· lectiva de continuar vinculats als 
organismes internacionals. 

Per tot això, ens COMPROMETEM:

A treballar per fer possible la màxima participació i la coresponsabilitat de tota la ciutadania de 
Granollers en el procés democràtic endegat a Catalunya i en el seu futur  institucional a través dels 
valors democràtics concretats en el dret a decidir .

Per tot això, la Taula pel Dret a Decidir de Granollers proposa al ple municipal els següents acords  

    Es proposa a lEs proposa a lEs proposa a lEs proposa a l ''''Ajuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en Ple ::::    

Primer;-Manifestar la satisfacció per l'acord al què s'ha arribat amb entitats, sindicats i partits polítics 
amb sensibilitats diferents però tots ells a favor de la consulta al poble de Catalunya sobre el dret a 
decidir. 

Segon.-Que l'Ajuntament de Granollers s'adhereixi al manifest de la Taula pel Dret a Decidir de 
Granollers, com ja han fet entitats, sindicats i partits polítics de la ciutat . 

Tercer.-Que des de l'Ajuntament es treballi, com es farà des de la Taula, per fer possible la màxima 
participació i difusió i la coresponsabilitat de tota la ciutadania de Granollers en el procés democràtic 
endegat a Catalunya i en el seu futur institucional a través dels valors democràtics concretats en el 
dret a decidir.  

La Secretària informa que aquesta moció ha estat aprovada per majoria absoluta per la Junta de 
Portaveus

Aprovat per MAJORIA ABSOLUTA, amb el vot favorable dels Grups Municipals del PSC, CIU, 
ICV-EUiA i AG, i el vot en contra del Grup Municipal del PP,
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La Secretària llegeix la part dispositiva de la moció que es transcriu literalment a continuació : 

El passat divendres 20 de desembre de 2013, el Consell de Ministres va aprovar la reforma de la llei 
orgànica 2/2010, de 3 de març de salut sexual i reproductiva, que regula al nostre país les condicions 
per a la interrupció voluntària de l’embaràs i estableix les obligacions dels poders públics, pel que fa a 



l’exercici d’aquest dret. Aquest document suposa una retallada i una agressió envers els drets de les 
dones a decidir sobre el propi cos. El ministre de Justícia del Govern Espanyol, Alberto 
Ruiz-Gallardón, juntament amb els sector més ultraconservadors, pretenen banalitzar la decisió d'una 
dona que decideix interrompre el seu embaràs. Una decisió difícil i meditada. Aquests mateixos, 
pretenen decidir sobre el cos de les dones i coartar la seva llibertat de decisió .

La llei Orgànica 2/2010 de Salut Sexual i Reproductiva i de la Interrupció Voluntària de l'Embaràs, que 
entrà en vigor l'1 de juny del 2010, declara el dret de totes les dones a adoptar lliurement decisions 
que afecten a la seva vida sexual i reproductiva, sense més límits que el respecte als drets de les 
demés persones. Tanmateix es regula el dret a la maternitat lliurement decidida, reconeixent així a les 
dones la seva capacitat de decisió plena sobre el seu embaràs. Una decisió que ha de ser respectada, 
conscient i responsable, i amb l’empara de la llei.

Aquesta llei va substituir a la llei que a l’any 1985 havia suposat un avenç en la protecció de les dones 
i dels i les professionals. La llei va ser aprovada amb un ampli consens i amb la majoria dels grups 
polítics amb representació a la cambra així com de nombrosos professionals dels sectors de la 
medicina i la bioètica. La nova llei va suposar importants avenços legals i especialment els referits a la 
seguretat jurídica dels i les professionals del mon de la salut que assistien a les dones. També va 
incorporar jurisprudència tant del Tribunal Constitucional con del Tribunal Europeu de Drets Humans . 

El projecte de llei que planteja el Govern del PP representaria un extraordinari retrocés normatiu, 
social i ideològic i tornaria a situar a les dones en la clandestinitat, suprimint el seu dret a decidir de 
manera conscient, responsable i lliurement sobre la seva sexualitat i maternitat . Afecta, la proposta del 
PP, greument a la seguretat jurídica dels i les professional de l'àmbit sanitari, així com també a la 
garantía en l’accés a les corresponents prestacions sanitàries des de l’àmbit públic. La proposta del 
PP ens situa trenta anys enrere en els drets de les dones. 

La llei del Govern de Rajoy és més restrictiva que la norma de 1985, ja que elimina la possibilitat 
d’interrompre el seu embaràs en les primeres catorze setmanes, considerant-se com a delicte i 
despenalitzat només en els casos de violació i “greu perill per a la vida o la salut de la mare”, privant 
les dones del dret a decidir sobre la seva maternitat. També suprimeix per tant, el supòsit de 
malformacions o anomalies fetals incompatibles amb la vida, que havia justificat la interrupció de 
l’embaràs en els anys vuitanta del segle passat. 

D'altra banda, aquesta modificació de la llei per restringir l'accés de la dona a la interrupció voluntària 
de l'embaràs fomentarà els avortaments clandestins en condicions precàries que posaran el risc de la 
salut de les dones i afavorirà les desigualtats socials ja que els viatges a països on permetin la 
interrupció voluntària de l'embaràs a terminis, només se’ls podran permetre aquelles dones que 
puguin assumir-ne la despesa econòmica.

És un atemptat contra la democràcia, que restringeix els drets i les llibertats de les dones, que 
representen el 50% de la població. Aquesta nova proposta de Llei, que afecta la llibertat, la salut i la 
dignitat de les dones, és un projecte que neix mort i que no compleix cap dels preceptes internacionals 
reconeguts a la Llei anterior. Topa frontalment amb les recomanacions de l’Organització Mundial de la 
Salut (OMS), ja que restringint el dret a l’avortament s’augmentarà el nombre d’avortaments, es 
practicaran en pitjors condicions de salubritat, i empitjorant la salut de les dones. Es tracta d’una nova 
política regressiva del Govern central, d’una llei discriminatòria i retrograda que situa Espanya 
novament a la cua d’Europa, esdevenint el primer país que retrocedeix en drets 

Entenem que el dret a la maternitat no pot passar a ser una obligació. Hem d'assegurar que aquelles 
que no vulguin o puguin, per diversos motius, ser mares en aquell moment de la seva vida, tinguin la 
llibertat de decisió, perquè el cos és seu.

La millor forma de reduir en el nombre d’avortaments no és negar l’accés a procediments legals i 
segurs per a les dones, sinó donar-los el poder de controlar la seva  fecunditat i de prevenir els 
embarassos no desitjats, amb l’autonomia de les dones no es juga, per tant no caben més tuteles en 
matèria d’avortament i sexualitat i el que reclamem son millores en matèria de salut sexual i 
reproductiva. 

S'ha de invertit en les úniques mesures que s’han demostrat efectives en la disminució d’embarassos 
no desitjats:



- L’accés universal a la informació en matèria de sexualitat i mètodes anticonceptius .
- L’educació sexual. 
- Accés universal i cobertura legal de les interrupcions voluntàries de l’embaràs a la xarxa de salut 
pública. 
- Reforçar els serveis d’informació i assessorament professional per a les dones .

I a mes de donar recolzament a totes les dones que lliurement decideixen interrompre de manera 
voluntària el seu embaràs, també donem  recolzament a tots els professionals sanitaris, que fan 
possible que les interrupcions voluntàries de l’embaràs es facin garantint la salut i la confidencialitat 
de les dones.

Aquesta nova normativa del govern del PP ha provocat un enorme rebuig social de la ciutadania del 
nostre país i de la resta de països del nostre entorn europeu. També són moltes les crítiques que han 
aparegut tant de professionals del món de la justícia com del món de la salut, així com de moltíssimes 
organitzacions de dones i organitzacions feministes a casa nostra .
 
Per tot això, proposem que el Ple de l’Ajuntament de Granollers acordi:

    Es proposa a lEs proposa a lEs proposa a lEs proposa a l ''''Ajuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en Ple ::::    

PRIMER . Demanar al Govern de l’Estat la retirada de la reforma de la Llei Orgànica 2/2010, de 3 de 
març de salut sexual i reproductiva. 

SEGON. Donar suport a que qualsevol reforma que es faci sobre Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març, 
de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs, estigui encaminada a ampliar 
els drets que són fonamentals i específics de les dones, de manera que les dones puguin decidir en 
sobre si volen o no ser mares.

TERCER. Demanar la despenalització de l'avortament voluntari que a dia d'avui continua tipificada 
dins el Codi Penal.

QUART. Sol·licitar la reducció de l'IVA dels mètodes anticonceptius al 4% com a mesura de prevenció 
d’embarassos no desitjats i de prevenció de malalties de transmissió sexual .

CINQUÈ Fer una crida, a la societat en el seu conjunt, a la mobilització i la denúncia en contra de la 
restrictiva reforma de l'avortament del Partit Popular i per la defensa d'un Dret a l'Avortament, lliure, 
públic, gratuït i fora del Codi Penal.

SISÈ Instar la implantació d'un programa específic d’acompanyament i atenció integral a les dones 
que han pres la decisió d'interrompre l'embaràs.

SETÈ. Instar als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya a iniciar el procés, amb la major 
celeritat possible, de l'elaboració de la Llei sexual i reproductiva pròpia de Catalunya .

VUITÈ. Comunicar aquest acord al President del Govern de l’Estat; al Ministeri de Justícia; al 
President de la Generalitat de Catalunya; a la presidenta del Parlament de Catalunya; als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya; i als presidents de l’Associació Catalana de Municipis, i de 
la Federació de Municipis de Catalunya. 

La Secretària informa que aquesta moció ha estat aprovada per majoria absoluta per la Junta de 
Portaveus

Aprovat per MAJORIA ABSOLUTA, amb el vot favorable dels Grups Municipals del PSC, CIU, 
ICV-EUiA i AG, i l'abstenció del Grup Municipal del PP.
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La Secretària llegeix la part dispositiva de la moció que es transcriu literalment a continuació : 

A l'any 1993 la Generalitat de Catalunya va signar un conveni de finançament amb els municipis , en el 
qual reconeixia l'esforç de les administracions locals havien fet per establir l'oferta pública d'aquests 
ensenyaments. I amb el seu finançament contribuïa a ampliar la xarxa d'escoles i les places que 
aquestes oferien.

Amb aquest conveni es reconeixia la important tasca que els municipis havien fet per estendre la 
formació musical pública a la ciutadania. Formació que contribuïa a socialitzar l 'accés a la cultura.

En el conveni marc de juliol de 2008 entre el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya , 
la Federació Catalana de Municipis i l'Associació Catalana de Municipis per al sosteniment de les 
Escoles de Música i Dansa de titularitat municipal, la Generalitat optava per seguir prestant el servei 
públic d'aquest tipus de formació artística mitjançant les escoles de titularitat de l'Administració local 
de Catalunya amb un nou model de finançament, establint el mòdul de subvenció de 600 euros per 
alumne/a escolaritzat en les escoles música i de 400 euros per alumne/a escolaritzat en les escoles 
de dansa.

La xarxa d'escoles municipals de música són actualment un bressol important de nous talents, alhora 
que fan arribar la música, en totes les seves vessants, al públic ciutadà a través de concerts, i altres 
manifestacions culturals. Les escoles de música municipal formen part del teixit cultural de les ciutats .

La Música és un pilar molt important de la cultura catalana, i amb la xarxa d'escoles públiques s'ha 
anat millorant el greu dèficit de formació musical que tenia el nostre país , ja que aquestes han ajudat a 
facilitar l'accés a molts infants i joves que sense la titularitat pública no hagués estat possible .
Les escoles de música i dansa han desenvolupat tres grans línies d'actuació: la pràctica artística, la 
cohesió social, i la professionalització, si s'escau, del seus alumnes. Donar resposta a aquests reptes 
han estat els grans objectius d'aquestes escoles.

L'educació artística potencia la formació de valors, habilitats i competències per a l'autoexpressió i la 
comunicació, per fomentar noves formes de convivència en contextos de diversitat i desigualtats 
culturals. 

Una societat amb més formació en tots els àmbits de la vida, una societat que facilitat l'accés a les 
arts en totes les seves modalitats, una societat més culta, és una societat més rica, amb més eines 
per tirar endavant, més cohesionada socialment. 

La xarxa d'escoles de música públiques forma part de la cultura i de l 'educació del nostre país.

El curs 2011-2012 el Departament d'Ensenyament va subvencionar 230€ per alumne escolaritzat a 
l'escola, quan el curs anterior la subvenció va ser de 460€, aportació que ja s’havia reduït del 
finançament inicial de 600€. Actualment el Departament encara no ha pagat als ajuntaments aquesta 
subvenció.

Per els cursos 2012-2013 i 2013-2014 el Departament d'Ensenyament només ha obert convocatòria 
de subvenció per el finançament dels Conservatoris i no ha donat cap informació formal sobre el 
finançament de les escoles de música.

Les notícies als mitjans de comunicació sobre el futur incert del finançament d'aquestes escoles fan 
pensar que el Departament, un cop més, s'inhibirà de la responsabilitzar de dotar de recursos 
econòmics una formació, la musical, fonamental per l'educació integral de la ciutadania del país.

Deixar de rebre subvenció de la Generalitat de Catalunya implica posar en perill la supervivència de la 
xarxa i conseqüentment l'oferta pública dels ensenyaments musicals. L'accés a aquesta formació 
quedarà limitat a les persones que puguin pagar el cost total del servei .

Per aquests motius demana el Ple de l'Ajuntament de Granollers:

    Es proposa a lEs proposa a lEs proposa a lEs proposa a l ''''Ajuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en Ple ::::    



1.- Sol.licitar a la Generalitat de Catalunya que mantingui els compromisos adquirits al 2008 en 
matèria econòmica respecte a les seves aportacions per al.lumne/a de les escoles municipals de 
música i de dansa.
 
2.- Reclamar a la Generalitat de Catalunya una via immediata amb un calendari concret per a la 
liquidació del deute contret pel finançament del curs 2011-2012.

3.- Reclamar que el finançament dels cursos 2012-2103 i el 2013/2014 es mantingui, com a mínim, i 
tenint en compte la situació excepcional de crisi econòmica amb el mòdul de 230€ i 150€ de música i 
dansa respectivament. 

4.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que mantingui el seu compromís amb la xarxa pública 
d'escoles de música i dansa i que cerqui una solució de futur que garanteixi la seva viabilitat .

5.- Trametre aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya i a la Consellera 
d’Ensenyament. 

La Secretària informa que aquesta moció ha estat aprovada per unanimitat per la Junta de Portaveus. 

APROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde: Moltes gràcies, i en tot cas també agrair als diferents portaveus perquè hi havia moltes 
mocions i hi ha hagut la capacitat també de sintetitzar-les, per tant, agrair per la feina als portaveus. 
Obrirem el torn dels precs i preguntes.
 

TORN DE PRECSTORN DE PRECSTORN DE PRECSTORN DE PRECS ,,,,    PREGUNTES I INTERPEL·LACIONSPREGUNTES I INTERPEL·LACIONSPREGUNTES I INTERPEL·LACIONSPREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

Senyor Gutiérrez: Gràcies Alcalde. Estem veient que els caps de setmana onegen les banderes a 
l'Ajuntament, però com vostè molt bé sap, han d'estar hissades els set dies de la setmana. 
Saben perfectament que això no és un caprici, sinó una obligació, tal i com estableix l'article 4 de la 
Constitución Española.
Li recordem que les lleis estan per complir-les, i vostè com a màxima autoritat local , està obligat a 
complir i fer complir la llei .
Per tant, els prego que les banderes onegin al balcó d'aquest ajuntament i a la Sala de Plens. Gràcies.

Alcalde: Molt bé. Un altre prec? Endavant.

Senyor Sastre: Molt breument, em sembla que el prec aniria adreçat, prec, és una pregunta més aviat, 
aniria adreçat al senyor Segovia, com a regidor, doncs, encarregat de Via Pública. Ens consta en 
aquest Grup, que l'Assemblea Nacional de Catalunya ha demanat a aquest Ajuntament permís per fer 
una activitat a l'àmbit de Roca Umbert en motiu de la Mitja Marató, ja que allà es porta a terme tota la 
part de recollida de dorsals i és un lloc, doncs, d'activitat i ens consta també i això és el que li volia 
preguntar, si l'Ajuntament, doncs, a denegat a l'Assemblea Nacional de Catalunya el permís per 
realitzar aquesta activitat. 

Alcalde: Pot contestar.



Senyor Segovia: Amb l'Assemblea Nacional de Catalunya sí que hem tingut diferents propostes, 
aquesta en concret no la recordo, me la miraré demà, però sí que hem tingut moltes peticions de l'ús 
de l'espai públic, i sí, hem consensuat l'ús en aquells punts, com a criteri que utilitzem des de l 'Àrea de 
Via Pública, en aquells moments que no hi ha o que no hi ha massa pressió sobre l'espai públic. I el 
tema, ja vam parlar un dia, de que era la Mitja Marató, la Festa Major, són aquests temes on no, però 
no a l'Assemblea Nacional de Catalunya, hi ha d'altres entitats que ens demanen la utilització de 
l'espai, però en concret aquesta no la recordo perquè, demà ho miraré, però, en principi no hi ha 
d'haver-hi cap problema sinó hi ha d'haver afectació al trànsit tranquil de la gent.

Alcalde: Més preguntes?

Senyor Sastre: Una petita rèplica en això. No, no estic d'acord, i per tant jo el que espero, és que 
aquestes entitats, societat civil, quan té, doncs, aquesta activitat i que a més a més que promou el 
debat en aquest cas polític i mobilitzen aquest sentit i informar la gent, jo el que espero, i estic segur 
que aquest Ajuntament, doncs, permetrà que es realitzi aquesta activitat i que no es deixi això fora 
d'aquesta possibilitat de realitzar-se. 

Alcalde: Sí, endavant,

Senyor Segovia: Perdó, si no m'equivoco, i recordant, crec que hi havia una petició per posar-se pel 
matí del dissabte a la carretera, si no recordo malament, era la que jo recordo, si no és aquesta, doncs 
ja dic, demà mateix ho miraré. 

Alcalde: Bé, en tot cas, feina pel regidor. Alguna altra pregunta? Algun altre prec? Doncs quedem 
oberts a les persones que ens acompanyen.

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

LA SECRETÀRIA GENERALLA SECRETÀRIA GENERALLA SECRETÀRIA GENERALLA SECRETÀRIA GENERAL
VIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAU
LLLL''''ALCALDEALCALDEALCALDEALCALDE
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