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Alcalde president:
Bé, bona tarda a tots i a totes. Hi ha hagut una velocitat extraordinària en l'ocupació dels escons, ¿no 
sé per què serà?. Bé, en tot cas, si els sembla obrim la sessió, la sessió ordinària del mes d'abril. En 
primer lloc aprovarem l'acta de la sessió del mes de març, ¿hi ha alguna observació? No, per tant, 
l'aprovaríem.



1111).-).-).-).-APROVACIÓ DE L’ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIAAPROVACIÓ DE L’ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIAAPROVACIÓ DE L’ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIAAPROVACIÓ DE L’ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA     27272727    DE MARÇ DEDE MARÇ DEDE MARÇ DEDE MARÇ DE     2012201220122012....

Va ésser llegit l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, la qual fou aprovada sense cap esmena 

Alcalde president:
Senyora secretària, passem als punts 2 i 3, 
 
2222).-).-).-).-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,,,,    DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LESDELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LESDELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LESDELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LES    
SESSIONS NÚMEROSSESSIONS NÚMEROSSESSIONS NÚMEROSSESSIONS NÚMEROS    10101010    AAAA    13131313,,,,    CORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIES    6666,,,,    13131313,,,,    20202020    IIII    27272727    DE MARÇ DEDE MARÇ DEDE MARÇ DEDE MARÇ DE    2012201220122012,,,,    
RESPECTIVAMENTRESPECTIVAMENTRESPECTIVAMENTRESPECTIVAMENT ,,,,    PEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES DPEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES DPEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES DPEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES D''''AQUESTES SESSIONS SAQUESTES SESSIONS SAQUESTES SESSIONS SAQUESTES SESSIONS S''''HAHAHAHA    
EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICSEFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICSEFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICSEFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICS ,,,,    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 ELS ARTICLESI ELS ARTICLESI ELS ARTICLESI ELS ARTICLES    104104104104    IIII    113113113113....1111....BBBB))))    DEL RDDEL RDDEL RDDEL RD    2568256825682568////1986198619861986,,,,    DEDEDEDE    28282828    DEDEDEDE    
NOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRE.... 
 
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 .... 

Alcalde president:
Passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Govern i Economia, el punt número 4, endavant, 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE L ''''ÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

4444).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LA SUBSTITUCIÓ DEL FINANÇAMENTAPROVACIÓ DE LA SUBSTITUCIÓ DEL FINANÇAMENTAPROVACIÓ DE LA SUBSTITUCIÓ DEL FINANÇAMENTAPROVACIÓ DE LA SUBSTITUCIÓ DEL FINANÇAMENT    
DDDD''''INVERSIÓ PER APLICACIÓ DE ROMANENT DE TRESORERIA AFECTATINVERSIÓ PER APLICACIÓ DE ROMANENT DE TRESORERIA AFECTATINVERSIÓ PER APLICACIÓ DE ROMANENT DE TRESORERIA AFECTATINVERSIÓ PER APLICACIÓ DE ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT

A través del present expedient, el finançament de la inversió per préstecs a llarg termini per import de 
815.559,00€ és substituït per l'aplicació d'excés de finançament afectat de caràcter general. Aquesta 
substitució s'instrumenta a través de dos moviments pressupostaris en paral�lel :

- El suplement del crèdit d'inversió per aplicació de l 'EFAG (MC AJT 6/2012),
- La baixa del crèdit d'inversió i del finançament afectat per préstec (MC AJT 7/2012).

Tots dos moviments es produeixen simultàniament i pel mateix import, de manera que l'efecte 
resultant és el manteniment del crèdit d'inversió (efecte nul sobre el crèdit del capítol VI de despesa) i 
la substitució del finançament bancari (reducció del capítol IX d'ingressos) per l'aplicació de l'EFAG 
(augment del capítol VIII d'ingressos). Arran d'aquests moviments, els crèdits d'inversió detallats en 
aquest expedient passen a ser totalment disponibles i operatius.

Vist l'informe favorable emès per l'interventor general en virtut del que disposen els articles 36 i 49 del  
RD 500/1990, de 20 d'abril, i l'article 6è de les Bases d'execució del Pressupost General per al 2012.

Atès que de conformitat amb els articles 172 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel que s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i amb els articles 6 i 
següents de les Bases d'execució del Pressupost General per al 2012, el Ple és l'òrgan competent per 
a l'aprovació de l'esmentat expedient  de modificació del  Pressupost.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Aprovar les operacions incloses en el conjunt  MC AJT 6/2012 de modificació del Pressupost 
de l'Ajuntament per suplement de crèdits per un import de 815.559,00€, amb el detall següent:



     
      

     
                      
  
SEGONSEGONSEGONSEGON....    Aprovar les operacions incloses en el conjunt MC AJT 7/2012 de modificació del Pressupost 
de l'Ajuntament de baixa per anul�lació de crèdits i del seu finançament associat, per un import de 
815.559,00€, amb el detall següent:
       



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

Alcalde president:
Bé, aquí hi ha demanada votació, 

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor     ::::    13131313 PSCPSCPSCPSC::::    13131313        
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra     ::::        CapCapCapCap....
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions     ::::    12121212 CIUCIUCIUCIU::::    6666 PPPPPPPP::::    4444 ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE::::    1111 AGAGAGAG::::    1111

Alcalde president:
Passem al punt número 5, endavant, 

5555).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE L''''APLICACIÓ DE ROMANENT DE TRESORERIAAPLICACIÓ DE ROMANENT DE TRESORERIAAPLICACIÓ DE ROMANENT DE TRESORERIAAPLICACIÓ DE ROMANENT DE TRESORERIA    
PER DESPESES GENERALS AL PRESSUPOSTPER DESPESES GENERALS AL PRESSUPOSTPER DESPESES GENERALS AL PRESSUPOSTPER DESPESES GENERALS AL PRESSUPOST     2012201220122012

Vist que des de les àrees gestores s'ha proposat la tramitació d'un expedient de modificació del 
Pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèditssuplement de crèditssuplement de crèditssuplement de crèdits    per un import de 3.120.800,00€, al qual se li ha 
assignat el codi d'expedient MC AJT 8/2012.

Vist que les àrees gestores han manifestat la necessitat d'atendre despeses que no poden demorar-se 
fins a l'exercici següent i que no tenen consignació pressupostària o la que hi ha és insuficient o no 



ampliable.

Vist l'informe favorable emès per l'interventor general en virtut del que disposa l'article 36 del Reial 
Decret 500/1990, de 20 d'abril, i l'article 6è de les Bases d'execució del Pressupost General per al 
2012.

Atès que de conformitat amb els articles 172 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel que s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i amb els articles 6 i 
següents de les Bases d'execució del Pressupost General per al 2012, el Ple és l'òrgan competent per 
a l'aprovació de l'esmentat expedient  de modificació del  Pressupost.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Aprovar l'expedient MC AJT 8/2012 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per 
suplement de crèdits per un import de 3.120.800,00€, amb el detall següent:
         

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

Alcalde president:
Bé, aquí també hi ha sol�licitada la votació, 

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor     ::::    14141414 PSCPSCPSCPSC::::    13131313 AGAGAGAG::::    1111
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra     ::::        CapCapCapCap....
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions     ::::    11111111 CIUCIUCIUCIU::::    6666 PPPPPPPP::::    4444 ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE::::    1111

Alcalde president:
Passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Territori i Ciutat, endavant, 
 

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

6666).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT  LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DELSDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT  LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DELSDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT  LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DELSDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT  LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DELS    
MERCATS SETMANALS DE GRANOLLERSMERCATS SETMANALS DE GRANOLLERSMERCATS SETMANALS DE GRANOLLERSMERCATS SETMANALS DE GRANOLLERS

En els darrers mesos s'ha dut a terme la revisió d'una bona part dels articles del Reglament dels 
Mercats Setmanals de Granollers, amb la participació dels serveis jurídics municipals i dels tècnics 



dels serveis de Via Pública i de Salut Pública, amb l'objectiu d'adaptar-lo a les noves normatives del 
comerç minorista i la venda no sedentària, i a les normatives sanitàries i sobre seguretat alimentària .  

Les modificacions que es proposen es centren principalment en tots els aspectes relacionats amb la 
Llei de Comerç 1/2010, d'1 de març, que va entrar en vigor el passat 3 de març de 2010, per la qual es 
reforma la Llei 7/1996 d'Ordenació del Comerç Minorista. Així mateix, en data 7 d'octubre de 2010 
també va entrar en vigor el DL 3/2010, de 5 d'octubre, pel qual s'adaptava la normativa vigent a la 
Directiva de Serveis 123/2006 de la Comunitat Europea sobre el mercat interior. Alguna d'aquestes 
normatives han estat modificades parcialment amb posterioritat per la Llei de Mesures Fiscals i 
Financeres 7/2011 de 27 de juliol, segons es detalla a la part expositiva de la proposta del nou 
reglament.  

Totes aquestes modificacions, han suposat successius canvis de criteri que afecten de forma molt 
substancial a la forma de concessió de les llicències (art. 11), requisits i criteris de selecció de les 
ofertes (art. 8 i 11), la durada de les llicències (art.10) i les formes de traspàs d'aquestes (art. 15). 

Amb l'objectiu d'adaptar el nou articulat del Reglament a la proposta de Reglament tipus que ha de 
realitzar properament la Diputació de Barcelona a tots el municipis de la província , amb la redacció del 
qual els tècnics municipals ja hi han estat treballant en els darrers dos anys, participant en diverses 
jornades i grups de treball, en proposa modificar àmpliament o introduir un nou redactat als articles 
sobre competències municipals (art. 7), canvis d'ubicació i/o article de venda (art. 13), supòsits 
d'extinció i/o revocació (art. 16), drets i obligacions dels titulars  (art. 19), vacances i absències (art. 22) 
i vigilància i control del mercat  (art. 23)   

Així mateix també es proposa aprofitar aquests canvis substancials per tal d'introduir petites 
modificacions en el redactat d'altres articles de reglament.

Finalment, les modificacions que es proposen als articles 20 i 21 referents a les parades d'alimentació 
i de venda d'animals vius, han estat proposades i consensuades amb els tècnics de Servei de Salut 
Pública i adapten aquests article a la nova llei del sector, Llei 17/2009 de 22 de novembre, així com a 
la normativa de seguretat alimentària aprovada per la Generalitat de Catalunya l 'any 2010. 
 
Amb totes aquestes aportacions aconseguim actualitzar el Reglament dels Mercats Setmanals, 
adaptant-lo a les noves normatives i als nous criteris de gestió i control dels mercat de venda no 
sedentària impulsats per la Diputació de Barcelona. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

L'article 60.1 del ROAS aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny en relació a l’art 49 de la Llei 7/85 
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’art. 178 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 
d’abril estableix el règim aplicable al procediment a seguir per l’aprovació i modificació de les 
ordenances locals.

És competència plenària indelegable l’adopció del present acord de conformitat amb allò que disposa 
l’art. 22.d) de la LBRL modificada per la Llei 11/1999  de 21 d’abril.

El procediment d’aprovació de la modificació de les ordenances locals s’exigeix l’aprovació inicial, la 
submissió a informació pública per un període mínim de 30 dies i que l’art. 178 .1) del Decret 
Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril disposa l’aprovació definitiva amb caràcter automàtic si no s’hi presenta 
cap reclamació ni al.legació durant la informació pública subsegüent a l’aprovació inicial .

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament  del Mercats Setmanals de Granollers, el 
text íntegre del qual s'annexa a aquest acord.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Sotmetre el precedent acord a informació pública, per un termini de trenta dies hàbils, 
mitjançant la inserció de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al web 
municipal i en el tauler d'anuncis de la Corporació, a efectes de presentació d’al�legacions, 



suggeriments i reclamacions, de conformitat amb allò que disposa l'art. 63.2 del Reglament d'Obres, 
activitats i Serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, i l'art. 178 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-  Acordar que, transcorregut el termini anterior, sense que s'hagi presentat cap reclamació, 
s'entendrà aprovat DEFINITIVAMENT el reglament municipal esmentat.

Alcalde president:
Molt bé, moltes gràcies. El senyor Segovia farà la presentació de la proposta, endavant, 

Sr. Segovia:
Si, gracias Alcalde. Como comentábamos en la Comisión Informativa, la modificación de este 
reglamento para los mercados semanales que se celebren en nuestra ciudad, viene dada 
especialmente por la necesidad de adecuar este reglamento a normativas de rango superior que se 
han producido en los últimos tiempos y que evidentemente estamos obligados a cumplir .

La transposición por parte de la Generalitat de Catalunya de la Directiva 2006/123/CE de 12 de 
diciembre de 2006, relativa a los servicios de mercado interior ha tenido como consecuencia la 
modificación de entre otras, diversas disposiciones de ámbito estatal y autonómico, relativas a la 
ordenación del comercio interior y más concretamente a las condiciones para ejercer la venta no 
sedentaria.

El día 3 de marzo de 2010, entró en vigor la Ley 1/2010 de 1 de marzo, de Comercio por la cual se 
reforma la Ley 7/1996, de 15 de enero de Ordenación del Comercio Minorista. 

Así mismo, el 7 de octubre de 2010, entró en vigor el Decreto Legislativo 3/2010 de 5 de octubre para 
la adecuación de normas con rango de Ley en la Directiva de Servicios .

Este Decreto Legislativo, modifica los artículos 10,12,14 y 18 relativos a la venta no sedentaria del 
Decreto Legislativo 1/1993 de 9 de marzo sobre comercio interior e introduce una Disposición 
Transitoria para la aplicación del nuevo contenido dado al artículo décimo  respecto a las 
autorizaciones municipales.

Por último, visto que el 30 de julio de 2011 entró en vigor la Ley 7/2011 de 27 de julio de medidas 
fiscales y financieras, que otorga una nueva redacción al referido artículo décimo del Decreto 
Legislativo 1/1993. E introduce en régimen transitorio en función de si las autorizaciones han sido 
otorgadas antes o después de la entrada en vigor del Decreto Legislativo 3/2010 de 5 de octubre para 
la adecuación de normas con rango de Ley a la Directiva de Servicios. Estableciéndose una duración 
mínima de 15 años y prorrogables expresamente por otros 15 años más.

Ésta es en modo de resumen y espero no haberles liado demasiado con tanta base legal, los motivos 
principales para la propuesta de modificación. 

Si bien es cierto que también hemos aprovechado la oportunidad para reformar alguno de los artículos 
que a nuestro entender no quedaban demasiado claros en el reglamento hasta ahora vigente y 
aprobado en sesión plenaria el 28 de junio de 2005. Por lo que el cambio después de las 
introducciones incorporadas el cambio de este reglamento es sustancial .

Este reglamento que presentamos tiene por objeto la regulación de la venta no sedentaria ejercida en 
los mercados semanales existentes en el término municipal , como son los de cada jueves en el centro 
de la ciudad y cada sábado en el barrio de Can Bassa, o en los casos que sucesivamente se pudiesen 
instalar o constituir si se creyese oportuno o necesario .

Más allá de los artículos de estricta aplicación legal, como decía anteriormente, hemos añadido, 
ampliado o matizado una serie de ellos previamente consensuados en un Reglamento Común que 
está en fase de discusión y redacción con la Diputació de Barcelona. En donde algunos de los 



diferentes municipios que celebramos mercados semanales hemos ido y seguimos haciendo nuestras 
aportaciones. 

Así, detallamos el horario de venta, como también las de montaje y desmontaje del mercado, la 
ampliación del mismo o la previsión de una posible cancelación o traslado de ubicación o día por 
diferentes motivos de interés general.

Se modifica el artículo sexto por obsoleto y se aprovecha para establecer el número máximo de 
paradas y el criterio para su autorización.

El séptimo  que es un artículo de nueva incorporación en el que se hace referencia a las competencias 
municipales. 

En el octavo, se incorporan los requisitos para obtener la autorización de acuerdo a la nueva 
normativa. Así como los motivos para su revocación en el artículo décimo -sexto.

Un artículo importante es el décimo,  que habla de la duración de la autorización que pasa a ser de 15 
años en lugar de cada año como hasta ahora. 
Este punto es uno de los que crean controversia dentro del municipalismo ya que consideramos que 
es invadir las competencias municipales el tener que otorgar el uso de un espacio público durante 
tanto tiempo, a la vez que se abre la puerta a un tipo de transacciones entre paradistas que hasta el 
momento habíamos podido evitar, ya que las transmisiones de paradas era posible únicamente entre 
parentesco de primer grado.

Es por esto que intentamos minimizar el impacto de esta medida que estamos obligados a cumplir,  
incluyendo unas condiciones mínimas como por ejemplo:
– La obligatoriedad del pago de una tasa por la transmisión de la actividad comercial . (artículo 15).
– Ejercer un control efectivo por parte de los inspectores municipales sobre los motivos del 
traspaso. 
– Y mantener la obligatoriedad como hasta ahora de renovar cada año la documentación con el fin 
de comprobar por parte del ayuntamiento que los titulares continúan cumpliendo los requisitos y 
obligaciones impuestos. 

Se incorpora un nuevo artículo en donde se incorpora el procedimiento de selección de acuerdo a la 
normativa vigente. Como también la regulación para permitir o no las peticiones sobre el cambio de 
artículo y las ampliaciones de parada. 

Se mejora y amplia el artículo que hace referencia a los derechos y obligaciones de los paradistas . 

Se incluye un amplio apartado en el que se modifica y mejora el redactado en lo referente a Paradas 
de alimentación y paradas de animales vivos  a petición del servei de Salut Pública municipal para 
cumplir con los requisitos en materia de Seguridad Alimentaria aprobada no sólo en la Ley 17/2009 de 
22 de noviembre sino también en la “Guia de pràctiques correctes d'higiene per a la venda d'aliments 
en mercats no sedentaris i fires”. 
Guía por otro lado, aprobada por la autoridad competente en materia de seguridad alimentaria en 
Catalunya en diciembre de 2010, y en el que en la elaboración de esta guía el Servei de Salut Pública 
de este ayuntamiento participó de manera activa.

Y por último se añaden artículos nuevos y se mejora o amplia su redactado sobre la Vigilancia, control 
y gestión del mercado, así como el catálogo de infracciones y su cuantía.

En fin, este es de manera breve el resumen de las modificaciones que incluye este nuevo reglamento 
con el objetivo común de avanzar en el camino de seguir teniendo si no el mejor, si uno de los 
mejores mercados no sedentarios que se celebran en Catalunya. 

Alcalde president:
Moltes gràcies. No hi ha anunciades intervencions, a no ser que estigui equivocat, si que hi ha 
demanada votació, 



APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor     ::::    14141414 PSCPSCPSCPSC::::    13131313 AGAGAGAG::::    1111
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra     ::::        CapCapCapCap....
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions     ::::    11111111 CIUCIUCIUCIU::::    6666 PPPPPPPP::::    4444 ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE::::    1111

Alcalde president:
Passaríem al punt número 7, 
 
7777).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR L''''ESBORRANY DEL CONVENI ENTRE LA FUNDACIÓESBORRANY DEL CONVENI ENTRE LA FUNDACIÓESBORRANY DEL CONVENI ENTRE LA FUNDACIÓESBORRANY DEL CONVENI ENTRE LA FUNDACIÓ    
PRIVADA HOSPITAL ASIL DE GRANOLLERS I LPRIVADA HOSPITAL ASIL DE GRANOLLERS I LPRIVADA HOSPITAL ASIL DE GRANOLLERS I LPRIVADA HOSPITAL ASIL DE GRANOLLERS I L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PERAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PERAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PERAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER    
AUTORITZAR I COORDINAR LAUTORITZAR I COORDINAR LAUTORITZAR I COORDINAR LAUTORITZAR I COORDINAR L''''EXECUCIÓ DEL PROJECTEEXECUCIÓ DEL PROJECTEEXECUCIÓ DEL PROJECTEEXECUCIÓ DEL PROJECTE    """"NOUS ACCESSOS A LNOUS ACCESSOS A LNOUS ACCESSOS A LNOUS ACCESSOS A L''''HOSPITALHOSPITALHOSPITALHOSPITAL    
GENERAL COMARCAL DE GRANOLLERSGENERAL COMARCAL DE GRANOLLERSGENERAL COMARCAL DE GRANOLLERSGENERAL COMARCAL DE GRANOLLERS """"

1r La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers, en sessió celebrada el 19 de setembre 
de 2011, va aprovar inicialment el Projecte d'obra Nous accessos a lNous accessos a lNous accessos a lNous accessos a l''''Hospital General Comarcal deHospital General Comarcal deHospital General Comarcal deHospital General Comarcal de    
GranollersGranollersGranollersGranollers  (obra 34/11), així com l'Estudi de Seguretat i Salut, amb un pressupost estimat de 
767.372,88 euros més la quantitat de 138.127,12 euros corresponent al 18% d'IVA, que fa un total de 
905.500,00 euros. 
 
Que l'esmentat projecte esdevingué aprovat definitivament, un cop transcorregut el termini d'exposició 
pública sense formular-se cap al�legacions ni suggeriments, mitjançant la publicació definitiva al 
BOPB de 5 de desembre de 2011,al DOGC 6013 de 21 de desembre de 2011,al tauler d'anuncis de 
l'Ajuntament i la pàgina web municipal.

2n Que el 2 de març de 2012, número de DOGC 6079, es va publicar l'acord GOV/14/2012, de 28 de 
febrer, d'aprovació del PUOSC per a l'any 2012 d'acord amb el qual s'hi inclou l'actuació núm. 
2012/1174, Nous accessos a l'Hospital General Comarcal de Granollers amb un pressupost de 
905.500 euros i una subvenció de 800.000 euros

3r Que l'Ajuntament de Granollers s'encarregarà de la gestió de l'actuació PUOSC Nous accessos a 
l'Hospital General Comarcal de Granollers, de conformitat amb el Conveni subscrit amb el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, aprovat pel Ple de l'Ajuntament el 27 de març de 2012.

4t Que l'execució de les obres del Projecte Nous accessos a l'Hospital General Comarcal de 
Granollers introduiran millores en la mobilitat, especialment del moviment de vehicles d'emergència i 
usuaris del centre sanitaris, ja que permetran destinar amb més exclusivitat els accessos actuals als 
vehicles d'emergència i desagregar l'accés a l'actual aparcament amb l'ampliació del vial d'accés a 
l'aparcament. 

Que la part nord de l'àmbit d'actuació del projecte s'actuarà en terrenys propietat de la Fundació 
Privada Asil de Granollers. I concretament, són necessaris la cessió dels terrenys d'una superfície 
aproximada de 3.271,12 m

2
 per a la nova vialitat, segons les dades següents:

Finca núm, 49.206 :  2.835,63 m
2

Finca núm. 3.572:  435,49 m
2

5è Per tot això, l'Ajuntament de Granollers té interès en formalitzar un conveni de col�laboració amb 
la Fundació Privada Asil de Granollers per l'autorització i coordinació de l'actuació subvencionada pel 
PUOSC "Nous accessos a l'Hospital General Comarcal de Granollers".

Fonaments de dretsFonaments de dretsFonaments de dretsFonaments de drets ::::

I D'acord amb allò que disposa l'article 206 del Text refós de la Llei Municipal i de règim local de 
Catalunya, en quan a l'adquisició de béns per part dels ens locals

II D'acord amb allò que estableix l'article 31.3 del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat 
pel Decret 336/1988, de 17 d'octubre, l' acceptació de la cessió gratuïta de forma condicionada es 
competència del Ple Municipal.



III. De conformitat al punt Primer 3 de l'acord del Ple de 5 de juliol de 2011 es delega a la Junta de 
Govern Local com a òrgan competent per aprovar els convenis amb organismes públics .

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

PrimerPrimerPrimerPrimer :::: Aprovar l'esborrany del Conveni entre la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers i 
l'Ajuntament de Granollers per autoritzar i coordinar l'execució del projecte subvencional pel PUOSC 
anomenat "Nous accessos a l'Hospital General Comarcal de Granollers, que seguidament es transcriu 
literalment:

"CONVENI ENTRE LA FUNDACIÓ HOSPITAL ASIL DE GRANOLLERS I L’AJUNTAMENT DECONVENI ENTRE LA FUNDACIÓ HOSPITAL ASIL DE GRANOLLERS I L’AJUNTAMENT DECONVENI ENTRE LA FUNDACIÓ HOSPITAL ASIL DE GRANOLLERS I L’AJUNTAMENT DECONVENI ENTRE LA FUNDACIÓ HOSPITAL ASIL DE GRANOLLERS I L’AJUNTAMENT DE    
GRANOLLERS PER AUTORITZAR I COORDINAR L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE  NOUSGRANOLLERS PER AUTORITZAR I COORDINAR L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE  NOUSGRANOLLERS PER AUTORITZAR I COORDINAR L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE  NOUSGRANOLLERS PER AUTORITZAR I COORDINAR L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE  NOUS    
ACCESSOS A L’HOSPITAL GENERAL COMARCAL DE GRANOLLERSACCESSOS A L’HOSPITAL GENERAL COMARCAL DE GRANOLLERSACCESSOS A L’HOSPITAL GENERAL COMARCAL DE GRANOLLERSACCESSOS A L’HOSPITAL GENERAL COMARCAL DE GRANOLLERS

Granollers,  23 d’abril de 2012

R E U N I T SR E U N I T SR E U N I T SR E U N I T S

D’una part, el senyor Rafael Lledó i Rodríguez, major d’edat, amb NIF núm. 52142030-H, actuant en 
nom i representació de la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers (en endavant FPHAG), en la 
seva qualitat de director general d’aquesta entitat, 

I de l’altra, el senyor Josep Mayoral i Antigas, alcalde president de l’Ajuntament de Granollers, assistit 
per la secretària general accidental de la Corporació, la senyora Àngels Badia Busquets.

I N T E R V E N E NI N T E R V E N E NI N T E R V E N E NI N T E R V E N E N     

El senyor Rafael Lledó, en nom de la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers, CIF G08264087, 
amb domicili a Granollers, Av. Francesc Ribas, s/n, en virtut dels poders atorgats en escriptura 
pública, número de protocol 754, de data 14 d’octubre de 2008.

L’alcalde president de l’Ajuntament de Granollers, en virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’article 53.1 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

La secretària accidental, també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte.

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest conveni , i

M A N I F E S T E NM A N I F E S T E NM A N I F E S T E NM A N I F E S T E N

I. Que el 2 de març de 2012, número de DOGC 6079, es va publicar l’acord GOV/14/2012, de 28 de 
febrer, d’aprovació del PUOSC per a l’any 2012 d’acord amb el qual s’hi inclou l’actuació núm. 
2012/1174, Nous accessos a l’Hospital General Comarcal de Granollers amb un pressupost de 
905.500 euros i una subvenció de 800.000 euros.

II. Que el  19 de setembre de 2011, l’Ajuntament de Granollers, va aprovar inicialment el projecte 
tècnic corresponent a l’actuació Nous accessos a l’Hospital General Comarcal de Granollers, que 
incloïa l’estudi bàsic de seguretat i salut, que fou publicat al BOPB  el dia  4 d’octubre de 2011 , al 
DOGC 5972 de 27 de setembre de 2011 i definitivament en el BOPB de 5 de desembre de 2011 i al 
DOGC 6013 de 21 de desembre de 2011.

III. Que l’Ajuntament de Granollers mitjançant un conveni amb  el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental s’encarregarà de la gestió de l’actuació PUOSC Nous accessos a l’Hospital General 



Comarcal de Granollers .

IV. Que les obres corresponents a l’actuació Nous accessos a l’Hospital General Comarcal de 
Granollers consisteixen en: 

� Nova connexió independent amb la carretera C-251, mitjançant construcció d’una rotonda en 
la confluència dels carrers Josep Maria de Segarra i Francesc Ribas  (rotonda est) 

� Millora dels accessos actuals, mitjançant una segona rotonda  (rotonda oest) que ordenarà 
l’actual encreuament amb semàfors i facilitarà els moviments entre els diversos circuits dels 
usuaris així com l’accessibilitat del transport públic . 

Aquestes millores permetran destinar amb més exclusivitat els accessos actuals als vehicles 
d’emergència i desagregar l’accés a l’actual aparcament amb l’ampliació del vial d’accés a 
l’aparcament. Així mateix, l’ampliació del vial s’iniciarà en la connexió amb la C-251 en l’entroncament 
de la cantonada del carrer Josep Maria de Segarra, com a continuació del mateix, per amb una 
pendent moderada anar a buscar un pivot sobre l’entrada de l’aparcament existent.  Aquest projecte 
introduirà millores en la mobilitat, especialment del moviment de vehicles d’emergència i usuaris de 
centre sanitari.

V. Que d’acord amb els plànols adjunts de l’àmbit d’actuació del projecte, en la seva part nord 
s’actuarà en terrenys de la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers, pel que l’Ajuntament de 
Granollers té interès en formalitzar un conveni de col�laboració amb la Fundació, per autoritzar i 
coordinar  l’actuació PUOSC Nous accessos a l’Hospital General Comarcal de Granollers .

D’acord amb les manifestacions exposades, les parts compareixents atorguen aquest conveni de 
cooperació subjecte als següents,

P A C T E SP A C T E SP A C T E SP A C T E S

PrimerPrimerPrimerPrimer .... Aquest conveni té per objecte l’autorització i coordinació de l’execució de l’actuació Nous 
accessos a l’Hospital General Comarcal de Granollers, entre la Fundació Privada Hospital Asil de 
Granollers i  l’Ajuntament de Granollers, pel que fa a l’àmbit d’actuació del projecte, atès que en la 
seva part nord s’actuarà en terrenys de la Fundació.  

L’actuació comprèn les obres necessàries per una nova connexió independent amb la carretera 
C-251, mitjançant la construcció d’una rotonda en la confluència dels carrers Josep Maria de Segarra i 
Francesc Ribas, la millora dels accessos actuals , mitjançant una segona rotonda que ordenarà l’actual 
encreuament amb semàfors i facilitarà els moviments entre els diversos circuits dels usuaris així com 
l’accessibilitat i la construcció d’un ascensor que comuniqui la plataforma de l’aparcament públic 
existent amb el vial actual d’urgències i la connexió amb una nova vorera en tot el vial d’urgències, 
des de l’ascensor fins a la C-251 i una petita passarel�la per arribar des de l’aparcament a l’ascensor.

Els compareixents declaren conèixer el contingut del Projecte i la funcionalitat de les obres que hi són 
definides i els troben adequats a les finalitats d’interès públic .

SegonSegonSegonSegon.... Per raó d’aquest conveni correspon a l’Ajuntament :  

a. Assumir l’encàrrec de gestió i executar les obres previstes en el projecte amb subjecció plena a 
les bases d’execució del PUOSC per al quadrienni 2008-2012, així com fer-se càrrec del finançament 
comptant amb la subvenció provinent del PUOSC, completada amb les aportacions municipals 
previstes en el pressupost d’inversions de 2012.

b. Complir els requisits de publicitat i divulgació de les actuacions .

c. Nomenar i/o contractar la direcció facultativa i la coordinació en matèria de seguretat i salut 
durant l’execució de l’obra.

d. Aprovar el pla de seguretat i salut en el treball, amb el corresponent informe de coordinació en la 
matèria, i assumir la condició de promotor als efectes del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel 
qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció i assumeix 



els drets i obligacions que a aquell corresponen.

e. Sol�licitar totes les autoritzacions necessàries de companyies de serveis així com preparar i 
presentar tota la documentació que sigui necessària. Tramitar els informes i les autoritzacions que 
hagi d’emetre una altra Administració quan així ho exigeixi la legislació sectorial .

f. Rebre la infraestructura objecte d’aquest conveni, una vegada efectuada, i assumir-ne el seu 
funcionament i manteniment en la part del seu àmbit.

g. Informar, coordinar i actuar en plena col�laboració amb els gestors de la Fundació Privada 
Hospital Asil de Granollers , en tot allò relacionat amb l’execució de les obres, per tal de 
compatibilitzar la seva evolució amb el normal funcional d’aquest important equipament hospitalari .

h. Fer-se càrrec de les gestions i despeses (registre, notarials, etc..)  inherents a les cessions dels 
terrenys previstos en el pacte tercer  a) següent.

TercerTercerTercerTercer .... Per raó d’aquest conveni correspon a la Fundació :  

a. Efectuar d’acord amb el plànol adjunt, la cessió en caràcter gratuït a l’Ajuntament de Granollers 
dels terrenys necessaris per a la nova vialitat, d’una superfície global de 3.271,12 m2,  resultants de 
les dades següents:

Finca núm, 49.206 :  2.835,63 m
2

Finca núm. 3.572:  435,49 m
2

b. Autoritzar a l’Ajuntament de Granollers en aquelles zones on s’actuarà  prop dels terrenys de la 
Fundació Privada Hospital Asil de Granollers, tant en l’execució de les obres de l’àmbit d’actuació del 
projecte, en la seva part nord, d’acord amb els plànols adjunts, com per a la construcció de l’ascensor 
a l’aparcament, segons plànols de projecte.

c. Definir i mantenir una zona de servitud de pas per a la zona de la vorera frontal dels accessos  a 
Urgències per tal d’ assegurar l’accessibilitat al nou ascensor d’accés a l’aparcament .

d. Coordinar i facilitar les autoritzacions necessàries de companyies de serveis així com preparar i 
presentar tota la documentació que sigui necessària, per tal de rebre posteriorment les instal�lacions 
de l’ascensor d’accés a l’aparcament de l’hospital, que restaran sota la seva competència i posterior 
manteniment i càrrec.
 
e. Informar, coordinar i actuar en plena col�laboració amb l’Ajuntament de Granollers , en tot allò 
relacionat amb l’execució de les obres, per tal de compatibilitzar-les amb el correcte funcionament de 
l’Hospital .

f. Rebre de l’Ajuntament de Granollers les obres executades segons apartats b) i c) anteriors, i 
assumir-ne el seu funcionament i manteniment.

QuartQuartQuartQuart....  Les parts d’aquest conveni creen una Comissió integrada pel Regidor d’Obres i Projectes i pel 
gerent del Hospital General de Granollers  o les persones en qui deleguin . 

Les seves funcions seran les següents:

a) El seguiment i la coordinació de l’actuació . 
b) Acordar i proposar els ajustaments que en resultin necessaris per l’execució de l’obra .
c) Resoldre les consultes de la direcció facultativa .

CinquèCinquèCinquèCinquè. Aquest conveni entrarà en vigor en la data de la formalització per totes les parts i s’extingirà 
per tot amb el compliment de les obligacions que les parts contreuen.

SisèSisèSisèSisè.... L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent per tal de resoldre les 
incidències que puguin derivar-se d’aquest conveni.



I, en senyal de conformitat, signen les parts, en dos exemplars i a un sol efecte"

SegonSegonSegonSegon:::: Acceptar la cessió anticipada i gratuïta , lliure de càrregues i gravàmens de les finques 
propietat de la Fundació Hospital Privada Asil de Granollers assenyalades en el plànol adjunt i d'una 
superfície aproximada de 3.271,12 m², per destinar-les a la nova vialitat que resultarà per l'execució 
de les obres de Nous accessos a l'Hospital General Comarcal de Granollers, de conformitat amb allò 
que disposa l'apartat a. del Pacte Tercer del referit Conveni.

TercerTercerTercerTercer :::: Formalitzar en escriptura pública l'acceptació de la cessió esmentada i inscriure-la al 
Registre de la Propietat.

QuartQuartQuartQuart:::: Inscriure el terreny esmentat en el Patrimoni Municipal del Sòl amb la qualificació de 
bens de domini públic, afecte a l'ús públic, com a zona pública.

CinquèCinquèCinquèCinquè:::: Notificar a la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers .   
 

Alcalde president:
Moltes gràcies. Aquí no hi ha intervencions, és un tema que queda prou clar, es tracta de facilitar 
l'execució de les obres de l'accés a l'Hospital i per tant el que fa l'Hospital és cedir uns terrenys a 
l'Ajuntament per tirar endavant aquest projecte i en tot cas ha estat explicat a la Comissió Informativa i 
hi ha la conformitat de tots els grups, per tant, quedaria aprovat per unanimitat. 

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde president:
Hi ha una moció,
 

JUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUS

8888....1111).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D''''ACCIÓ GRANOLLERSACCIÓ GRANOLLERSACCIÓ GRANOLLERSACCIÓ GRANOLLERS,,,,    DONANTDONANTDONANTDONANT    
SUPORT A LA MOCIÓ PRESENTADA PER JERC DE GRANOLLERS CONTRA LSUPORT A LA MOCIÓ PRESENTADA PER JERC DE GRANOLLERS CONTRA LSUPORT A LA MOCIÓ PRESENTADA PER JERC DE GRANOLLERS CONTRA LSUPORT A LA MOCIÓ PRESENTADA PER JERC DE GRANOLLERS CONTRA L''''ATUR JUVENILATUR JUVENILATUR JUVENILATUR JUVENIL    
A GRANOLLERSA GRANOLLERSA GRANOLLERSA GRANOLLERS ....

RETIRAT DE LRETIRAT DE LRETIRAT DE LRETIRAT DE L ''''ORDRE DEL DIAORDRE DEL DIAORDRE DEL DIAORDRE DEL DIA
 
8888....2222).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ SOBRE LA GESTIÓ DE L’AIGUA EN ALTA EN EL TERRITORIMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ SOBRE LA GESTIÓ DE L’AIGUA EN ALTA EN EL TERRITORIMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ SOBRE LA GESTIÓ DE L’AIGUA EN ALTA EN EL TERRITORIMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ SOBRE LA GESTIÓ DE L’AIGUA EN ALTA EN EL TERRITORI    
AIGÜES TER LLOBREGATAIGÜES TER LLOBREGATAIGÜES TER LLOBREGATAIGÜES TER LLOBREGAT ....    

L’aigua és a Espanya i Catalunya per llei, de titularitat pública. 
L’aigua es un dret de les persones i com a tal correspon als poders públics vetllar per la seva 
conservació i garantir-ne el seu accés. L’abastament d’aigua és una competència local en 
l’ordenament jurídic d’aquest país, tal com assenyala la Constitució Espanyola així com la legislació 
de règim local. 
Des de la promulgació de “la Ley de Aguas” de l’any 1879 fins avui així com la Directiva europea marc 
de l’aigua, es defineix que l’aigua es un bé públic que s’ha de preservar dels riscos de la seva 
mercantilització, l’aigua no és un bé comercial com els altres, sinó un patrimoni que cal protegir, 
defensar i tractar com a tal. És indispensable fitxar el límit clar entre la gestió que pot esser 
encomanda a l’empresa privada i la que s’ha de mantenir potestativament dins la regulació pública, en 
tant que servei públic estratègic. 
En recuperar-se la Generalitat de Catalunya, l’any 1.990, es crea l’empresa pública de la Generalitat 
Aigües Ter Llobregat que absorbeix les concessions i els actius patrimonials que l’administració 
general de l’Estat i els ens locals –en especial l’extinta Corporació Metropolitana de Barcelona- havien 
compartit fins aquell moment en tant que impulsors de les inversions de la xarxa i instal�lacions de 
portada d’aigua a la regió metropolitana de Barcelona. Com a conseqüència, des del seu inici ha tingut 
un govern compartit entre el món local abastit per aquesta xarxa en alta i la Generalitat . 
Aigües Ter Llobregat, creada l’any 1990, és una empresa pública adscrita al Departament de Territori i 



Sostenibilitat, responsable de l'abastament d'aigua en alta a la ciutat de Barcelona, la seva àrea 
metropolitana, i nou comarques del seu entorn (l’Alt Penedès, l’Anoia, el Baix Llobregat, el Barcelonès, 
el Garraf, el Maresme, la Selva, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental) . Això representa abastir una 
població propera als cinc milions de persones, de més de 100 municipis, així com a les indústries i 
serveis instal�lats en aquest territori . 
Les tasques d'ATLL abasten des de les captacions als rius Ter i Llobregat, fins al lliurament de l'aigua 
a dipòsits municipals. Entre les instal�lacions que avui gestiona ATLL es compten més de set-cents 
kilòmetres de conduccions de diversos diàmetres, diverses estacions d'impulsió i bombament de 
l'aigua i tres importants centres de producció: les estacions potabilitzadores d'Abrera i de Cardedeu, 
per a les aigües del Llobregat i del Ter, respectivament, i la recent dessalinitzadora de la Conca del 
Llobregat. 
La Llei de simplificació i millorament de la regulació normativa aprovada pel Parlament el 22 de 
desembre de 2011 ( també coneguda com a Llei Omnibus ) trenca l’esquema de governança establert 
l’any 1990, a l’integrar la gestió del servei d’abastament en alta exclusivament a la Generalitat, en 
concret a l’ACA, es crea el Consell de la Xarxa Ter Llobregat que s’esperava que assumís les funcions 
que ha vingut realitzant el Consell d’Administració paritari de ATLL . 
El redactat final de la Llei esmentada així com el desenvolupament de les funcions d’aquest nou 
Consell de la Xarxa Ter Llobregat proposats en la reforma dels Estatuts de l’ACA actualment en tràmit, 
revelen que la Generalitat li atribueix un caràcter merament consultiu i no executiu en la gestió 
d’aquest sistema, que ha de ser compartit com ho és des de l’any 1990. 
La gestió del sistema d’abastament en alta i singularment la fixació de la tarifa que s’aplica a les 
companyies de distribució, és un element que ha de ser absolutament irrenunciable pels Ajuntaments 
de la xarxa Ter Llobregat, inclosa l’AMB com a titular del servei en 36 d’aquests ajuntaments, entre 
ells el de la ciutat de Barcelona. 
La titularitat del servei de subministrament en alta al territori de la Regió metropolitana de Barcelona 
ha de romandre en mans públiques. 
Altre cosa és que la gestió i explotació de les instal�lacions, a partir de justificacions de caràcter 
tècnic, econòmic, social i ambiental, pugui ser efectuat per una empresa pública, privada o mixta. El 
territori de la Regió esta ple d’una diversitat de formules exitoses per prestar un servei de qualitat , amb 
independència del seu caràcter. 
El que realment ha de preocupar-nos com a Ajuntaments, és que els ciutadans i les activitats rebin un 
servei d’abastament d’aigua de qualitat, a un preu acotat i amb total garantia i fiabilitat en el 
subministrament. 

És per això, el Grup Municipal Socialista sol .licita que es proposin 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 ::::    

ACORDSACORDSACORDSACORDS::::

1.- Manifestar que la titularitat del servei de subministrament en alta al territori de la Regió 
Metropolitana de Barcelona ha de romandre en els poders públics. 
2.- Reclamar a la Generalitat la modificació que siguin necessàries per tal que s’estableixi el Consell 
de la Xarxa Ter Llobregat com a Òrgan paritari entre els Ajuntaments de la Regió Metropolitana de 
Barcelona i la Generalitat de Catalunya, i amb competències per gestionar efectivament la xarxa 
regional d’abastament en alta i amb capacitat per decidir la tarifa que s’aplicarà a la venda d’aigua als 
distribuïdors i per controlar la gestió del servei . 
3.- Reclamar que es presenti a traves del Consell d’ATLL la justificació tècnica, econòmica, social i 
ambiental, de la proposta de gestió que proposi la Generalitat perquè els representants del món local, 
conjuntament amb els Ajuntaments implicats puguin avaluar i fiscalitzar la seva idoneïtat, per a la més 
eficient i segura gestió del servei, tant en termes de qualitat com de garantia i en benefici dels 
ciutadans de la Regió. 
4.-Reclamar que els drets de naturalesa econòmica que es poguessin aconseguir per l’explotació i la 
gestió de les instal�lacions que integren la xarxa Ter Llobregat reverteixin en l’amortització del deute 
acumulat per ATLL i ACA i en benefici de la millora del servei de proveïment d’aigua a la població de 
la Regió. 
5.- Traslladar els presents acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris 
del Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes de Catalunya . 



APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor     ::::        PSCPSCPSCPSC,,,,    ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----E i  AGE i  AGE i  AGE i  AG....
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra     ::::        CapCapCapCap....
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions     ::::        CIU i PPCIU i PPCIU i PPCIU i PP....

 
Alcalde president:
Moltes gràcies. Passem a l'apartat de precs, preguntes i interpel�lacions, 

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

Sr. Mur: 
Només un prec breu. Ja que avui hem aprovat la modificació del reglament dels mercats setmanals, jo 
voldria demanar o pregar, si és possible, que hi hagués un cert respecte a una petita placa 
d'homenatge a Salvador Casanova que hi ha sota d'una olivera i que el dia de mercat, literalment, és 
colgada per les escombraries i per tot plegat, simplement, se que és molt complicat perquè està en 
l'espai lliure, no està protegida de cap manera i per tant, certament reconec la dificultat de fer-ho però 
seria el nostre desig que hi hagués alguna manera de solucionar aquest tema.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Anotem el prec, és difícil de realitzar com vostè a dit molt bé. Per part del Partit 
Popular, endavant,

Sr. Gutiérrez:
Gràcies senyor Alcalde. Miri això és un prec per vostè senyor Alcalde, va directament a vostè. 

Sense reproduir el prec del passat mes de març, si que li vull recordar que em va retirar la paraula, tot 
i que li vaig recordar que estàvem en un prec i que aquest es podia debatre, però el que no generava 
era votació i la resposta va ser: no és el lloc de debat i em convidava a la Comissió Informativa i 
també em va dir: “en l'apartat de precs, preguntes i interpel�lacions no generen debat”. Miri, no és la 
primera vegada que es produeixen fets com aquests, es veu que el ROM queda ja massa lluny i potser 
ha arribat el moment, després de 8 anys, de revisar-ho. De no ser així, hauríem de recordar aquella 
frase que diu: “Ni quito ni pongo Rey pero ayudo a mi señor”.

Crec que vostè sap que soc respectuós amb tothom i com no podia ser d'una altra manera a la seva 
persona i al càrrec que representa com Alcalde, que per això ha rebut el recolzament de la majoria 
dels granollerins, però accions com aquesta em preocupen i no sé si a vostè li haurien de preocupar. 

Per finalitzar, li prego la lectura del ROM i en aquest cas, l'article 52 apartat e), per evitar situacions 
incòmodes com les que estem referint en aquests moments. Gràcies.

Alcalde president:
Molt bé, en tot cas, potser per reconduir aquest prec, perquè òbviament aquest Alcalde el que vol fer 
sempre és parlar dels temes, podem fer les lectures del ROM en la Junta de Portaveus i també podem 
veure quines disfuncions té, perquè és evident que el temps passa i que les coses son perfectibles, 
per tant, acullo el prec i en parlem.

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

LA SECRETÀRIA GENERAL ACCIDENTALLA SECRETÀRIA GENERAL ACCIDENTALLA SECRETÀRIA GENERAL ACCIDENTALLA SECRETÀRIA GENERAL ACCIDENTAL
VIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAU
LLLL''''ALCALDEALCALDEALCALDEALCALDE


