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LlocLlocLlocLloc::::    Saló de sessions de la casa consistorial deSaló de sessions de la casa consistorial deSaló de sessions de la casa consistorial deSaló de sessions de la casa consistorial de     GranollersGranollersGranollersGranollers

ASSISTENTS

Alcalde president

Il�lm. Sr. Josep Mayoral i Antigas

Tinents i tinentes d'alcalde

Sr. Jordi Terrades i Santacreu
Sra. Pietat Sanjuán i Trujillo
Sra. Alba Barnusell i Ortuño
Sr. Albert Camps i Giró
Sra. Maria del Mar Sánchez i Martínez
Sr. Juan Manuel Segovia i Ramos
Sra. Andrea Canelo Matito
Sra. Aroa Ortego i Cobos

Regidors i regidores

Sr. Pedro José García de los Riscos
Sra. Maria del Carmen Garrido i López
Sr. Juan Antonio Corchado i Ponce
Sr. Carles Cabanillas i Nájera
Sr. Pius Canal i Canals
Sra. Mariona Pons i Rodríguez
Sr. Germán Cequier i Bardají
Sr. Àlex Sastre i Prieto
Sra. Verònica Navarro i Serrano
Sr. Josep Maria Noguera i Amiel
Sra. María Ángeles Olano García
Sr. Fermín Gutiérrez Martínez
Sr. Javier Rojas Botella
Sr. Pedro J. González Villafranca
Sr. Josep Casasnovas Vaquero
Sr. Pep Mur i Planas

Secretària general accidental

Sra. Àngels Badia i Busquets

Interventor general

Sr. Francesc Aragón Sánchez

 Alcalde president:
Molt bona tarda a tots i a totes. Donem inici a la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament del mes 
d'octubre. Ho fem en primer lloc aprovant l'acta de la sessió ordinària del 27 de setembre, 

1111).-).-).-).-APROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE L''''ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIAACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIAACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIAACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA    27272727    DE SETEMBRE DEDE SETEMBRE DEDE SETEMBRE DEDE SETEMBRE DE    
2011201120112011    



Va ésser llegit l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, la qual fou aprovada sense cap esmena 
 
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    28282828    AAAA    31313131,,,,    CORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIES    5555,,,,    12121212,,,,    19191919    IIII    26262626        DE SETEMBRE DEDE SETEMBRE DEDE SETEMBRE DEDE SETEMBRE DE    
2011201120112011,,,,    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 SESSIONSAQUESTES SESSIONSAQUESTES SESSIONSAQUESTES SESSIONS    
SSSS''''HA EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICSHA EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICSHA EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICSHA EFECTUAT 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    DE NOVEMBREDE NOVEMBREDE NOVEMBREDE NOVEMBRE .... 
 
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:
Moltes gràcies. Si no hi ha cap observació ens donem per assabentats de les qüestions que ha 
assenyalat la senyora Secretària i passem a la Comissió Informativa de l 'Àrea de Govern i Economia, 
 

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 LA REALITZACIÓ DEL SORTEIG PÚBLIC PER A LA DESIGNACIÓ DEDICTAMEN RELATIU A LA REALITZACIÓ DEL SORTEIG PÚBLIC PER A LA DESIGNACIÓ DEDICTAMEN RELATIU A LA REALITZACIÓ DEL SORTEIG PÚBLIC PER A LA DESIGNACIÓ DEDICTAMEN RELATIU A LA REALITZACIÓ DEL SORTEIG PÚBLIC PER A LA DESIGNACIÓ DE    
PRESIDENTS I VOCALS DE LES MESES ELECTORALSPRESIDENTS I VOCALS DE LES MESES ELECTORALSPRESIDENTS I VOCALS DE LES MESES ELECTORALSPRESIDENTS I VOCALS DE LES MESES ELECTORALS,,,,    PER A LES ELECCIONS GENERALSPER A LES ELECCIONS GENERALSPER A LES ELECCIONS GENERALSPER A LES ELECCIONS GENERALS    
2011201120112011,,,,    QUE SQUE SQUE SQUE S''''HAN DE CELEBRAR EL PROPER DIAHAN DE CELEBRAR EL PROPER DIAHAN DE CELEBRAR EL PROPER DIAHAN DE CELEBRAR EL PROPER DIA     20202020    DE NOVEMBRE DEDE NOVEMBRE DEDE NOVEMBRE DEDE NOVEMBRE DE     2011201120112011

El Butlletí Oficial de l'Estat núm. 232, de 27 de setembre de 2011, publica el Reial Decret 1329/2011, 
de 26 de setembre, de disolució del congrés dels Diputats i del Senat i de convocatòria d'eleccions, a 
celebrar el proper dia 20 de novembre de 2011.

L'art. 26 de Llei orgànica núm. 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, estableix que la 
formació de les Meses electorals es competència dels Ajuntaments en ple sota la supervisió de les 
Juntes Electorals de Zona.

Que, l'art. 26, apartat 2 de la Llei orgànica 2/2011, de 28 de gener, que modifica la referida Llei 
orgànica núm. 5/1985, estableix que el President i els dos Vocals de cada mesa són designats 
mitjançant sorteig públic entre la totalitat de les persones incloses en la llista d'electors de la Mesa 
corresponent, que sàpiguen llegir i escriure i siguin menors de setanta anys, si bé a partir dels sixanta 
cinc podran manifestar la seva renuncia en el termini de set dies . A més diu, que el President haurà de 
tenir el títol de Bachiller o el de Formació professional de segon grau , o subsidiàriament, el de Graduat 
Escolar o equivalent. També s'ha de procedir al nomenament de dos suplents per cadescun dels 
membres de la mesa (apartat 3 d'aquest article)

I l'apartat 4 del mateix article anterior de la Llei orgànica 5/1985, diu que el sorteig esmentat s'ha de 
realitzar entre els dies vint-i-cinc i vint-i-nové posteriors a la convocatòria; es a dir, tenint en compte la 
data de convocatòria que s'ha fet esmen, el sorteig s'ha de celebrar entre els dies 22 i 26 d'octubre de 
2011.

Com sia que el sorteig es pot celebrar per qualsevol mitjà aleatori o mecanisme d'atzar, es considera 
adient realitzar el sorteig mitjançant un "bombo", en el què s'han introduit les boles del núm. 0 al 9, i el 
mecanisme per designar els membres de les 70 meses electorals del terme municipal de Granollers, 
respectant els requisits de l'art. 26.2 esmentat, és el següent:

1. Una primera extracció de tres boles, i el número resultant de tres xifres identificarà a l'elector de la 
llista del cens a partir del qual s'iniciarà la designació del primer component de cadescuna de les 
meses de cada secció, que serà el de President titular.
2. I una segona extració de dos boles, i el número resultant de dues xifres serà la freqüència 
comptada a partir del número d'inici anterior, en què es determinarà cada membre de la mesa, fins a 
completar la composició de la mesa amb un President 1r suplent i un President 2n suplent; i dos 
vocals titulars amb quatre vocals suplents.



Que el resultat del sorteig s'ha de comunicar al President de la Junta Electoral de Zona.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Procedir al sorteig públic entre la totalitat de les persones censades en la Secció censal 
electoral corresponent, per designar el President i els Vocals que han de formar part de la mesa 
electoral en les Eleccions Generals a celebrar el dia 20 de novembre de 2011, mitjançant el 
mecanisme d'atzar d'utilització de "bombo" amb boles del 0 al 9, seguint els criteris establerts en l'art. 
26.2 i 3 de Llei orgànica núm. 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, i seva modificació per  
la Llei orgànica núm. 2/2011, de 28 d gener:

1.  Una primera extracció de tres boles, i el número resultant de tres xifres identificarà a l'elector de la 
llista del cens a partir del qual s 'iniciarà la designació del primer component de la mesa, que serà el de 
President titular. Núm. sortit: 169169169169
2.  I una segona extració de dos boles, i el número resultant de dues xifres serà la freqüència 
comptada a partir del número d'inici anterior, en què es determinarà cada membre de la mesa, fins a 
completar la composició de la mesa amb un President 1r suplent i un President 2n suplent; i dos 
vocals titulars amb quatre vocals suplents. Núm. sortit: 71717171

SegSegSegSegonononon.-.-.-.- Notificar al President de la Junta Electoral de Zona el resultat del sorteig . 

APROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde president:
Per tant, ara per mitjans electrònics-informàtics es decantarà, es decidirà les persones a les que els 
correspon aquest número i a partir d'aquí tindran el nomenament. 

Molt bé, fet el número 4, passem i ho farem conjuntament senyora secretària els punts 5, 6 i 7 de 
l'ordre del dia que son tres modificacions de crèdit molt lleugeres, de tres organismes autònoms, 
Museu, EMT, i Escola Salvador Llobet, endavant senyora secretària, 
 
 
5555).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE L''''EXPEDIENT MC MUSEUEXPEDIENT MC MUSEUEXPEDIENT MC MUSEUEXPEDIENT MC MUSEU    2222////2011201120112011    DEDEDEDE    
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU DE GRANOLLERSMODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU DE GRANOLLERSMODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU DE GRANOLLERSMODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU DE GRANOLLERS    
PER SUPLEMENT DE CRÈDITSPER SUPLEMENT DE CRÈDITSPER SUPLEMENT DE CRÈDITSPER SUPLEMENT DE CRÈDITS

Vist que des del Patronat s'ha proposat la tramitació d'un expedient de modificació del Pressupost del 
Patronat municipal del Museu de Granollers per suplement de crèdits per un import de 12.000,00 
euros, al qual se li ha assignat el codi d'expedient MC  MUSEU 2/2011.

Vist que el Patronat  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 en virtut del que disposa l'article 38 del  RD 500/1990, 
de 20 d'abril, i l'article 6è de les Bases d'execució del Pressupost General per al 2011.

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 2011, 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 MUSEU 2/2011 de modificació del pressupost del Patronat 
municipal del Museu de Granollers per suplement de crèdits per un import de 12.000,00 euros, 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. 

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor     ::::    13131313        PSCPSCPSCPSC::::    13131313    
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra     ::::    4444 PPPPPPPP::::    4444
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions     ::::    8888     CIUCIUCIUCIU::::    6666 ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE::::    1111        AGAGAGAG::::    1111

 
6666).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE L''''EXPEDIENT MC EMTEXPEDIENT MC EMTEXPEDIENT MC EMTEXPEDIENT MC EMT    2222////2011201120112011    DE MODIFICACIÓDE MODIFICACIÓDE MODIFICACIÓDE MODIFICACIÓ    
DEL PRESSUPOST DEL PATRONAT MUNICIPAL DE LDEL PRESSUPOST DEL PATRONAT MUNICIPAL DE LDEL PRESSUPOST DEL PATRONAT MUNICIPAL DE LDEL PRESSUPOST DEL PATRONAT MUNICIPAL DE L''''ESCOLA MUNICIPAL DE TREBALL PERESCOLA MUNICIPAL DE TREBALL PERESCOLA MUNICIPAL DE TREBALL PERESCOLA MUNICIPAL DE TREBALL PER    
SUPLEMENT DE CRÈDITSSUPLEMENT DE CRÈDITSSUPLEMENT DE CRÈDITSSUPLEMENT DE CRÈDITS

Vist que des del Patronat s'ha proposat la tramitació d'un expedient de modificació del Pressupost del 
Patronat municipal de l'Escola Municipal de Treball per suplement de crèdits per un import de 
11.000,00 euros, al qual se li ha assignat el codi d'expedient MC  EMT 2/2011.

Vist que el Patronat 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  en virtut del que disposa l'article 38 del  RD 500/1990, 
de 20 d'abril, i l'article 6è de les Bases d'execució del Pressupost General per al 2011.

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 2011, 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 EMT 2/2011 de modificació del Pressupost del Patronat municipalde 
l'Escola Municipal de Treball per suplement de crèdits per un import de 11.000,00 euros, 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. 

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::



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

 
7777).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE L''''EXPEDIENT MC ESLLEXPEDIENT MC ESLLEXPEDIENT MC ESLLEXPEDIENT MC ESLL    3333////2011201120112011    DE MODIFICACIÓDE MODIFICACIÓDE MODIFICACIÓDE MODIFICACIÓ    
DEL PRESSUPOST DEL PATRONAT DE LDEL PRESSUPOST DEL PATRONAT DE LDEL PRESSUPOST DEL PATRONAT DE LDEL PRESSUPOST DEL PATRONAT DE L''''ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR LLOBET PERESCOLA MUNICIPAL SALVADOR LLOBET PERESCOLA MUNICIPAL SALVADOR LLOBET PERESCOLA MUNICIPAL SALVADOR LLOBET PER    
10101010....000000000000€€€€

Vist que des del Patronat  s'ha proposat la tramitació d'un expedient de modificació del Pressupost del 
Patronat de l'Escola municipal Salvador Llobet per suplement de crèdits per un import de 10.000,00 
euros, al qual se li ha assignat el codi d'expedient MC  ESLL 3/2011.

Vist que el Patronat  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 en virtut del que disposa l'article 38 del  RD 500/1990, 
de 20 d'abril, i l'article 6è de les Bases d'execució del Pressupost General per al 2011.

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 2011, 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 ESLL 3/2011 de modificació del Pressupost del Patronat de l'Escola 
municipal Salvador Llobet per suplement de crèdits per un import de 10.000,00 euros, 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. 

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor     ::::    13131313        PSCPSCPSCPSC::::    13131313    
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra     ::::    4444 PPPPPPPP::::    4444
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions     ::::    8888     CIUCIUCIUCIU::::    6666 ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE::::    1111        AGAGAGAG::::    1111

Alcalde president:
Passem al punt número 8, 

8888).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS I DE LESDICTAMEN RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS I DE LESDICTAMEN RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS I DE LESDICTAMEN RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS I DE LES    
NORMES REGULADORES DE PREUS PÚBLICSNORMES REGULADORES DE PREUS PÚBLICSNORMES REGULADORES DE PREUS PÚBLICSNORMES REGULADORES DE PREUS PÚBLICS ,,,,    PER A LPER A LPER A LPER A L''''EXERCICI DEEXERCICI DEEXERCICI DEEXERCICI DE     2012201220122012

PrimerPrimerPrimerPrimer. Estudiades les vigents Ordenances fiscals i les Normes reguladores de preus públics, així 
com la seva incidència en el conjunt de la imposició municipal, es proposa per a l'any 2012 la 
modificació de les tarifes i preus públics necessària per adaptar progressivament el rendiment obtingut 
dels tributs i preus públics municipals al cost dels serveis prestats . Així, es proposa un increment del 3 



per cent sobre les tarifes i preus, amb caràcter general,  amb les excepcions puntuals que es detallen 
a l'annex adjunt.

SegonSegonSegonSegon. A conseqüència de l'aplicació d'increment o decrement excepcional de les tarifes o coeficients 
i preus públics (diferents del 3%) i de les propostes de les diferents àrees i serveis municipals i , per tal  
d'actualitzar  les Ordenances fiscals i les Normes reguladores de preus públics, d'acord amb la 
normativa i d'actualitzar el seu contingut, en resulten les modificacions que s'adjunten a l'annex.

Per tot això, i atesos els informes de la Secretaria i la Intervenció i el de la Comissió d’Hisenda

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

PrimerPrimerPrimerPrimer. Aprovar provisionalment per alAprovar provisionalment per alAprovar provisionalment per alAprovar provisionalment per al    2012201220122012        un increment delun increment delun increment delun increment del    3333    per centper centper centper cent,,,,    sobre les tarifes vigentssobre les tarifes vigentssobre les tarifes vigentssobre les tarifes vigents    
de Taxes i Preus públicsde Taxes i Preus públicsde Taxes i Preus públicsde Taxes i Preus públics ,,,,    amb les excepcions que es detallen a lamb les excepcions que es detallen a lamb les excepcions que es detallen a lamb les excepcions que es detallen a l ''''annex adjunannex adjunannex adjunannex adjun t.

SegonSegonSegonSegon. Aprovar provisionalment per alAprovar provisionalment per alAprovar provisionalment per alAprovar provisionalment per al    2012201220122012    la modificació de les Ordenances fiscals  delsla modificació de les Ordenances fiscals  delsla modificació de les Ordenances fiscals  delsla modificació de les Ordenances fiscals  dels    
IMPOSTOS que a continuació es relacionenIMPOSTOS que a continuació es relacionenIMPOSTOS que a continuació es relacionenIMPOSTOS que a continuació es relacionen :::: 

Ordenança fiscal 1.1 reguladora de l'Impost sobre béns immobles

Ordenança fiscal 1.2 reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Ordenança fiscal 1.5 reguladora sobre l'Impost sobre les activitats econòmiques

 
TercerTercerTercerTercer. Aprovar provisionalment per alAprovar provisionalment per alAprovar provisionalment per alAprovar provisionalment per al    2012201220122012    la modificació de les Ordenances fiscals de lesla modificació de les Ordenances fiscals de lesla modificació de les Ordenances fiscals de lesla modificació de les Ordenances fiscals de les    
TAXESTAXESTAXESTAXES,,,,    segons el detall que ssegons el detall que ssegons el detall que ssegons el detall que s ''''acompanya en lacompanya en lacompanya en lacompanya en l ''''annex adjuntannex adjuntannex adjuntannex adjunt ::::

Ordenança fiscal 2.1 reguladora de la taxa per la prestació de serveis administratius i tècnics i per 
l'expedició de documents administratius

Ordenança fiscal 2.2 reguladora de la taxa per serveis urbanístics

Ordenança fiscal 2.3 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d'intervenció 
administrativa en activitats

Ordenança fiscal 2.4 reguladora de la taxa per llicència d'autotaxis i altres vehicles de lloguer

Ordenança fiscal 2.5 reguladora de la  taxa de cementiri municipal

Ordenança fiscal 2.6 reguladora de la taxa de clavegueram

Ordenança fiscal 2.7 reguladora de la taxa per la recollida, tractament i eliminació d'escombraries 
domiciliàries i altres residus municipals

Ordenança fiscal 2.8 reguladora de la taxa per la retirada de vehicles abandonats o estacionats 
defectuosament o abusivament a la via pública i per la retirada de béns 
mobles de la via pública

Ordenança fiscal 2.9 reguladora de la taxa per plaques i altres distintius autoritzats pel municipi

Ordenança fiscal 2.10 reguladora de la taxa de llicències de tall i ocupació de la via pública

Ordenança fiscal 2.11 reguladora de la taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica a 
les vies públiques municipals

Ordenança fiscal  2.12 reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i 
dels terrenys de domini públic

Ordenança fiscal 2.13 reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb 
mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, 
bastides i altres instal�lacions anàlogues

Ordenança fiscal 2.14 reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i 
cadires amb finalitat lucrativa



Ordenança fiscal 2.15 reguladora de la taxa  per l'ocupació de la via pública amb activitats 
recreatives

Ordenança fiscal 2.16 reguladora de la taxa per l'ocupació de béns de domini públic amb llocs de 
venda i publicitat

Ordenança fiscal 2.17 reguladora de la taxa per l'obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús 
públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les voreres

Ordenança fiscal 2.18 reguladora de la taxa per ensenyaments especials a establiments municipals 
i serveis escolars

Ordenança fiscal 2.19 reguladora de la taxa pels serveis d'inspecció sanitària en general i serveis 
de sanitat preventiva

Ordenança fiscal  2.20 reguladora de la taxa per la prestació del servei de bicicletes públiques de 
lloguer

Ordenança fiscal 2.21 reguladora de la taxa per l'homologació d'empreses del sector privat a la 
gestió de residus municipals a Granollers i altres serveis medioambientals

Ordenança fiscal 2.22 reguladora de la taxa per l'aprofitament especial del domini públic local, a 
favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès 
general 

QuartQuartQuartQuart.  Aprovar provisionalment per alAprovar provisionalment per alAprovar provisionalment per alAprovar provisionalment per al     2012201220122012    la modificació dels preus i els conceptes de les Normesla modificació dels preus i els conceptes de les Normesla modificació dels preus i els conceptes de les Normesla modificació dels preus i els conceptes de les Normes    
reguladores de preus públicsreguladores de preus públicsreguladores de preus públicsreguladores de preus públics ,,,,    segons detall que ssegons detall que ssegons detall que ssegons detall que s ''''acompanya en lacompanya en lacompanya en lacompanya en l ''''annexannexannexannex....

CinquèCinquèCinquèCinquè.        Aprovar provisionalment per alAprovar provisionalment per alAprovar provisionalment per alAprovar provisionalment per al    2012201220122012    la modificació de la categoria fiscal dels carrers quela modificació de la categoria fiscal dels carrers quela modificació de la categoria fiscal dels carrers quela modificació de la categoria fiscal dels carrers que    
es relacionen a les relacionen a les relacionen a les relacionen a l ''''annexannexannexannex....    

SisèSisèSisèSisè.... Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, durant 
trenta dies hàbils,  comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el 
Butlletí Oficial de la Província , així com també en un diari de la província de Barcelona

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, les persones interessades que  tinguin un 
interès directe o resultin afectades, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran 
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període 
d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran 
definitivament aprovats. 

Alcalde president:
Moltes gràcies. En farà la presentació la regidora d'hisenda la senyora Aroa Ortego, endavant, 

Sra. Ortego:
Gràcies Alcalde. Bé, en aquest punt, tractarem un dels temes més importants en relació a la 
suficiència econòmica de l’Ajuntament: les Ordenances Fiscals.  El document, que com llegia la 
Secretària, recull quins seran els impostos, taxes i els preus públics que seran d’aplicació a la nostra 
ciutat durant el proper exercici 2012. Un exercici ple d’incerteses, com ja he comentat algun cop en 
aquest Ple,  en quant als ingressos provinents d’altres administracions i també amb els dubtes de si es 
començaran per fi a mostrar signes de recuperació en l’activitat econòmica, en les dades de consum, 
o en les dades d’atur…

La proposta de modificació que avui portem al Ple sorgeix  del document inicial que vam presentar des 
de l’equip de govern fa unes setmanes, en el si de la Comissió Informativa,  tot i que val a dir, i m’hi 
referiré més endavant, que també conté propostes i suggerències d'altres grups de l'oposició que hem 
incorporat algunes de les seves idees i per tant aprofito per destacar el to constructiu i la feina tant de 
CiU, d’Acció i del grup d’ICV…tots ells van fer propostes, també és cert que van arribar una mica justes 
de temps, però en tot cas van arribar…

Entrant ja en el contingut de les Ordenances Fiscals, destacar que les modificacions respecte a les 
actuals són les que considerem que són necessàries en aquests moments, amb increments moderats 
que mantenen  la salut de l’Hisenda municipal, però també amb noves o majors bonificacions o 
congelacions de determinats impostos i taxes per la sensibilitat que necessàriament hem de tenir per 
als col�lectius més castigats per la crisi econòmica. I en tot cas la premissa general de la que partíem 



era la de continuar mantenint-nos amb nivells de pressió fiscal moderada, i per sota de la mitjana de 
ciutats amb característiques similars a la nostra .

Pel que fa a l’IBI l’increment del tipus de gravamen és del 3%, mantenint-nos encara lluny dels 
màxims legals. Respecte a les bonificacions es manté la del 50% i del 75% per a famílies nombroses 
en funció dels seus nivells de renda. El pagament d’aquest impost continuarà fraccionant-se en tres 
rebuts de manera automàtica per les famílies que el tinguin domiciliat, el que en facilita el pagament. 
Es mantenen també les bonificacions per als que, sense estar-ne obligats per llei, instal�lin sistemes 
d’energia solar.

L’IVTM no s’incrementa. Respecte a les bonificacions que existeixen per als vehicles respectuosos 
amb el medi ambient, aquestes s’incrementen fruit de la proposta del grup d’ICV. Així, els elèctrics o 
bimodals passen del 50 al 75% de bonificació. Mentre que aquells que utilitzin exclusivament 
combustibles no contaminants, passen del 75% al 90% de bonificació.

Les plusvàlues i l’Impost de Construccions i Obres  tampoc tindran cap increment i mantenen 
bonificacions i exempcions.

Pel que fa a l’IAE l’increment serà del 3%. Pel que fa a les bonificacions pels creixements de plantilla 
que ara anaven del 5% al 15%, s’incrementen de manera que queden entre el 10%, un 20% i un 30 % 
respectivament en funció dels percentatges de creació de llocs de treball, de creixement de llocs de 
treball en funció de la plantilla actual, mesura que en aquest cas ha estat consensuada amb el grup 
d’Acció Granollers tot i que ens consta que també tant CiU com ICV compartien la idea o la filosofia de 
premiar aquelles empreses que en moments tant complicats puguin crear llocs de treball .

En l’apartat de taxes, la taxa per la recollida, tractament i eliminació d'escombraries domiciliàries i 
altres residus s’incrementarà també un 3%, però per al proper exercici incorporem com a novetat una 
reducció del 95%  per aquelles famílies amb membres en situació d’atur i amb rendes mínimes en el 
seu conjunt.

Pel que fa a la taxa d’estacionament de vehicles a les vies públiques, les zones blaves, es mantenen 
les tres zones existents i en cada una de elles es proposa un increment de 0,05 €/hora.

Pel que fa a la taxa  d’ocupació de via pública amb taules i cadires, les terrasses de bars i restaurants, 
proposem una congelació, proposta també compartida amb altres grups com CiU i Acció, en tot cas el 
d'Iniciativa em confessava aquesta tarda que també la compartia i fins i tot una reducció del 20% de 
les tarifes dels carrers de primera categoria per  a diferenciar -los de la zona especial.

Pel que fa a la taxa d’escolaritat de les EEBB i l’escola de Música, els  increments són del 19% i del 
9% respectivament. Però aquests augments han d’explicar-se ja que no són casuals. En el cas de les 
EEBB, fins ara els costos eren coberts per part de l'Ajuntament un 42,2% per l’Ajuntament, i la decisió 
de l’equip de govern és, tot i les dificultats, la de mantenir les seves aportacions. El que ha canviat en 
aquests moments és l’aportació de l’altre administració implicada.  La Generalitat de Catalunya ha 
decidit incomplir els convenis establerts amb les administracions locals i reduir les seves aportacions. 
Fins al moment la Generalitat finançava al voltant del 32% dels costos, mentre que es preveu que de 
cara al 2012 cobreixi amb prou feines el 21%. És per això que el percentatge que han d’assumir les 
famílies es veu afectat, incrementat, per cobrir aquest subfinançament del Govern de la Generalitat.  
Inicialment la repercussió era superior, arribant a un increment de la tarifa per a les famílies del 38%, 
però des del Servei d’Educació de l’Ajuntament hem fet un esforç per optimitzar els recursos, per 
incrementar les ràtios dins els límits legals que ens permetien i per modificar els grups per reduir la 
repercussió en la taxa. I tot plegat es repeteix igualment en el cas de l’Escola de Música. De tota 
manera és important comentar que tot i això tenim incerteses, hem fet unes hipòtesis amb unes 
previsions d'ingressos però realment tenim incerteses de que siguin els ingressos definitius aquests 
ingressos que preveiem de la  Generalitat.

Per últim, és important destacar que totes les taxes relacionades amb els serveis socials i els serveis 
a les persones no s’incrementaran a causa, com deia a l’inici, del context econòmic advers previst per 
al proper exercici. També m'agradaria recordar que és el tercer any en el que aquest tipus de taxa no 
tenen cap tipus d'increment. 

Per anar finalitzant,  dir que la modificació d’Ordenances Fiscals que avui presentem estan a l’alçada 



de les actuals circumstàncies econòmiques, d’una banda perquè pretenen mantenir la moderada 
pressió fiscal, perquè mostren també una sensibilitat amb els més afectats per la crisi i perquè 
mantenen la possibilitat de fraccionaments sense interessos per facilitar el pagament als 
contribuents...però aquestes Ordenances Fiscals també són fruit de la reflexió i de l’assumpció de la 
responsabilitat de govern que ha de vetllar per la suficiència econòmica de l’Ajuntament per poder dur 
a terme tots els programes dels que parlarem en un parell de mesos en l’aprovació del pressupost 
municipal pel 2012.

Vull tornar a agrair, abans d'acabar,  als tres grups de l’oposició que han fet propostes el tot 
constructiu de les trobades i en especial als grups d’Acció i Iniciativa amb els que hem arribat a alguns 
acords i amb els que compartim força idees que podrem treballar en el propers exercicis. Les 
circumstàncies segurament ens obliguen a repensar certes figures tributàries i a repensar també, dins 
dels límits legals noves maneres d’adaptar-nos al món canviant que ens envolta. Per tant hi ha camí a 
recórrer, però si que m'agradaria remarcar que aquesta feina no només ha de venir per part dels 
municipis, sinó també recordar com sempre que el tema del finançament local no està resolt i per tant 
des d'aquí torno a fer un crit d'auxili, perquè en tot cas es prengui alguna decisió i tant de bo a les 
properes ordenances les poguéssim abordar amb un sistema de finançament diferent. Gràcies. 

Alcalde president:
Moltes gràcies. Òbviament aquest bloc si que hi ha intervencions, té la paraula per Acció Granollers el 
senyor Pep Mur, endavant, 

Sr. Mur: 
Gràcies Alcalde. En tot cas la regidora Aroa ens ha llegit unes quantes ordenances, us faig saber que 
les ordenances d'aquesta ciutat ocupen 172 pàgines a lletra arial 8, per tant, realment el que hem fet 
és un resum d'aquelles que han estat, en tot cas, modificades de forma substancial. Però vull dir que 
hi ha una pila d'ordenances. 

Bé, el nostre posicionament, el posicionament del grup municipal Acció Granollers serà el de votar a 
favor d'aquestes ordenances. Us volem explicar el perquè, i aquí lamento que els que han vingut a la 
Sala tornaran a sentir alguns arguments ja escoltats per la regidora Aroa. 
 
Bé, primer perquè creiem que s’ha fet l’esforç d’introduir noves bonificacions, especialment pensades 
per aquelles persones que actualment estan vivim moments de dificultats econòmiques . És el cas  de 
les ordenances relacionades  amb la recollida , tractament i eliminació de les escombraries on 
s’aplicarà una reducció del 95% per aquelles persones que cobrin el PIRMi o que els  ingressos de la 
unitat familiar estiguin entre els 4.500 i 9.000 euros / any en funció del nombre de membres de la 
unitat familiar.

La reducció del impost dels vehicles de tracció mecànica , fent una aposta pels vehicles elèctrics i 
bimodals, reduint aquest impost fins a un 75%, ens sembla una aposta interessant de cara anar 
renovant el parc d'automòbils de Granollers, potenciant aquells automòbils que d'alguna manera 
consumeixen menys i contaminen menys. Ja sabem que això s'ha d'anant fent de mica en mica, no 
tothom té les possibilitats de comprar-se un cotxe nou. 

El GM d’Acció Granollers va demanar la congelació de la taxa d’ocupació de terrenys d’us públic amb 
taules i cadires, i aquesta petició que va ser acceptada i jo diria que inclús doncs he de dir que 
honestament que  millorada, en el sentit de que la reducció de les zones considerades de primera 
categoria és d’un 20%, per tant, realment aquí hi ha un esforç d'intentar adequar les coses amb el seu 
lloc. 

També varem proposar, la regidora també ho ha dit,  un increment del 5%, en els diferents trams de  
bonificació del IAE en funció del % de creació de llocs de treball i aquesta proposta també ha estat 
acceptada i per tants estem contents d'això. 

Segurament,  en aquest tema de les ordenances, encara tenim camp per corre i fer-ne més millores, 
també ho hem comentat amb la regidora Aroa per telèfon, el tema de millorar tot això,  com ara, per 
exemple,  estendre la bonificació de les 2h de la zona blava que certament existeix, però que existeix 
només per una part dels ciutadans i ciutadanes de Granollers, que viuen on hi ha zona blava.  



Nosaltres proposarem doncs que aquesta bonificació que la varem trobar interessant, que la varem 
comentar que existia, sigui una bonificació que s'estengui perquè puguin gaudir tots els ciutadans i 
ciutadanes de Granollers, no només aquells que viuen  a on a casa seva hi ha una zona blava. 

També segurament haurem de millorar a facilitar la implantació de nous negocis a la ciutat reduint-ne 
els costos de la posada en marxa i reduint el temps de resposta a possibles requeriments, ja ser que 
aquesta darrera proposta , la de reducció del temps de resposta, no forma part de les ordenances , 
però hi està relacionada d’alguna manera. 

Acció Granollers es continua oferint a l’equip de govern per treballar en la millora d’aquesta eina , les 
ordenances i preus públics , per tal de garantir uns ingressos, que facilitin oferir uns millors serveis als 
ciutadans i ciutadanes de Granollers. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Per ICV-EUiA té la paraula el senyor Casasnovas, endavant, 

(En aquest moment, quan son les 20:45 la senyora Verònica Navarro s'absenta de la sala. )

Sr. Casasnovas:
Gràcies Alcalde . En primer lloc el nostre grup municipal voldria expressar el seu posicionament 
davant l’augment proposat per l’equip de govern en les ordenances. 

Creiem que hagués estat un bon moment per fer un increment inferior al 3% del que ens proposen. 

És veritat que tenim bonificacions. Sobre tot donada la situació actual de crisi, atur i precarietat 
econòmica de les famílies, un esforç fiscal inferior per part de l’Ajuntament en un moment on els 
treballadors i treballadores estan patint, també, una retallada en els seus sous. Difícilment tindran un 
increment d’un 3%, més bé tot el contrari, ja que amb l’excusa de la crisi molts estan patint retallades 
en els seus sous. Això, fa que moltes famílies de la nostre ciutat encara tinguin menys poder 
adquisitiu, afectant a la seva economia domèstica i la de la ciutat.

En segon lloc, revisant les ordenances veiem punts on l’increment és superior, com pot ser el servei 
d’Escola Bressol amb un 19% o l’Escola de Música amb un 10%.

Entenem que  desprès de la política de retallades que esta duent a terme el Govern de la Generalitat , 
tal com va expressar el nostre grup amb la moció presentada el mes passat sobre .
Ara, més que mai, cal  un finançament adequat de les administracions locals, però també cal garantir 
el compliment dels convenis signats per la Generalitat amb les entitats municipalistes pel 
manteniment i el bon desenvolupament dels serveis i els equipaments municipals . 

Entenem que l’equip de govern, donada la situació econòmica que pateixen les administracions locals 
es vegi obligat a incrementar l’aportació que han de fer les famílies de la nostre ciutat que fan us de 
les escoles bressol i de música. Tot i això, r

Tercer i últim, dir que en les converses mantingudes amb la Regidora Aroa Ortego sobre les 
ordenances el nostre grup va proposar impulsar un sistema de tarifació social sobre els preus públics 
municipals dels serveis, equipaments i activitats que presta aquest ajuntament, i que s’ajusti per a 
cada persona a la seva renda individual o familiar, constituint un criteri polític central des de la 
perspectiva de la redistribució de la riquesa, tenint en compte criteris de renda i de situació personal i 
familiar.

Per entendre’ns, la tarifació social consisteix en l’establiment de diversos preus d’un mateix servei 
segons el nivell de renda dels usuaris i usuàries, establint franges de renda i un determinat preu per a 
cada franja, que cobreix un percentatge variable del preu de cost de provisió del servei . 

Si el cost per a l’Ajuntament d’un curs de l’Escola municipal de Música és de 900€/any-alumne, el 
procediment més habitual avui és el de situar un preu públic sensiblement inferior -10 quotes de 60€, 
per exemple- i donar algunes beques o exempcions totals a algunes famílies. En aquest exemple, 
l’ajuntament bonifica per igual totes les famílies amb 30€/mes, sigui quina sigui la seva renda. Aquest 



model és absolutament injust i anacrònic i, si bé està legitimat per la seva facilitat de gestió i llarga 
trajectòria, entenem que no es fonamenta en cap criteri polític d’equitat.
Tal com varem parlar amb la regidora i donada la dificultat , per raó de temps, per desenvolupar aquest 
model en aquestes ordenances i davant el compromís de la regidora en nom de l’equip de govern de 
treballar en aquesta línia i estudiar la seva aplicació de cara a les ordenances del proper any, 
proposem una discussió al respecte, creant una comissió especial amb la participació dels diferents 
grups municipals i tècnics municipals de cara a tenir una proposta enllestida de cara a les Ordenances 
de l'any que ve.
També varem presentar d’altres propostes a l’equip de govern que no han estat acceptades o han 
quedat sobre la taula per estudiar-les,  d'altres si, però davant el compromís de treballar i d’estudiar el 
model de tarifació social proposat pel nostre grup, i tal i com portàvem nosaltres en el nostre 
programa, el nostre vot serà d’abstenció.
Per acabar i seguint amb l’exemple anterior creiem que tothom que vulgui fer música o gaudir de 
qualsevol servei  l’hauria de pagar en funció de les seves possibilitats i sense haver d’anar enlloc a 
demanar ajuts. Cal una proposta política en termes d’equitat i no que legitimi cap forma de caritat. 
Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Pel Partit Popular la senyora Olano, endavant senyora Olano.

Sra. Olano:
Si, gracias señor Alcalde. Nuestro grupo municipal no ha presentado ninguna enmienda parcial a las 
Ordenanzas para el ejercicio 2012 porque como ya hemos manifestado en otros ejercicios nuestra 
manera de plantear las ordenanzas fiscales es totalmente opuesta esta en las antípodas de lo que se 
nos plantea y por lo tanto nuestra manera de ver y de presupuestar y por tanto de administrar parte de 
unos parámetros totalmente diferentes. Lo cual no quiere decir que no seamos conscientes de la 
situación económica y también del esfuerzo que supone la responsabilidad de gobernar, pero 
nosotros estamos en la oposición y por lo tanto pensamos que si tuviéramos responsabilidades de 
gobierno hubiéramos planteado un escenario totalmente diferente.

Se ha hablado de sensibilidad con la crisis y no somos nosotros quienes para juzgar cual es el espíritu 
por parte del equipo de gobierno que como decimos todos vivimos en la misma ciudad y todos 
escuchamos y vemos a nuestro alrededor a gente que conocemos que se ha quedado sin trabajo. Con 
diferentes expectativas económicas, gente con mas formación, gente con menos pero lo cierto es que 
esta sensibilidad nos exige en estos momentos tener o acuciar aún mas cual es el escenario en el que 
plantear estas ordenanzas fiscales.

Mas allá de la Salud del Ayuntamiento des de un punto de vista fiscal, me gustaría hablar de las 
personas y en este caso la crisis económica nos afecta  a todos pero queremos en estos momentos 
recordar a algunos colectivos que se ven especialmente sometidos a una presión constante. Estamos 
hablando de los parados, de las rebajas de los sueldos de los funcionarios, de la congelación de las 
pensiones, sin olvidar también las  consecuencias de una ley de dependencia que continuamente esta 
viendo como hay modificaciones y retrasos y por tanto los beneficiarios están sufriendo esa situación 
económica.

Por eso pensamos que lo que se nos propone de modificación del 3% con un incremento que en otros 
parámetros, en otros ejercicios hubiera podido tener sentido, en estos momentos hablar de IPC, 
hablar de inflación, creemos que cogen unos parámetros totalmente diferentes. Hablar de máximos 
legales a una persona que no tiene ningún tipo de expectativas de encontrar trabajo porque es mayor 
de 45 años o porque simplemente ve como lleva 2 años entregando un curriculum y no recibe ninguna 
oferta. Pensamos que en estos momentos es un lenguaje totalmente obsoleto. Pensamos que es el 
momento de demostrar des del Ayuntamiento cual es nuestra sensibilidad con nuestros 
conciudadanos y por eso nosotros pensábamos que no era un momento para incrementar ni un 
céntimo, ni una tasa ni uno de los impuestos que están dentro del Ayuntamiento. 

Naturalmente todo dependerá del presupuesto que haga el Ayuntamiento, no es el momento de hablar 
del mismo pero en él seguro que encontraremos partidas en las que se puedan recortar, en las que se 
pueda simplificar o en la que todos nos pudiéramos ajustar el cinturón. Pensamos que las empresas 
privadas y las familias ya lo han hecho y ahora es el momento en que la administración pública haga 



ese pequeño esfuerzo. 

Cierres de empresas, autónomos que ven como sus expectativas por falta de pago o por cierre de la 
situación económica por parte de los bancos, vemos cada vez más locales en nuestra ciudad, se 
alquila, se vende, es una constante. Igual que los desahucios y situaciones desesperadas de algunos 
de nuestros vecinos de la ciudad. Por no hablar de cuales han sido los últimos datos de paro en 
nuestra comarca y en nuestra ciudad. Ha aumentado un 8,10% respecto a septiembre del año 2010 el 
paro en nuestra comarca, pero es que si hablamos de la ciudad que lidera el paro en nuestra comarca 
tenemos que hablar de nuestra ciudad, de Granollers. 108 nuevas personas en el mes de septiembre 
se han quedado sin oportunidades. Ante esto es ante lo que nosotros decimos que la legítima 
situación que intenta plantearnos el equipo de gobierno se viene abajo. Hasta el propio presidente de 
la CEOE, el señor Rosell, ha advertido que el primer trimestre del 2012 volverá a ser descorazonador. 
Esa pérdida de lugares de trabajo, de competitividad y de esperanzas es la que pensamos que en 
estos momentos tienen que ponerse encima de la mesa. Por lo tanto, como la expectativa es tan 
grande tanto como los que han perdido el trabajo, como los que no saben si lo van a perder en este 
ejercicio, pensamos que el presupuesto deberá ser mas sensible que nunca y que por lo tanto 
nosotros estamos en contra de que se suba un céntimo a los impuestos y tasas en nuestra ciudad. 

Como se nos decía el promedio es de un 3%, pero también ha hecho referencia la regidora de que 
este aumento tiene excepciones y en ese aspecto nosotros queremos incidir especialmente en las 
Escoles Bressol. Nosaltres pensem que aquesta és una eina fonamental pel pares. Avui en dia a totes 
les famílies han de treballar els dos, el pare i la mare i per tant en aquests moments la pujada de les 
escoles bressols que pot tenir aquesta justificació que se'ns ha fet per part d'una altra administració 
pública i que comprenem que l'Ajuntament ha de fer aquesta pujada també pensem que hem de 
preveure que estem limitant una eina fonamental per poder sortir al mercat de treball , especialment les 
dones. Les dones son les que més pateixen la manca d'ofertes de treball, sobretot en moments de 
crisi i per tant pensem que aquesta pujada a les escoles bressols està perjudicant i està minvant de 
moltes oportunitats, en especial a les mares joves. 

També s'ha parlat per part d'altres companys del Consistori de uns increments superiors per exemple 
al que fa referència a algunes assignatures teòriques de l'Escola de Música que pugen d'un 34 a un 
56,45 % o en un 40% també a Música amb la utilització d'alguns instruments. O altres activitats, també 
les esportives, que veiem que doncs que passen de 69,80 a 500€ i un màxim de 363 a 850 euros. 

Aquest és el panorama i tornem a reiterar, no és que no siguem conscients de que la situació és molt 
complicada, però també volem manifestar el que pensem. Pensem que els ciutadans que ens han 
votat i que ens vam presentar amb el lema de que sobretot austeritat per sortir de la crisi, doncs és el 
mateix que estem demanant. Sensibilitat a l'hora de congelar de tots i cada una dels impostos i taxes i 
també austeritat a l'hora de fer els pressupostos.

Hi ha qüestions de caire social que per nosaltres va més enllà d'aquella situació de crisi econòmica, 
estem parlant del servei de tele-assistència Que saben que el nostre grup a reiterat que els 
beneficiaris, amb independència de la seva capacitat econòmica son persones grans i pensem que és 
un servei que no només gaudeixen les persones que ho reben, si no que estem rebent tots els 
ciutadans al pensar que aquestes persones grans poden tenir aquest servei de tele-assistència gratuït. 
És veritat que s'ha fet un esforç i s'ha congelat i nosaltres ho valorem, però també pensem que 
aquests serveis de primera necessitat i precisament que estan dirigits a les persones més grans, 
persones de més de 80 anys tindria que ser gratuït. És un servei que pensem que doncs va lligat al 
benestar i també a la llei de dependència i per tant nosaltres pensem que tindria que estar incorporat 
dintre dels serveis mínims que prestés el nostre Ajuntament . 

Pensem que els paràmetres amb els quals han fet aquestes ordenances responen amb una legalitat 
però a un discurs d'un altre temps. La gent ara no es planteja si estem en la mateixa capacitat fiscal 
d'altres ciutats sinó que es plantegen que tenen un problema a casa, que no troben feina i sobretot, 
recordem una cosa, la sostenibilitat de la nostra societat no depèn exclusivament del que paga l'IBI, 
sinó que hi ha moltes famílies que estan ajudant a molts membres de la seva família que potser no 
conviuen amb ells i aquí és on radica precisament un dels adjectius dels quals podem gaudir a la 
nostra societat que tenim una xarxa familiar que fa que la situació tant acurada d 'atur encara sigui més 
sostenible. Però amb aquests familiars que tenen algú amb la seva xarxa social, aquests no gaudiran 
de cap tipus de bonificació. És així d'injusta, per tant pensem que aquests IPC's, aquestes 
justificacions de que estem en nivells amb d'altres ciutats, tot això és legal i nosaltres ho comprenem 



perquè vostès tenen l'obligació de presentar aquestes ordenances, però des d'un punt de vista polític i 
des d'un punt de vista personal els membres d'aquest grup municipal no compartim i per això votarem 
en contra. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies senyora Olano. Per part de CiU, té la paraula el senyor Noguera, endavant, 

Sr. Noguera:
Gràcies Alcalde. Atenent a les actuals circumstàncies de crisi econòmica profunda, el fet de proposar 
un increment general del 3% sobre les tarifes vigents, a no ser determinades excepcions, ens sembla 
del tot qüestionable, tenint en compte que moltes famílies fan i han hagut de fer  l’ esforç de reduir 
despeses, que també moltes d’elles tenen dificultat per arribar a final de mes. Mostra clara del que 
afirmem es que hi ha hagut un creixement substancial d’impagaments en període voluntari i de rebuts 
tornats (respecte les quotes que estan domiciliades) en quant a l’impost s/. bens immobles, que aquí 
concretament estaríem parlant d’un 7,72 % del padró net que representa en xifra absoluta 1.172.138 € 
i el mateix podríem dir d’altres taxes, import que precisament no és una quantia petita en els temps 
que corren. 

L'increment del 3% i en especial l’ impost s/. béns immobles, la taxa de clavegueram, conseqüència 
d'aquest increment de l'IBI,  la taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries domiciliàries i 
altres residus municipals, com a impostos i taxes d’ampli abast per la ciutadania suposin increments 
molt substancials en aquests moments econòmics i caldria haver repensat un increment tant onerós 
per les famílies, o si mes no haver efectuat un augment mes atenuat.

Així també l’ increment en el coeficient de ponderació de la situació del local de l’impost sobre 
activitats econòmiques, que no sembla afavorir d’entrada a les empreses que contribueixen a 
l’economia productiva i a la generació de llocs de treball. És evident que hi ha hagut una certa millora 
en aquest impost a la que desprès m’hi referiré, en el que el nostre grup  sens dubte hi ha contribuït. 

En moments d’especial dificultat pel creixement econòmic de les nostres empreses , la creació de llocs 
de treball, les dificultats per arribar a final de mes de moltes llars, el nostre grup creu coherent i adient 
proposar la congelació dels principals impostos i taxes que afecten de forma molt directe la butxaca 
dels ciutadans de Granollers.

És a dir, per tant,  no efectuar aquest increment del 3% que vostès proposen de forma generalitzada i 
en especial dels impostos i taxes esmentats.

Volem fer especial esment també respecte dels preus públics per la utilització d’espais i instal�lacions 
de Roca Umbert Fàbrica de les Arts, en les que hi ha també un increment generalitzat del 3%. Vostès 
han fet d’aquest espai una prioritat per impuls de la cultura a la nostra ciutat . 

No sembla doncs que amb aquest increment es pretengui una creixement d’assistència de 
determinades entitats, persones i grups que en moltes ocasions tenen dificultats econòmiques per 
desenvolupar els seus projectes de creació cultural i que puguin doncs utilitzar els serveis que s’ 
ofereixen en els diferents espais ja sigui en l’ espai d’arts, la troca, la sala d’actes de la biblioteca bru, 
dents de serra, etc.

A l’ inici d’aquesta legislatura vostès parlaven d’austeritat i que la tindrien molt present. Entenem que 
una demostració   d’austeritat ha de començar per aquí, pels recursos, pels ingressos, en aquests 
moments  crítics i d'incertesa econòmica i pensant molt més en els ciutadans, entitats i empreses de 
Granollers 

Tenint com a nord l’ aprovació dels pressupostos  d’aquí a dos mesos per l’ any  vinent 2012, cal ara 
demostrar per part del seu govern signes d'ajustament des de la vessant dels ingressos al marge de l' 
exercici de contenció de les despeses, que haurà de ser acurat, rigorós i valent que hauran de fer, tal 
com estant fent altres administracions.

Hem de tendir cada cop mes a que les taxes, també els preus públics, i sobretot i especialment 
algunes d’elles estiguin adaptades a la realitat econòmica actual i no a l’ inrevés. La Sra. Aroa Ortego 



sap que el nostre grup ha fet aportacions en aquest sentit, i certament algunes de les aportacions han 
sigut tingudes en compte: algunes de precisió tècnica i d’altres de contingut, tot i que en una línia que 
no ha assolit les expectatives que haguéssim volgut.

Dit això voldria a continuació fer un detall ràpid d’alguna de les propostes que el nostre grup ha pretès 
incorporar en les ordenances fiscals per a l’ exercici de 2012, i que la gran majoria no han sigut 
tingudes en compte:

- La que ja he comentat de no increment generalitzat del 3% i especialment de l’IBIU, 
conseqüentment la taxa de clavegueram, la taxa de les escombraries, així com la de l’impost sobre 
activitats econòmiques en quant a l’index de situació.

- En l’ impost sobre construccions, instal�lacions i obres, l'ICIO, i ateses les circumstàncies del 
sector de la construcció actuals, hem proposat establir una bonificació del 20%, al marge de les 
bonificacions ja previstes, i condicionada a la creació de llocs de treball .

- En quant a la taxa per a l’ ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat 
lucrativa, tot i el manteniment de tarifes, aquestes s’ haurien d’haver reduït substancialment, vista la 
comparativa amb altres ajuntaments com Sant Cugat, Mollet i Sabadell,  per posar alguns exemples. I 
per tant podem dir que Granollers en aquest sentit  és de les ciutats més cares.

- Certament en aquesta taxa han fet una reducció del 20% en la zona de primera categoria, que 
son bàsicament els carrers que envolten l’illa de vianants, però segurament l’afectació és en una 
mesura molt menor. Creiem que s’ hauria d’anar mes enllà i la nostra proposta aniria en dos sentits: 
en temps de depressió econòmica cal revisar-les i ja no te sentit mantenir cinc categories, quan la 
tercera, la quarta i la cinquena tenen idèntiques tarifes. cal simplificar. I en un segon sentit: la nostra 
climatologia fa del tot necessari introduir d’alguna manera unes reduccions i/o bonificacions d’acord 
amb la climatologia desfavorable que se succeeix alguns estius, així com també tenir en compte les 
parades del mercat del dijous, que no permeten exercir l’ activitat en determinades terrasses. Per 
aquests sentits i motius exposats, proposem que es creï una comissió especial per estudiar aquesta 
qüestió, establir unsparàmetres coherents i certament objectius per tal d’assegurar unes tarifes mes 
equilibrades i justes.

- En quant a l’Impost Sobre Activitats Econòmiques, per tal de dinamitzar el mercat de treball, i a 
ben segur que el nostre grup hi ha contribuït, s’han incrementat les bonificacions, com bé deia la 
senyora Aroa Ortego, la qual cosa es important, haver incrementat aquestes bonificacions ateses les 
circumstàncies econòmiques actuals, el fet de bonificar de forma especial la generació de llocs de 
treball de les empreses ubicades a la nostra ciutat.

- Hem proposat el manteniment de les tarifes actualment vigent de les tres zones destinades com 
a zona blava. No s’ ha tingut en compte. en alguns dels trams, no en tots,  s’ ha produït l’ increment del 
3%.

- Hem proposat el manteniment de les tarifes del epígraf 1. subministrament de documents i 
fotocopies, així com també el manteniment en l’ epígraf 4. serveis de la guàrdia urbana, i també el 
manteniment de tarifes de l’epígraf 11 respecte de la utilització de la sala d’actes de la guàrdia urbana, 
tant per les entitats sense afany de lucre com per altres entitats.

- En quant a la taxa per ensenyaments especials a establiments municipals i serveis escolars,  
proposàvem el manteniment de tarifes en l’ epígraf  8. Museu respecte de les tarifes establertes en l’ 
apartat de visites i itineraris guiats dins el programa de difusió del museu de Granollers, tal com 
succeeix en l’ epígraf 1 i 3.- visites i tallers per a grups escolars, dins del programa didàctic del museu 
de Granollers i jornades, seminaris i cursos del museu de Granollers, respectivament). no entenem 
aquesta discriminació dins d’un mateix epígraf. i també proposàvem el no increment del 3% en l’ 
epígraf 11. joventut i infància, respecte dels tallers infantils i les activitats d 'estiu i altres serveis.

- I com be sap la Sra. Ortego, proposàvem la supressió de l’ epígraf 5 de la taxa per l’ocupació de 
béns de domini públic amb llocs de venda i publicitat. No voldria fer-me pesat però els hi vull llegir 
l’epígraf 5 i 8:



epígraf 5. Ocupació de la via pública amb mercaderies o instal�lacions de tipus comercial
estàtues humanes, globoflèxia, pallassos, malabaristes, i similars que no cobrin pels serveis i nomes 
demanin la voluntat als vianants per m2 i dia 1,50 €

i un nou text incorporat aquest any a les ordenances del 2012 que consisteix:

epígraf 8. publicitat
6. Homes anunci, persones realitzant activitats de publicitat (xanques, patinadors, hostesses, 
pallassos, pares noels i similars), per persona i dia 15 €.

- Jo crec que cau pel seu propi pes el que una taxa d’aquest estil tingui cap mena de sentit i si amb 
aquestes taxes es pretén regular determinades persones que fan determinades activitats de publicitat, 
no creiem que s’hagi de fer un cens específic d’aquestes persones i en tot cas és més una qüestió 
d’aplicar les mesures de control i seguretat que s’ escaiguin en els moments oportuns .

I per acabar alguns comentaris en relació a alguns dels preus públics :

- Proposem el no increment general del 3% en les tarifes pels serveis de recollida i tractament de 
residus comercials per activitats professionals i per activitats empresarials, i el que creiem important 
es que es crei una comissió també formada per tots els grups municipals en les que es pugui fer una 
revisió tot redefinint grups, coeficients i distinció de m2 de cada tram, tenint en compte les ubicacions 
del comerç majorista i minorista, empreses de serveis, activitats immobiliàries, etc. així com també fer 
una assimilació als epígrafs de l’IAE que s’ hagin creat de nou.

També proposem una revisió acurada de l’ Impost s/. l’Increment del Valor dels Terrenys, que no es 
modifica, que queda com estaven les ordenances del 2011, però creiem que s'haurien de reformular 
algunes qüestions, com la graduació de les bonificacions en funció de la massa hereditària, una nova 
ponderació dels coeficients en funció del període del temps transcorregut, i tot això posant en 
consideració les reduccions substancials que s’ han produït, i a ben segur es continuaran produint, 
respecte el valor de mercat dels immobles, i en especial del valor del sòl .

Insisteixo i reitero que benvingudes son  aquelles modificacions incorporades a les ordenances fiscals 
a proposta nostra, però entenguin que no podem donar suport al text conjunt d’aquestes ordenances 
fiscals, donat els plantejaments exposats.

Voldria, en fi votarem en contra d'aquestes ordenances fiscals, agrair el to cordial i constructiu en les 
reunions mantingudes amb la senyora Ortego i el senyor Rubio en les converses que hem tingut 
aquests dies per incorporar les nostres propostes. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Pel grup socialista té la paraula el senyor Terrades, endavant, 

Sr. Terrades: 
Gràcies Alcalde. Ens ho deia la regidora d'Hisenda de l'Ajuntament, la senyora Aroa Ortego, amb un 
anàlisi que comparteixo. El fet de que la situació econòmica segueix sent molt complicada, segueix 
sent molt complexa i ho sabem i per això presentem aquestes ordenances fiscals. Ho son per les 
famílies, ho son per les empreses de la ciutat, ho és també per l'administració. Com es deuen 
imaginar, un a fet l'esforç de comparar que és el que ha passat o que passa aquests dies que tots els 
Ajuntaments estem aprovant Ordenances Fiscals a Granollers, a Barcelona, a Mollet, a Manresa, a 
Figueres, arreu del país, em quedo amb una frase del senyor Josep Maria Sala, regidor de CiU, no 
pensin que estic pensant d'un altre senyor Josep Maria Sala, regidor de CiU a Manresa, regidor 
d'Hisenda a Manresa, que comparteixo la seva opinió, ens diu i ens explica que augmentant un 3% la 
pressió fiscal no significa un augment de la pressió fiscal justament sinó que és manté . 

Hem presentat aquestes ordenances fiscals perquè avui més que mai la despesa és una qüestió de 
prioritats, igual que la despesa és una qüestió de prioritats, també ho son els ingressos. De fet en els 
darrers exercicis pressupostaris que a la nostra ciutat hem discutit, la pressió fiscal no ha crescut per 
damunt del que seria el increment de preus del consum de l'any següent i fins i tot en aquelles 
ocasions en que els serveis d'economia de l'Ajuntament s'han equivocat i han anat una mica més enllà 



del que al final ha resultat com a IPC de l'any anterior, hem fet les revisions oportunes com vostès 
saben en les ordenances fiscals properes.

Per tant, estem proposant de manera global un augment del 3% de les Ordenances Fiscals de la 
nostra ciutat, excepte algun servei que com molt bé ha explicat la regidora Ortego i no per voluntat del 
govern de la ciutat, sinó per causes alienes, per causes endògenes a la pròpia decisió política de 
l'Ajuntament de la ciutat, m'estic referint, ja s'ha parlat, però diguem que ho he de manifestar, estem 
parlant de les escoles bressol de la ciutat i de l'escola de Música que té incrementes superiors en 
aquest 3% i que com ja ha explicat la regidora té un motiu l'incompliment dels convenis per part del 
govern de la Generalitat de Catalunya i que l'Ajuntament dintre de les seves prioritats de despesa, 
prioritats que discutirem d'aquí dos plens, finals d'any, quan discutim el pressupost de l'any que ve, 
doncs l'Ajuntament seguirà mantenint la seva aportació. 

Ens podríem quedar amb la dada aquesta de que la pressió fiscal puja un 3%, no miri, les famílies de 
la ciutat, els que paguem els impostos clàssics, veurem incrementat la pressió fiscal per sota d'aquest 
increment de l'IPC. Vostès ho saben perfectament, estarem al voltant d'un 2,4% per ser exactes, fruit 
de les converses que s'han tingut i seguint en la línia que ja havien explicitat i recollit en les 
Ordenances Fiscals en exercicis anteriors, com que ens preocupa també la situació d'atur que pateix 
la nostra ciutat, per cert no és la ciutat del Vallès Oriental amb més taxa d'atur amb dades del mes de 
setembre de 2011, ni molt menys, però com que ens preocupa, i seguint les decisions que ja ens van 
adoptar en exercicis anteriors hi ha una bonificació de l'IAE en aquelles empreses que hagin creat 
llocs de treball fixes.

En definitiva, aquestes son unes ordenances des del nostre punt de vista adequades al temps, al 
temps que ens toca gestionar, un temps de nou relat, efectivament, de prioritats clares i de 
manteniment de serveis públics essencials , de mantenir la qualitat també de l'espai públic. Aquesta és 
la nostra visió, és la nostra opinió que es veurà reflectida en la proposta de pressupostos que 
presentarem properament a tots els grups municipals. 

Però per poder fer despesa, per poder tenir prioritats clares, per poder mantenir serveis públics 
obligatoris des del nostre punt de vista son essencials i de mantenir la qualitat de l'espai públic es 
necessita recursos, recursos que acaben atorgant les ordenances fiscals que avui aprovem.

Un breu apunt sobre alguns comentaris que s'han fet per part dels grups de l'oposició. Agrair al senyor 
Pep Mur el seu vot favorable en aquestes ordenances fiscals. Ens deia en la seva intervenció, que 
s'ofereix per treballar les properes Ordenances Fiscals i estenia la ma al govern. Miri jo li estenc la ma 
del govern al grup d'Acció per Granollers perquè jo crec que no hem de treballar només per veure com 
fem una millora de la regulació dels preus públics, de les taxes, de les ordenances, jo crec la ma 
estesa d'aquest govern al seu grup i així li varen manifestar i li seguim manifestant no és només per 
treballar per aquest apartat de la nostra ciutat, de la gestió municipal, és per treballar per la ciutat, jo li 
agafo la seva paraula i jo crec que hi ha més camps a on de ben segur podem buscar les vies per 
arribar a aquesta entesa en be del conjunt de famílies, pel be del conjunt d'empreses que tenim a la 
ciutat. 

Un breu apunt també, en tot cas algunes altres qüestions que per raó de temps si hi ha segon torn ja 
les explicaré. Estem d'acord amb seguir estudiant la tarifació social. Vostès saben que això no s'està 
aplicant enlloc encara, a cap Ajuntament, en aquests moments ho estem estudiant seriosament 
l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, de Sant Cugat del Vallès i de Granollers, però més enllà 
d'això el que si que estaria bé, reconèixer, en tot cas ja ho explico jo, que aquest Ajuntament ja està 
aplicant, si vostè vol en un camp molt delimitat que és en política social, sobretot en els serveis a 
domicili ja s'està aplicant criteris de tarifació social. Vostè que ha estudiat molt bé, el conjunt 
d'ordenances, se'n deu haver donat compte d'aquesta qüestió.

Una breu referència i acabo alcalde amb els temes de Roca Umbert que el senyor Josep Maria 
Noguera ens parlava. És només per aclarir el concepte, aquest 3% d'augment afecta, vostè ho sap, 
només a les entitats que son de fora, a les empreses i als partits polítics . Aquelles entitats que ja tenen 
residència a Roca Umbert i que tenen signat conveni amb l'Ajuntament de Granollers no tenen 
increment. És més gaudeixen de l'espai sense cost, l'únic que han de fer front, com qualsevol entitat 
és a les despeses de neteja i a les despeses de consergeria, per tant, expliquem cada cosa al seu 
lloc, no sigui que deixem la impressió de que les entitats que estan residenciades a Roca Umbert, que 
utilitzen Roca Umbert tenen aquest increment, no, les que tenen signades conveni amb l'Ajuntament, 



amb la regidoria de Cultura no tenen increment. En tot cas, aquest increment està pensat per aquelles 
entitats que no utilitzen regularment Roca Umbert Fàbrica de les Arts, si no que les utilitzen 
esporàdicament per empreses que també lloguen l'espai i per partits polítics que també lloguem a 
vegades l'espai de Roca Umbert. Gràcies Alcalde.

Alcalde president:
Moltes gràcies. La senyora Ortego, té el seu torn de rèplica, endavant, 

Sra. Ortego:
Gràcies Alcalde. Bé intentaré comentar alguna de les coses que s'han dit, és probable que me'n deixi 
alguna però intentaré comentar-les totes.

El senyor Pep Mur parlava del tema de les zones blaves, que els veïns ja tenen possibilitat de tenir 
hores d'aparcament de manera gratuïta i ell considerava que era necessari estendre-ho. Jo entenc que 
les dimensions de la nostra ciutat no justifiquen que qualsevol veí pugui tenir dret a aquesta gratuïtat. 
En tot cas els que estan directament afectats, que son els que evidentment han d'aparcar en el seu 
barri o en el seu carrer doncs tenen aquest recurs que jo crec que els facilita bastant la vida en aquest 
sentit de on deixar el cotxe. 

Hem quedo amb la idea de facilitar l'apertura de comerços, en aquest cas parlava del temps de 
resposta si hi ha requeriments, en tot cas ens quedem amb la idea i ho tractarem amb el servei 
corresponent per analitzar si es poden millorar d 'alguna manera.
Celebro igual que el senyor Terrades el seu vot favorable i també la seva capacitat de valorar que és 
el que implica la responsabilitat de govern i en tot cas de fugir de discursos demagògics . 

Respecte al grup d'ICV-EUiA , comentava el senyor Josep Casasnovas que considerava que alguns 
increments havien de ser inferior, bé, en tot cas després comentaré una mica alguna de les seves 
propostes. Feia referència molt concretament al tema de les Escoles Bressol i Escoles de Música, s'hi 
ha detingut amb més detall. Nosaltres hem fet una anàlisi de on està aquest municipi, malgrat que un 
cop ja hem explicat d'on venen els increments, malgrat això nosaltres hem fet un anàlisi de quins son 
els increments de diversos municipis i pel que veiem hi ha molta disparitat en quan a preus, però 
estem a la franja baixa, mitja-baixa. Per tant considerem que no estem en els preus més elevats, però 
també és cert que també es pot recórrer en quan a la gestió més eficient del recursos i per tant aquí en 
podem parlar i en la mesura del possible, evidentment ho farem.

D'altra banda no puc més que compartir la idea que ell comentava d'exigir al govern de la Generalitat 
que compleixi amb el seus compromisos, jo crec que ho hem fet d'una manera enèrgica però jo crec 
que no hi ha suficient que cada municipi faci la seva batalla, en tot cas crec que les Associacions 
Municipalistes han de fer aquesta feina de pressió i no rendir-nos en tot cas per aconseguir que 
compleixin aquests convenis i aquests compromisos que van adquirir i que molts municipis van 
adoptar certes polítiques perquè comptaven amb aquesta premissa i que ara s'ha incomplert. Per tant 
comparteixo la idea de que s'ha de fer des d'aquí. 

El tema de la tarifació social i en parlava el senyor Jordi Terrades i és cert que en aquests moments 
no s'està fent i des del nostre grup ja en les converses que hem tingut al llarg d'aquest mes ja hem fet 
saber que ens semblava que era un tema en el que s'havia de treballar. També és cert que la seva 
proposta arriba molt justa de temps, jo crec que aquí també compartim que no és un tema que podem 
decidir en dos dies. És un tema que hi ha alguns municipis que ho estan començant a estudiar però 
òbviament el estudi és llarg, és complex i en tot cas em quedo amb la idea de que volen participar en 
tots els anàlisis que fem i en tots els estudis a nivell tècnic. Tot i això, tant de bo aconseguíssim la 
justícia i l'equitat absoluta però jo també, poder és una mica utòpic, però en tot cas la idea d'anar a la 
màxima justícia, a la màxima equitat també la compartim.

Si que és cert que algunes de les propostes no les vàrem acceptar per part del seu grup però també 
és cert i compartirà amb mi que algunes partien d'un error de base o de un error de concepte perquè 
dins i tot algunes demanaven coses que fins i tot la llei no permet, per tant jo crec que un cop hem 
comentat quina és la manera de fer-ho, si la llei no ho permet, no ho podrem fer, per tant és complicat, 
però hi ha altres solucions, jo penso que el que hem de fer és continuar parlant perquè hi ha coses 
que es poden solucionar via pressupost i potser les ordenances no és el document en el que posem 



imaginació absoluta, ha de quedar clar que tenim uns límits legals i per tant hi havia algunes que no 
podíem acceptar-les, no perquè no ens semblessin bé de filosofia, però legalment no es permeten. 
Llavors hi havia unes altres que legalment la veritat es que no hem arribat a analitzar si eren possibles 
o no, però en tot cas la repercussió econòmica que des del seu grup no s'havia estudiat crec que 
vàrem fer veure que eren absolutament inviables i en tot cas ens quedem amb la filosofia d'aquestes 
propostes per si més endavant en podem treballar. 

La senyora Olano parlava d'atur i de tancament d'empreses i donava algunes dades de Granollers. No 
és el tema, perquè el tema de les ordenances no és aquest però en tot cas si que hi ha un parell de 
dades que m'agradaria que tingués clares que és la ciutat amb més atur perquè també és la ciutat 
amb més població activa de la comarca i a més és la que té més indústria de la resta de municipis i 
evidentment aquest és el sector on s'ha incrementat més l'atur. Per tant, aquestes dades no ens 
podem quedar només amb les frases que ha dit vostè, en tot cas li afegeixo “les coletilles” .

Voldria comentar que ella deia que actualitzar els impostos, les taxes i els preus públics en aquest  
cas a l'alça i que en algunes d'elles apliquéssim increments que ronden l'IPC que no és sinònim de 
treballar amb austeritat, que és sinònim de no treballar amb austeritat, jo crec que no podem 
barrejar-ho, en tot cas com demostrem l'austeritat realment és en les despeses i per tant en el Ple de 
pressupostos. També li volia dir que no és sinònim ser gran, ser una persona amb una edat avançada 
no és sinònim de ser pobre o ser una persona mancada de recursos, per tant associar a la gent gran 
que ha de tenir unes tarifes més baixes o han de tenir unes bonificacions només pel fet de ser gran, no 
em sembla que pugui ser sinònim.

Deia també que els nostres discursos no s'adapten als canvis, bé, jo el que vull recordar que els que 
no s'adapten als canvis son vostès perquè des de que jo soc regidora en aquest Ajuntament el PP mai 
ha proposat un increment de taxes, impostos i preus públics i per tant no s'actualitzarien mai, anirien 
passant els exercicis i mai hauria una actualització . 

El grup de CiU ens deia que l'increment del 3% és qüestionable i parlava dels % de devolució. Jo crec 
que en tot cas no podem associar un increment del 3% de l'IBIU que en aquest cas poden ser al 
voltant de 7 euros/increment any associar la devolució del rebuts només a aquest increment, en tot 
cas podem associar-lo a una problemàtica que poden tenir les famílies o que poden tenir les 
contribuents en general, però no per un increment de 7 euros/anys, no crec que estigui directament 
relacionat, és la situació econòmica la que provoca aquestes devolucions. De tota manera també li 
recordo que aquestes dades els hi falta un pas d'anàlisi perquè que hi hagi una devolució en el 
període de voluntària no vol dir que aquests contribuents no acabin complint amb les seves 
obligacions tributàries i son moltíssims els  ciutadans que utilitzen l'eina de fraccionar en 6 mesos 
sense interessos i ho estem donant d'una manera molt generalitzada i  hi ha molta gent que s'acull i a 
més contents de fer-ho perquè facilitem aquesta possibilitat de pagar i d'estar tranquil perquè saps 
que t'ho han fet en 6 mesos i tu ho estàs pagant bé. 

Respecte a l'ICIO, que ens van demanar una bonificació per creació de llocs de treball, nosaltres 
òbviament estem per la creació de llocs de treball i per tant tornem a compartir també la filosofia 
d'aquesta proposta, però la seva proposta no estava treballada, això també m'ho han de reconèixer, 
per tant estar molt bé i la idea la compartim però faltaria un detall de com concretem aquesta 
bonificació. Ens sembla bé i amb l'IAE ho hem demostrat hem incrementat els % perquè la proposta ja 
estava feta i per tant era molt senzill incrementar percentatges, però en aquesta del ICIO en tot cas la 
seva proposta no acabava de ser gaire definida.

S'ha parlat de l'IAE, bastant i m'agradaria explicar una mica que és el que representa aquest 
increment del 3%, perquè quan estem parlant de l'increment de l'IAE sembla que les empreses hagin 
de fer fallida perquè estan pagant als Ajuntaments l'IAE, a mi només m'agradaria donar una dada, la 
de la nostra ciutat, si agafem la totalitat de contribuents que parlen IAE, doncs podem agafar que el 
75% dels contribuents, aquest increment del 3% els hi representa entre 30 i 90 € d'increment a l'any i 
el que tampoc podem perdre de vista és que aquests contribuents son empreses que facturen més 
d'1milió d'euros, per tant, aquests increments no suposen una dificultat, aquest impost no és una 
dificultat elevada, segurament hi haurà altres impostos que poder si que els graven molt més en funció 
dels seus resultats, però en tot cas l'IAE no és un impost que sigui gravós per les empreses.

M'agradaria també una mica, lligant-ho amb les dades que comentava de l'IBI el que representa, 
sempre ho faig en aquest Ple, el que representa per una família tipus aquests increments i per 



exemple, agafo una que pagui impost de Béns Immobles Clavegueram Escombraries i que tingui un 
vehicle i per tant pagui impost de vehicles, l'increment mitjà que té % és un 2,26%, l'increment que té 
en termes absoluts al llarg de l'any son 12,17 €, per tant 1 euro/mes, per tant és una mica 
contextualitzar quins poden ser els increments que fins i tot en algunes de les simulacions que hem fet 
en alguns dels casos l'increment mitjà era de l'1,8%, per tant estem lluny encara de les dades de l'IPC, 
per tant la pressió fiscal considerem que continua sent moderada. 

Per últim m'agradaria destacar que veig alguns grups amb moltes ganes de treballar i de fer propostes 
i de crear comissions, cosa que m'alegra moltíssim i m'agrada molt que puguem treballar en el futur 
però en tot cas no sé si creure-m'ho perquè moltes ganes de treballar però el que és veritat és que les 
propostes que han arribat quan arribat dels diferents grups han arribat molt, molt, molt justes de temps 
quan tots sabíem que al mes d'octubre portaríem les ordenances. Per tant, em quedo amb la idea i 
amb ganes de poder fer aquestes comissions i de treballar, però en tot cas de moment no hem 
demostrat. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Iniciarem un segon torn, per part d'Acció, el senyor Pep Mur, endavant, 

Sr. Mur:
Gràcies Alcalde. Bé en tot cas primer una reflexió diguem-ne potser fora de lloc en aquí, però la meva 
situació de ser l'únic grup de l'oposició que defensa l'equip de govern avui m'acaba d'adjudicar un 
protagonisme una mica especial que tampoc tenia ganes de tenir i evidentment no hi ha cap pacte de 
govern establert, ho dic per aquelles coses que quan un ajuda a un altre grup o esta d'acord, fem 
ballar el cap, no, no, ERC, en tot cas Acció Granollers en aquest cas continua tenint coherència amb 
el que defensa i així ho vàrem manifestar el primer dia i ho continuem fent amb allò que estem d'acord, 
diem que estem d'acord i amb el que no diem que no.

En tot cas, de cara a la senyora Aroa i amb el tema de la zona blava jo crec la seva aportació és 
perquè es basa amb el fet de que la zona blava s'utilitza per aparcar quan arribes a casa al vespre. Jo 
vaig una mica més enllà i tot i que Granollers és una ciutat que reconeguem i reconeixem que es pot, 
diguem-ne, ens podem moure a peu que tots ho hem vist i tots ho sabem, però potser a vegades hi ha 
persones que puguin utilitzar el cotxe per anar al lloc de treball. Poder oferir aquesta gratuïtat de dues 
hores amb una persona que desplaça el seu vehicle a un altre lloc, per qüestions laborals o per 
qüestions mèdiques o pel que sigui, creiem que estaria bé i de passada seria una bonificació que 
tindrien tots els ciutadans de Granollers i per tant diguem-ne seria una mica més justa. És per això 
que nosaltres demanem que hi hagi aquesta bonificació.

Ràpidament, pel que fa a la participació que m'oferia el senyor Terrades, ja sap que per Acció 
Granollers, cap problema, també és veritat que nosaltres som partidaris de la participació real i no 
com diríem en termes informàtics de la participació binària, aquella que diu d'acord si, d'acord no, 
nosaltres quan participem volem estar en el procés d'elaboració de les idees, de discussió de les 
idees i d'arribar a acords o no d'aquestes idees. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Per part d'ICV-EUiA el senyor Casasnovas, 

Sr. Casasnovas:
Gràcies Alcalde. Senyor Terrades, ja em sembla bé i positiu que aquest Ajuntament apliqui 
bonificacions o un sistema similar a la tarifació social en els serveis socials, però el que el nostre grup 
voldria és treballar per aplicar-les en els preus públics dels serveis , equipaments i activitats que presta 
aquest Ajuntament en general. 

A la senyora Aroa des del nostre grup entenem que totes les propostes de modificació que varem fer 
estant dins de la legalitat i més tenint en compte que les propostes que vàrem fer n'hi ha d'altres 
ajuntaments que les apliquen. Gràcies.



Alcalde president:
Moltes gràcies. Senyora Olano, pel PP, endavant, 

Sra. Olano:
Si, gracias señor Alcalde. Varias cuestiones, señor Terrades, si esta concejal ha dicho 
incorrectamente el número de parados en Granollers tendremos que constatar con CCOO, UGT y 
otras fuentes que constatan el incremento de 108 nuevas personas que en el mes de septiembre han 
empezado a engrosar las listas de personas inscritas. Porque como todos ustedes saben hay muchas 
mas personas en paro y sin capacidad económica de las que constan inscritas, pero eso seria una 
cuestión de como se contabilizan los parados en España gracias al gobierno socialista sería muy largo  
y por tanto no vamos a entrar en ello. 

Me olvidado también de decir las personas que ya en este mes han dejado de percibir la prestación de 
los 400 euros y que verán su situación incrementada. Yo de verdad, es que ahora me venía a la 
cabeza muchas veces cuando el señor Terrades nos invitaba a pasear por Granollers y esta vez creo 
que es verdad que vivimos en ciudades diferentes. Nosotros cada día hay un promedio en la empresa 
de 10 a 20 currículums de personas que están buscando trabajo ¿saben ustedes que muchos 
contratos de alquiler tanto de viviendas de pisos, de locales, de naves en nuestra ciudad llevan años, 
años significa mas de dos años sin incrementar el IPC? ¿Por qué? Porque la caída en el mercado ha 
sido brutal, no porque no tengan derecho sino porque si no se quedan sin inquilinos, esta es una 
realidad en nuestra ciudad y por lo tanto ese uso del IPC que es tan legítimo y tan legal y que nosotros 
lo compartimos hoy en día no tiene ningún tipo de significado porque el mercado ha caído. Por tanto, 
esta situación económica nos tiene que hacer que hagamos políticas diferentes. Saben ustedes que 
muchas empresas y que todos los trabajadores tenemos derecho a pagas extras, que les voy a hablar 
de las empresas privadas, del Parlament de Catalunya, de la diputación y de tantos otros 
Ayuntamientos que han decidido tener un gesto y que por lo tanto han empezado a suprimir pagas 
¿tienen derecho los trabajadores? Por supuesto, pero ¿Por qué se están tomando estas medidas? 
Pues debido a la situación económica. 

Por lo tanto, cuando yo les decía antes que estos parámetros, que eran válidos hasta ahora no sirven 
a la gente, la gente cuando ya no puede pagar mas da igual que les digas que si el IPC que es la ley, 
es igual, dicen: no puedo pagar ni un euro mas, porque te dicen que con 1 € compro un cartón de 
leche y es lo que esta diciendo ¿saben ustedes en nuestra ciudad esta pagando la hipoteca y yendo a 
cáritas y a servicios sociales para poder comer? No gente que estaban excluidas socialmente antes, 
sino gente que pertenecía a la clase media, a la denominada clase media, ahora solamente ya van 
quedando dos, en situaciones de crisis se van acuciando. Eso es a lo que nos referíamos antes 
cuando hablábamos de que estos parámetros políticos nosotros pensamos que ya no sirven, que ya 
no sirven. Y lejos de compartir pues muchas manifestaciones por la forma que ha habido en esta 
ciudad, pues si que es cierto que compartimos que mucha gente esta desesperada y cuando la gente 
esta desesperada y contra las cuerdas hay que darle una salida y una salida es que estemos allí 
precisamente en el tema de los servicios sociales. Nosotros pensamos que es importante y por eso 
mas que nunca, decía la regidora es que ustedes no han hecho una propuesta de incremento, no, 
nosotros somos conscientes que la mejor oportunidad que se puede dar a una persona no es 
bonificarla, sino que tenga una expectativa de trabajo, que tenga posibilidad de sacar su proyecto vital 
hacía delante, esa es la mejor ayuda que se puede hacer y con eso no se bonifica, ni con eso hay que 
darle ningún tipo de tratamiento fiscal. Pensamos que precisamente de una buena gestión de los 
recursos económicos se podía haber llevado al país a otra situación muy diferente . 

Es verdad que el tema del pacto local y de la financiación local esta encima de la mesa y que des del 
mundo local muchos hemos manifestado en este plenario la necesidad de modificarlo . Pero también le 
recuerdo señor Terrades que ustedes han tenido responsabilidades de gobierno en todos los ámbitos, 
local, diputación, Parlament de Catalunya y gobierno del estado y ese toro no lo han abordado. Has 
estado 8 años en gobierno y por lo tanto algo podían haber hecho al respecto. Por lo tanto, de esas 
gestiones, de ese que no viene la crisis pues ahora estamos como estamos y naturalmente ese no es 
el discurso que ahora ya nos interesa, pero también hay ver de donde vienen las cuestiones. Vienen 
de una gestión inadecuada y cuando una gestión es inadecuada y cuando una empresa se 
sobredimensiona no adecuadamente luego tienen que venir los recortes y eso es lo que va a pasar en 
Granollers que la dimensión de la estructura administrativa de este Ayuntamiento se esta 
manteniendo porque se ha recortado de otras cuestiones y pensamos que en algunas cuestiones y 
esperamos en presupuestos ver gestos, esperamos en los presupuestos, vuelvo a repetir, ver gestos 



de austeridad y ver gestos de control exhaustivo precisamente para la que estas expectativas, que 
vuelvo a decir, que son complicadas, pues que puedan acabar siendo reales porque como decía 
antes, las expectativas para el primer trimestre del 2012 no son precisamente muy gratificantes, pero 
lo importante es que podemos hacer cada uno de nosotros para sacar a este país de la crisis y 
precisamente es no equivocarnos con modelos que ya no sirven y por eso pensamos que una gestión 
adecuada y transparente pues puede contribuir mucho a ello, por eso pensamos que mas allá de 
pensar en que necesitamos y acabarlo cuadrando con las expectativas tiene que haber una 
colaboración de todas las administraciones públicas porque al ciudadano, en el mejor de los casos 
que tenga capacidad económica, lo que al final quiere es que haya un equilibrio entre lo que paga y lo 
que recibe y en este caso pensamos que con los recortes y también con los incrementos que se están 
produciendo en los diferentes ámbitos en los que incide la presión fiscal, pues naturalmente como se 
continua hablando de IPC, no entiende como nadie observa su pequeña situación y no recibe ayuda 
de algunas cuestiones.

Por lo tanto, vuelvo a incidir, esperaremos los presupuestos, esperaremos esa austeridad, pero 
también pensamos que hoy se ha perdido una oportunidad de afrontar nuevas fórmulas y sobre todo 
de hacer un borrón y cuenta nueva en la manera de planificar la situación fiscal en esta ciudad. 
Gracias.

Alcalde president:
Moltes gràcies senyora Olano, endavant pel CiU, 

Sr. Noguera:
Si, gràcies. Molt ràpidament, la senyora Ortego deia que no s'acabava de creure el tema de les 
comissions, bé, s'ho pot ben creure, és a dir, sap vostè que ho varem proposar en les reunions que 
varem tenir amb vostè i amb el senyor Rubio, avui ho he tornat a manifestar doncs que és cert que les 
eleccions municipals van ser al mes de maig, descomptant el mes de vacances i posant-se a treballar 
en el tema de les ordenances, bé doncs hi ha hagut una certa mancança de temps en fer propostes 
amb més detall. Es pot ben creure, des del nostre grup el que fem noves incorporacions i noves 
concrecions de cara a les ordenances properes i treballar en aquestes comissions que abans 
expressava.

En quan el tema de l'IBI, que vostè em deia em posava en valor les estadístiques, està molt bé parlar 
d'estadístiques, tots les fem servir a vegades, però sap que passa, avui en dia les famílies si els hi 
parla d'estadístiques potser s'enfadaran perquè no les acabaran entenent i el que volen saber és quan 
pagaran d'IBIU, si se'ls hi diu que s'incrementa un 3%, doncs el que apreciaran és que realment 
pagaran més diners per la quota si la comparen amb el rebut de l'any anterior amb aquest 3%. A més 
a més, vostè em feia servir l'argument d'aquests impagaments que alguns d'ells no s'han pagat en 
període voluntari, és possible que s'acabin pagant demanant ajornaments a 6 mesos o aquests 
ajornaments que vostès manifestaven que son més flexibles, ens ho creiem, però justament això 
demostra doncs l'esforç que han de fer les persones i les famílies en pagar especialment l'IBI, que és 
l'Impost més popular o la Taxa de Clavegueram, vol dir que l'argument val per aquí de que aquests 
atrassos, el no pagar en període voluntari amb els que son domiciliats que hi ha rebuts tornats que hi 
ha un creixement, jo tinc dades de vostès de l'Ajuntament, dades que son del 2011, caldrà veure el 
tercer pagament si s'incrementa respecte el primer i el segon que creiem que serà així, doncs això 
tampoc es té en compte és aquest creixement de rebuts impagats.

En quan a l'ICIO, és a dir, vostè em comentava que no vàrem fer una concreció específica, a veure, la 
concreció anava en el sentit de fer aquesta bonificació del 20% per increment de plantilla. Aquí 
aquesta plantilla podia ser d'una persona en concret o increments de plantilles mitges en relació al 
personal que tingués aquella empresa a l'inici d'aquelles obres o d'aquella instal�lació, podíem 
haver-ho concretat, segurament que si, però en tot cas era una bonificació per tenir-la en compte i 
poder apreciar cap a on es podia decantar i vostès, entenem, que no han sigut o no han volgut ser en 
aplicar aquesta bonificació.

En qua a l'IAE, miri aquest impost sap que li dic, que no és qüestió del Ple de l'Ajuntament perquè no 
té facultats per fer-ho, és un impost que vostè deia també posava unes estadístiques, segurament en 
quantia no suposa molt increment però també hi ha hagut incrementes d'ajornaments de les empreses 
que han de pagar aquest impost i en tot cas dir que és un impost que el que grava és la mera titularitat 



de l'activitat econòmica i que això no té en compte el benefici o la pèrdua que hagi pogut tenir aquella 
entitat. Per tant ja és un impost, des d'aquest punt de vista, totalment injust i ja dic que s'escapa 
d'aquest Ple de l'Ajuntament o d'aquesta corporació el modificar l'IAE perquè està a la llei d'hisendes 
locals, però si que és un impost que vostès saben a més a més que hi ha una part de contribuents que 
ja no el paguen, per sota d'1 milió d'euros i per sobre del milió d'euros l'estan pagant aquelles 
empreses que accedeixen a aquesta xifra de negocis per tant doncs encara és més injust d'alguna 
manera perquè va ser un impost suprimit parcialment quan es va dir en el seu dia, que per cert va ser 
quan governava el senyor Aznar del PP, que suprimiria del tot i va quedar parcialment. Dic que en tot 
cas que és un impost que amb les facultats que tingui l'Ajuntament entenem que també aquest 3% 
d'increment de l'índex de situació no aniria amb la línia d'afavorir aquestes empreses que en aquests 
moments poden tenir certes dificultats i pensant sempre amb aquesta creació de llocs de treball que 
és una qüestió que com s'ha dit, doncs hi ha hagut increment a la nostra ciutat i s'ha de tenir molt 
present.

Acabo ja, un comentari al senyor Jordi Terrades, del tema de la Fàbrica de les Arts, està entès que en 
la pròpia ordenança municipal hi ha d'alguna manera aquesta discriminació positiva en favor de les 
entitats de Granollers, perquè no els afecti aquest increment del 3%, però nosaltres creiem que avui 
en dia estem en xarxa, com dic jo, és a dir, no ens hem de centrar només amb les entitats de 
Granollers, evidentment que hem de tenir-les molt present, les persones i les entitats que estan a la 
nostra ciutat, però Granollers és capital del Vallès Oriental i per tant hem de tenir en compte també les 
entitats d'altres poblacions i que puguin beneficiar-se també d'unes certes bonificacions, d'unes certes 
avantatges que aquesta ordenança segurament no la contempla i reiterem, per tant, que aquest 3% no 
va en favor precisament d'impulsar la cultura en la nostra ciutat a través de la Fàbrica de les Arts. 
Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies senyor Noguera. Té la paraula el senyor Terrades pel grup socialista , endavant, 

Sr. Terrades:
Gràcies alcalde. Jo hem pensava que CiU no havia canviat de registre respecte a l'anterior mandat. 
Els he de reconèixer, ho dic per algunes actituds que m'ha semblat que han tingut aquests darrers 
dies, però bé, en tot cas, he de reconèixer que m'he equivocat perquè ja se'n donen compte que 
Granollers no és només la gent de la ciutat sinó que hem d'intentar captar inversions, que d'altres 
entitats que no son de Granollers vinguin a fer la seva activitat a Granollers , ho dic perquè en l'anterior 
mandat vostès focalitzaven molt aquest discurs en aquest sentit d'una política molt localista, però bé, 
aquesta no era la part central de la meva rèplica que volia fer.

Escolti, senyora Olano, amb el tema de l'atur, vostè i jo no compartirem anàlisi, estarem segurament 
en les antípodes ideològiques, però vostè sap que quan jo utilitzo dades no les utilitzo 
manipuladament. No dic que vostè ho hagi fet, dic que les dades son les dades i les dades que ha fet 
servir aquest regidor no son altres que les dades del mes de setembre del 2011 del departament de 
treball de la Generalitat de Catalunya. No son ni de l'Ajuntament, les dades del departament de treball 
de la Generalitat de Catalunya, escolti, ja li dic jo, que la ciutat de Granollers no és la ciutat del Vallès 
Oriental, ni les ciutats capitals de comarca, amb més població aturada, quan repassi l'acta veurà que 
ha fet aquesta afirmació i per tant li dic que això no és així, i dit això, ens preocupa, com no podia ser 
d'una altra manera, les més de 5.000 persones homes i dones, més joves, més grans que a la nostra 
ciutat no tenen feina, o que l'han perduda i que no en troben o que encara no han tingut l'oportunitat de 
trobar la seva primera feina. Ens preocupa tant que vostè sap que fins i tot en aquest Ajuntament que 
ha tancat els exercicis, fins ara, amb romanents positius, ha destinat o ha reservat part d'aquests 
recursos per tal de front a possibles emergències socials. En tot cas si que ens preocupa i deixi-m'ho 
dir, i m'escapo una mica del tema de les ordenances, si que ens preocupa, a mi em preocupa que el 
govern el meu país, perquè és el meu govern, encara que no coincideixi, però és el meu govern, 
resulta que fins el consell de govern d'avui no ha aplicat cap tipus de mesura, quan tenia els recursos, 
en aquest cas si que els tenia, perquè eren recursos de la UE i recursos finalistes transferits pel 
govern central, fins el Consell executiu d'avui no hem vist cap tipus de mesura per tal de que aquelles 
persones en el nostre país, també a Granollers que estan en situació delicada trobessin l'emparament, 
en polítiques i en recursos, pel govern de la Generalitat de Catalunya.

Miri del 2006 al 2010, aproximadament, he fet un exercici ràpid, l'IPC ha crescut en el nostre país un 



12,3%, que més o menys fins i tot amb alguna dècima per sota és el que han crescut la pressió fiscal a  
la nostra ciutat. Del 2006 al 2010 les propostes que han vingut del seu grup municipal, més o menys 
en aquestes mateixes dates, any darrera any, era afirmar que la pressió fiscal que s'havia d'aplicar a 
la ciutat de Granollers era zero. La seva proposta sempre ha estat zero, no han entrat amb més coses, 
zero, miri si haguéssim disminuït aquest 12,3% resulta que la despesa corrent de la ciutat s'hagués 
hagut de reduir i hem fet esforços de reducció, vostè ho sap perfectament en el debat de 
pressupostos, però a més a més adicionalment haguéssim hagut de reduir un 8,2 milions d'euros i si 
sumem tot el que son Patronats i Inversions estaríem parlant d'una xifra al voltant de 12,3 milions 
d'euros. És cert estem en les antípodes el Partit Popular i el Partit Socialista de pressupostar. De 
pressupostar la despesa i els ingressos, perquè per gastar abans has d'haver ingressat. Vostès no 
han reconegut en cap moment, jo primer, no sé quines propostes fan perquè més enllà del zero 
aquests anys no els he escoltat cap altre tipus de propostes. Discursos a la senyora Olano si , molts i a 
vegades florits però més enllà de propostes, ni un, i no han reconegut ni els esforços que ha fet aquest 
govern en l'anterior mandat, veurem si en el proper exercici ho faran o no, respecte a la priorització de 
les polítiques i a la priorització justament de les polítiques socials i de les polítiques d 'austeritat. 

Vostè ens deia, en tot cas aquesta és una pregunta que la deixo al damunt de la taula i d'aquí un mes i 
mig tindrem una altra vegada oportunitat de debatre, o al llarg d'aquest mes i mig també tindrem 
oportunitat de debatre-ho. Nosaltres estem en un escenari diferent, estàs vostès defensant un model 
que no serveix, jo li dic: ¿Les escombraries de la ciutat no s'han de recollir? ¿Les llum del carrer, ara 
ja que es fa fosc més aviat, no s'han d'obrir? ¿Els equipaments públics que tenim, esportius, culturals, 
educatius, socials, no han de funcionar? ¿No necessitem la policia local, que vetlla per la nostra 
seguretat? Les polítiques socials que aquest govern de la ciutat té en marxa i que arriba allà a on 
haurien d'arribar i no arriben els altres governs, i estic parlant del govern de Catalunya i del govern de 
l'Estat, ¿no ho hem de fer-ho? Bé, doncs aquest deu ser el model que vostè diu que no serveix però 
que per nosaltres si i que per responsabilitat, responsabilitat no de cara a l'administració, per 
responsabilitat amb els ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat aquest govern té l'obligació de segur 
fent funcionant. Per tant, és cert, estem en les antípodes ideològiques de la manera de fer, la manera 
de pressupostar i en aquest portaveu i suposo que a la regidora encara més li agradaria que el proper 
debat fiscal que tinguem l'any que ve el PP faci l'esforç de fer-nos arribar algun tipus de proposta. És a 
dir, la proposta zero, la de decrement és una proposta que no l'interessa ni li serveix a la ciutat de 
Granollers.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Per cloure el debat, te la paraula la regidora d'hisenda, endavant, 

Sra. Ortego:
Gràcies Alcalde. Molt ràpidament, bé comparteixo amb el senyor Noguera la idea de que el IAE no ens 
correspon a nosaltres decidir com administració decidir sobre ell i en tot cas podríem renunciar si qui 
té la responsabilitat pren la decisió i al final no ens quedaria més remei com ja ens va passar amb una 
part en el seu moment. Però en tot cas, ho acceptaria si bé acompanyada d'una modificació del 
sistema de finançament perquè si no al final sempre som l'Administració oblidada, l'administració 
perjudicada que acabem pagant aquelles decisions que prenen l'estat o la generalitat i que en tot cas 
no venen acompanyades dels recursos necessaris, com ja ens ha passat en alguna ocasió. 

Jo respecto la decisió de CiU, en tot cas, la proposta de no increment que ens feia, el que passa es 
que també els voldria deixar palès de que diferent es veuen les coses quan un està al govern o quan 
no ho està i aquesta feina que deia el senyor Terrades i aquest esforç de mirar que està passant a 
altres poblacions jo també l'he fet i puc un repàs molt ràpid, que en tot cas, no jutjo els increments 
d'aquestes ciutats, és possible que siguin necessaris, no els jutjo, vull deixar palès que per exemple a 
Figueres incrementa l'IAE un 26%, les escombraries un 5%, i l'IBI un 5%, Igualada incrementa l'IBI un 
5,6% i l'ICIO i Plusvàlues un 3,2%, Sant Cugat incrementa l'IBIU un 5% i les taxes un 3,8%. Reus 
incrementa l'IBI un 7% i les escombraries un 27%. Manresa l'ocupació de via pública amb taules i 
cadires, que nosaltres congelàvem, ells incrementen un 33%, les escombraries un 3, 35% i l'IBI un 
3%. Per tant, no entro a valorar la necessitat o la justificació d 'aquests increments, perquè crec que no 
hem correspon, però en tot cas si que deixar palesa la idea de que diferent es veuen les coses d'un 
costat de la taula que de l'altre. 



Per últim, recordar una mica, perquè ens hem perdut amb debats que ja han començat a posar en 
dubte, com la senyora Olano sempre fa el seu discurs de posar en dubte la gestió adequada i 
transparent, posar en dubte la dimensió i en tot cas parlar de la sobredimensió de l'Ajuntament o la 
qualitat dels serveis que es un discurs que en tot cas sempre aconsegueix encaixar parli del que es 
parli.

En tot cas, per tornar a centrar una mica la idea del que estem parlant en aquest punt, recordar que no 
s'incrementen tots els preus relacionats amb serveis socials , ni l'ICIO, ni les plusvàlues, ni els vehicles 
ni la ocupació de via pública amb les taules i cadires, el tema de les terrasses i que a més a més 
introduïm com a gran novetat que crec que no se li ha fet prou referència però que nosaltres 
considerem que és important que és aquesta bonificació del 95% de la Taxa de Recollida 
d'Escombraries per aquelles famílies amb rendes més baixes, que a més a més incrementem aquests 
percentatges de bonificació de l'IAE per creació de llocs de treball, perquè evidentment és una 
preocupació que tenim es del govern de la ciutat i també els increments de bonificacions dels vehicles 
que son respectuosos amb el medi ambient. Per tant, creiem que son les Ordenances Fiscals que 
necessita la ciutat en aquests moments i bé, en tot cas, era per tornar a centrar el debat i tornar a 
deixar una mica les idees més importants una mica clares . Gràcies.

Alcalde president:
Molt bé. Abans de la votació em permetran unes breus reflexions a l'entorn del debat i dels objectius i 
els criteris a partir dels quals la regidora Aroa Ortego en nom del govern a preparat aquestes 
ordenances. M'agradaria destacar sis criteris que em semblen essencials i que han estat clarament 
expressats per la mateixa regidora i pel portaveu del grup socialista el senyor Terrades . 

El primer, es que son unes ordenances fiscals que tenen la racionalitat com un element essencial, 
racionalitat fruit de dos vectors, el diàleg permanent d'aquest govern amb la ciutadania, per tal 
d'analitzar, el veure a on estan els problemes, on estan les ineficiències i que podem millorar i també 
la bona tasca dels serveis tècnics municipals de l'àrea d'hisenda. Racionalitat, cada vegada tenim 
ordenances més ajustades, més ben pensades, més motivades, més justificades i per tant cada 
vegada un pel més justes. Aquest és un itinerari que no s'acaba mai, però en tot cas, la racionalitat fa 
que siguem capaços d'anar ajustant les propostes fiscals a la situació del municipi, a la situació dels 
ciutadans. Tenint en compte sempre, com deia sempre la situació dels ciutadans, però sobretot tenint 
en compte també aquests criteris que ens permeten presentar unes ordenances tècnicament solvents.

La segona qüestió, essencial, en els moments en que vivim, acompanyar els més febles, ho venim 
fent des del canvi de cicle econòmic, hem anat introduint fraccionaments, bonificacions en funció de 
diferents criteris, enguany, una vegada més, som un dels primers de Catalunya amb aquesta idea, 
introduïm bonificacions en matèria de la Taxa d'Escombraries per aquelles famílies que estan en una 
situació més complicada. Mantenim l'esforç per tenir uns preus, jo diria, pensats per acompanyar 
aquella gent més feble, tele-assistències, per exemple, ho dic perquè ho tinguem clar quin és el preu 
que s'està pagant en aquests moments al mes, el màxim que es paga al mes per tele-assistències 
nostra a la ciutat és 4 euros, 4 euros al mes i les persones que estan pitjor paguen 1,5 €, jo diria que 
això no és exactament una taxa abusiva, res a veure amb el cost d'aquest servei, els hi asseguro, un 
cost que es suporta a partir de l'acció local, però també del suport del govern de l'estat i de la diputació 
de Barcelona, que esperem que en el futur segueixin treballant en aquesta línia, nosaltres hi serem. 
Per tant, acompanyem els més febles en cada ordenança fiscal, en cada epígraf, en l'anàlisi de cada 
una de les bonificacions i sent dels primers que introduïm noves bonificacions per acompanyar les 
persones que s'ho estan passant pitjor.

Tercer factor, introduir vectors que ens siguin cada vegada més equitatius, ho discutíem en la seva 
intervenció la senyora Aroa Ortego i el senyor Casasnovas, aquest és un itinerari començat a 
Catalunya afortunadament, en els debats dels darrers mesos, perquè és un debat imprescindible, es 
tracta d'introduir factors de tarificació social cada vegada d'una manera més àmplia, aquest 
Ajuntament va ser dels pioners amb matèria d'atenció domiciliària, vàrem intentar que la gent gran 
pagués en funció de la seva renda, no hi ha massa Ajuntaments que hi hagin recorregut a aquest 
itinerari, som precursors i ho serem també a l'hora d'abordar altres elements de tarificació i aquí ens 
sentarem per debatre, per discutir, per analitzar amb tothom que tingui ganes de fer-ho.

Quart principi, el de la suficiència financera del servei, és evident que les ordenances han de ser 
capaces de cobrir el cost del servei, no només per qüestions legals, si no també per qüestions de pura 



lògica funcional i de pura lògica econòmica, per tant en alguns casos hem tingut que aplicar 
increments que no ens venien de gust aplicar, però la suficiència financera és un element essencial 
per tal de poder fer amb eficiència, amb eficàcia un altre factor que em sembla essencial, a l'hora de 
fer les ordenances, a l'hora de fer els pressupostos, que és el factor de la responsabilitat. Nosaltres 
tenim l'obligació de posar sobre la taula unes ordenances que permetin afrontar d'una manera eficient 
els serveis que aquest Ajuntament ha de donar. 

Responsabilitat davant dels ciutadans i les ciutadanes, responsabilitat a l'hora de manar, les seves 
aportacions econòmiques i també a l'hora d'articular la nostra despesa. 

I un darrer factor que em sembla essencial, diàleg, aquest govern es va comprometre a governar amb 
la ma oberta, amb la ma estesa i tal com s'ha posat de manifest la majoria de grups municipals han 
pogut fer aportacions a les ordenances fiscals, amb els 13 vots del PSC en teoria n'hi hauria prou però 
aquesta no és la vocació, ni la visió d'aquest govern i per això hem parlat amb tots els grups 
municipals i per això hem estat capaços, ha estat capaç la regidora essencialment d'introduir visions, 
anàlisis, mirades, arguments d'altres grups municipals. 

I un objectiu, que compartim amb tots els grups municipals, el primer problema de la ciutat avui és 
diuen 5.693 aturats. Que més igual si son un % més elevat o més baix, son 5.693 persones, per tant, 
no em trobaran a mi en un debat quantitatiu. Son persones que s'ho passen malament, un % elevat 
d'aquestes persones, més del 40% no percep en aquests moments ajuts econòmics. Aquest és el 
problema fonamental de la ciutat i aquí  el que ens demana els ciutadans és amplitud de mirada, el 
que ens demana els ciutadans és generositat, el que ens demana els ciutadans és que no es 
distraiem i no els distraguem, que anem de cara a barraca, que anem de cara a buscar la solució 
d'aquest problema i que hi fem l'aportació que puguem des de cada un dels grups municipals i des de 
cada un dels Consistoris i des de cada una dels àmbits socials en els que puguem treballar. No és 
hora de distreure's, és hora de lleialtat, de grans acords. Aquest Ajuntament té ganes d'arribar a 
acords amb el conjunt de governs del país a l'hora de reformular la llei d'Hisendes Locals. Té moltes 
ganes també de que no li canviïn les regles del lloc en mig d'una partida, per exemple que no ens 
canviïn els convenis una vegada estan signats, com el d'Escoles Bressol o com el d'Escoles de 
Música o altres convenis. No és l'hora que des d'alt vagin apretant cap a baix. És l'hora de que 
entenguem que el país som tots, que els Ajuntaments també som estat, que els Ajuntaments també 
som Generalitat i des d'aquí reivindiquem la necessitat que de ningú es distregui, de que ningú ens 
distregui i de que posem al capdavant la lluita per recuperar l'economia, que és la lluita per recuperar 
l'ocupació i per recuperar els llocs de treball . 

En tot cas, és l'hora de 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     ::::    9999 PPPPPPPP::::    4444 CIUCIUCIUCIU::::    5555
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions     ::::    1111 ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE::::    1111        

Alcalde president:
Passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Territori i Ciutat, un dictamen per el qual un tema que 
té llarg recorregut en aquest plenari com és tot el que fa referència a la instal�lació de plaques solars 
fotovoltaiques té avui una etapa que potser avui és ja la darrera, endavant senyora secretària, 
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9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTEDICTAMEN RELATIU A APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTEDICTAMEN RELATIU A APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTEDICTAMEN RELATIU A APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE,,,,    INICIAR LINICIAR LINICIAR LINICIAR L''''EXPEDIENTEXPEDIENTEXPEDIENTEXPEDIENT    
LICITATORI I APROVAR LA CONTRACTACIÓ I EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES ILICITATORI I APROVAR LA CONTRACTACIÓ I EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES ILICITATORI I APROVAR LA CONTRACTACIÓ I EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES ILICITATORI I APROVAR LA CONTRACTACIÓ I EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I    
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE DE  CONCESSIÓPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE DE  CONCESSIÓPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE DE  CONCESSIÓPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE DE  CONCESSIÓ    
DEMANIAL PER LA IMPLANTACIÓ DDEMANIAL PER LA IMPLANTACIÓ DDEMANIAL PER LA IMPLANTACIÓ DDEMANIAL PER LA IMPLANTACIÓ D''''INSTALINSTALINSTALINSTAL....LACIONS SOLARS FOTOVOLTAIQUES EN LALACIONS SOLARS FOTOVOLTAIQUES EN LALACIONS SOLARS FOTOVOLTAIQUES EN LALACIONS SOLARS FOTOVOLTAIQUES EN LA    



COBERTA DE DIFERENTS EQUIPAMENTS PÚBLICS MUNICIPALSCOBERTA DE DIFERENTS EQUIPAMENTS PÚBLICS MUNICIPALSCOBERTA DE DIFERENTS EQUIPAMENTS PÚBLICS MUNICIPALSCOBERTA DE DIFERENTS EQUIPAMENTS PÚBLICS MUNICIPALS ,,,,    A ADJUDICAR MITJANÇANTA ADJUDICAR MITJANÇANTA ADJUDICAR MITJANÇANTA ADJUDICAR MITJANÇANT    
PROCEDIMENT OBERT I TRAMITACIÓ ORDINÁRIAPROCEDIMENT OBERT I TRAMITACIÓ ORDINÁRIAPROCEDIMENT OBERT I TRAMITACIÓ ORDINÁRIAPROCEDIMENT OBERT I TRAMITACIÓ ORDINÁRIA ....

El Ple de la Corporació en sessió ordinària el dia 22 de febrer de 2011 va aprovar inicialment el 
projecte d'implantació d' instal�lacions solars fotovoltaiques en les cobertes de diferents equipaments 
públics municipals que ha de servir de base per l'aprovació de la concessió demanial corresponent, 
amb la incorporació dels plecs de clàusules tècnico-administratives que regiran la concessió, d'acord 
el Reglament del Patrimoni dels ens locals , aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre, per tal de 
donar compliment  al Pla d'Acció per l' Energia Sostenible

En data 10 de març de 2011, es va exposar al públic, prèvia convocatòria de licitació, en els diaris 
BOP, tauler d'anuncis municipal i a la web municipal www.granollers.cat, per un període de 30 dies, 
comptats des de l'endemà de la publicació, dins el termini del qual, en data 9 d'abril de 2011, amb 
registre d'entrada 6777 s'han presentat al.legacions, per part de l'empresa TFM Energia Solar 
Fotovoltaica,S.A. en relació al Plec de clàusules que han de regir la concessió :,

En el decurs de la tramitació d'aquest expedient hi ha hagut canvis en la normativa contractual,que ha 
estat modificada per la Llei d'Economia Sostenible, que comporten variacions al Plec 
tecnico-administratiu,  a més de detecció d' errors materials i de transcripció  que no  comporten 
canvis substancials.

Per tot l'exposat anteriorment s'ha emès un informe de la Tècnica de Medi Ambient i la cap de l'Oficina 
de Compres i Contractació en el  que es proposa la resolució de les al�legacions plantejades en el 
sentit següent:

""""PRIMERA AL�LEGACIÓ on proposenPRIMERA AL�LEGACIÓ on proposenPRIMERA AL�LEGACIÓ on proposenPRIMERA AL�LEGACIÓ on proposen eliminar la causa de resolució relativa a la transmissió 
d'accions o participacions de la societat adjudicatària, doncs no es procedent establir  com a causa 
d'extinció aquelles regulades en el ROAS , Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de Catalunya, 
relatives al servei Públic , doncs la instal�lació i explotació no poden ser conceptuades com un Servei 
Públic , al mateix temps que contradiu a la Llei de Contractes del Sector Públic .
SSSS''''estima en part  eestima en part  eestima en part  eestima en part  en tant que la instal�lació i la explotació de plantes solars no es poden conceptuar 
com a servei públic i per tant no es pot aplicar com a causa d'extinció el que estableix el Reglament 
d'Obres, Activitats i Serveis de Catalunya,  tal com indica l'al�legant doncs es tracta de bens qualificats 
de domini públic, i com a tals els hi és d'aplicació el Reglament del patrimoni dels ens Locals , així com 
la Llei  de Patrimoni de les Administracions Públiques, i la Llei de Contractes del Sector Públic,  per laper laper laper la    
qual cosa es proposaqual cosa es proposaqual cosa es proposaqual cosa es proposa    modificar el Plec tècnicmodificar el Plec tècnicmodificar el Plec tècnicmodificar el Plec tècnic----administratiu en el sentitadministratiu en el sentitadministratiu en el sentitadministratiu en el sentit d'excloure  de la clàusula 
15.1.b , les referències normatives actuals i reformular d'acord amb la normativa reguladora del 
Patrimoni dels ens locals, així com a la Llei de Contractes del Sector Públic .

SEGONA AL�LEGACIÓSEGONA AL�LEGACIÓSEGONA AL�LEGACIÓSEGONA AL�LEGACIÓ,,,,    proposenproposenproposenproposen:::: Inclusió entre l'articulat del plec d'una autorització per tal que 
l'adjudicatari crei una societat instrumental per a l'execució i compliment del contracte, ja que aquesta 
suposa avantatges en la tramitació de permisos i autoritzacions per la producció elèctrica, i en el cas 
de rescat o tempteig, i en la cessió a tercers de la concessió
SSSS''''estima en part lestima en part lestima en part lestima en part l''''al�legació en el sentital�legació en el sentital�legació en el sentital�legació en el sentit    que s'accepta la constitució d'una societat instrumental, 
en la que s'estableix aquesta possibilitat, equiparant-la en alguns casos amb la cessió contractual, 
amb els límits i condicions establerts a la Llei de Contractes,  per tal  de facilitar l'execució del 
contracte des del punt de vista  de tramitació de permisos i autoritzacions per a la producció elèctrica , 
i es proposa la incorporaciói es proposa la incorporaciói es proposa la incorporaciói es proposa la incorporació  d'una nova clàusula ( en la clàusula 11)     en el Plec en aquest sentiten el Plec en aquest sentiten el Plec en aquest sentiten el Plec en aquest sentit ....

TERCERA I QUARTA AL�LEGACIÓTERCERA I QUARTA AL�LEGACIÓTERCERA I QUARTA AL�LEGACIÓTERCERA I QUARTA AL�LEGACIÓ     Rescat de lRescat de lRescat de lRescat de l''''Ajuntament  i   indemnitzacióAjuntament  i   indemnitzacióAjuntament  i   indemnitzacióAjuntament  i   indemnització    per resolucióper resolucióper resolucióper resolució    
anticipadaanticipadaanticipadaanticipada     ....    Es demana  reflectir expressament que el rescat previst en aquesta clàusula impliqui 
automàticament la indemnització per resolució anticipada i aquesta indemnització mantingui la 
rendabilitat cercada pel licitador presentada entre la documentació de l'Estudi de viabilitat econòmica 
(31.3.3.2.d).
SSSS''''estima en partestima en partestima en partestima en part        la proposta de canvis en la indemnització    en el sentit que a la clàusula 15 s'ha 
detallat, de forma específica, la possibilitat com a part de la indemnització d'acreditar els lucres 
cessants o perjudicis que s'hagin pogut contrastar, a més de la inversió  realitzada i justificada. 
Tanmateix l'import final d'aquesta serà en funció del moment que es produeixi i segons la 
documentació justificativa, d'acord en la normativa vigent, i es proposa la seva incorporació en eli es proposa la seva incorporació en eli es proposa la seva incorporació en eli es proposa la seva incorporació en el    
Plec en aquest sentitPlec en aquest sentitPlec en aquest sentitPlec en aquest sentit ....



CINQUENA ALCINQUENA ALCINQUENA ALCINQUENA AL....LEGACIÓLEGACIÓLEGACIÓLEGACIÓ     Afectació de la producció dAfectació de la producció dAfectació de la producció dAfectació de la producció d''''energia pels treballs deenergia pels treballs deenergia pels treballs deenergia pels treballs de    mantenimentmantenimentmantenimentmanteniment     
sense dret a indemnitzaciósense dret a indemnitzaciósense dret a indemnitzaciósense dret a indemnització....    Es planteja la necessitat d'acotar o delimitar la temporalitat dels treballs 
de manteniment ordinaris acordats en el protocol d'accés, sense indemnització .
Es desestimaEs desestimaEs desestimaEs desestima    en el sentit que  ha d'ésser voluntat de les parts d'arribar a acords i consens de com fer 
amb menys molèsties i eficàcia els treballs de manteniment i per això s'ha recollit en la clausula 20 el 
requisit d'elaboració d'un protocol d'accés a les cobertes dels edificis abans d'iniciar-se l'execució de 
les instal�lacions. 

SISENA ALSISENA ALSISENA ALSISENA AL....LEGACIÓLEGACIÓLEGACIÓLEGACIÓ....    Manteniment de les cobertesManteniment de les cobertesManteniment de les cobertesManteniment de les cobertes....    ClàusulaClàusulaClàusulaClàusula     32323232....4444    Demana modificar  la clàusula 
32.4 , per clarificar que l'empresa adjudicatària hauria de fer-se càrrec només dels defectes de les 
cobertes que siguin per la seva causa, i no del manteniment integral de la coberta.
SSSS''''estima lestima lestima lestima l''''alalalal....legaciólegaciólegaciólegació  en el sentit que l'art. 32.4 s'elimina del clausurat entenen que l'empresa 
adjudicatària només es farà càrrec dels defectes que siguin causats per ell , i així es recull en :
la clàusula 20 sobre el protocol d'accés a la coberta, i en la clàusula 53 on s'estableix els danys 
causats com a conseqüència de l'execució de les obres i s'inclou també una referència al 
manteniment a la clàusula 55, eliminant-se de l'articulat tota responsabilitat de fer el manteniment 
integral de la coberta. Si més no , es concreta amb l'ampliació de la clàusula 48.5  " que l'adjudicatari 
està obligat al manteniment de la coberta per defectes d'elements no estructurals, afectats per la 
instal�lació de les plantes solars o el desgast ocasionat per l'ús de les instal�lacions.  i es proposa lai es proposa lai es proposa lai es proposa la    
seva incorporació en el Plec en aquest sentitseva incorporació en el Plec en aquest sentitseva incorporació en el Plec en aquest sentitseva incorporació en el Plec en aquest sentit ....

SETENA AL�LEGACIÓSETENA AL�LEGACIÓSETENA AL�LEGACIÓSETENA AL�LEGACIÓ    ....    Seria convenient facilitarSeria convenient facilitarSeria convenient facilitarSeria convenient facilitar,,,,    a més dels plànols de les plantesa més dels plànols de les plantesa més dels plànols de les plantesa més dels plànols de les plantes,,,,    seccions delsseccions delsseccions delsseccions dels    
equipaments i detall dequipaments i detall dequipaments i detall dequipaments i detall d ''''instal�lacions per poder fer un bon anàlisi dinstal�lacions per poder fer un bon anàlisi dinstal�lacions per poder fer un bon anàlisi dinstal�lacions per poder fer un bon anàlisi d ''''ombresombresombresombres....
SSSS''''estima lestima lestima lestima l ''''alalalal....legaciólegaciólegaciólegació  i s'indica que des de l'Ajuntament es facilitarà, a l'empresa que sigui adjudicatària  
la informació disponible sobre els edificis susceptibles d'ocupació, en concret es disposa d'informació 
sobre les plantes, seccions i instal�lacions completes de :
1. - Escola Municipal del Treball
2. - Centre Vallès
3. - CEIP Pau Vila  ( es disposa  únicament de detall de plantes i seccions i detall de punts de llum .
4. - Centre Cívic Nord
5. - Escola Granul�larius
6. - Pavelló Congost
7. - Escola Bressol  Municipal  el Teler  ( Lledoner)

Les característiques dels edificis i cobertes es presenten si més no, en format pdf en l'annex VII del 
plec per a poder concretar l'abast de la concessió i presentar les ofertes.Es proposa modificar el PlecEs proposa modificar el PlecEs proposa modificar el PlecEs proposa modificar el Plec    
en aquest sentiten aquest sentiten aquest sentiten aquest sentit ....

Al mateix informe es recull  la necessitat d'adaptar els plecs als canvis normatius provocats per la Llei 
d'Economia Sostenible i la millora en la forma i redacció de l'articulat , tot incorporant les 
modificacions d'errors materials i de transcripció detectades, per tant es fa la proposta de:
- Resoldre les al.legacions  presentades, per part de l'empresa TFM Energia Solar Fotovoltaica,S.A. 
en el sentit  dddd''''estimar en part les al�legacions primeraestimar en part les al�legacions primeraestimar en part les al�legacions primeraestimar en part les al�legacions primera,,,,    segona tercera i quartasegona tercera i quartasegona tercera i quartasegona tercera i quarta    ,,,,    estimar lesestimar lesestimar lesestimar les    
alalalal....legacions sisena i setena  i desestimar llegacions sisena i setena  i desestimar llegacions sisena i setena  i desestimar llegacions sisena i setena  i desestimar l ''''alalalal....legació cinquenalegació cinquenalegació cinquenalegació cinquena     
- Aprovar definitivament el Projecte d'implantació d'instal.lacions solars fotovoltaiques en la coberta de 
diferents equipaments públics municipals que ha de servir de base per l'aprovació d'aquesta 
Concessió demanial, tot incorporant als Plecs tecnic- economics les al.legacions estimades , les 
modificacions dels errors detectats així com l 'adaptació a la Llei d'Economia Sostenible.
- Aprovació del plec tècnic-administratiu  que ha de regir la Concessió demanial, i iniciar la licitació , 
tot condicionant l'adjudicació a l'aprovació definitiva del Projecte d'implantació 

Vistes les característiques del contracte el procediment de contractació adient, atesa la Llei 30/2007, 
de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, és el contracte de concessió demanial per 
procediment obert mitjançant l'aplicació de més d'un criteri de valoració.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret ::::

I. Articles 61 i 70 del Reglament de Patrimoni dels ens locals pel que fa a l'ús de bé demanial de 
propietat municipal sotmès a concessió administrativa .



II. Article 134 i 141 a 145 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, pel que 
fa a les prescripcions a aplicar en el procediment obert .

III. Article 93.1de la Llei del Patrimoni de les Administracions Públiques estableix que l'atorgament de 
concessions sobre béns de domini públic s 'efectuarà en règim de concurrència.

IV. D'acord amb l'article 52.2.n), del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que estableix la competència del Ple de la 
Corporació en les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import superi el  10% dels 
recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros, i també els contractes i 
les concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de 
menor durada quan l'import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit 
als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia 
assenyalada en aquesta lletra. 

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.... Resoldre les al.legacions  presentades, per part de l'empresa TFM Energia Solar 
Fotovoltaica,S.A. en relació al Plec de Clàusules Tècnico-Administratives incloses en  el Projecte 
d'implantació d' instal�lacions solars fotovoltaiques en la coberta de diferents equipaments públics 
municipals que han de regir aquesta Concessió demanial,  en el sentit  dddd''''estimar en part lesestimar en part lesestimar en part lesestimar en part les    
al�legacions primeraal�legacions primeraal�legacions primeraal�legacions primera,,,,    segona tercera i quartasegona tercera i quartasegona tercera i quartasegona tercera i quarta    ,,,,    estimar les alestimar les alestimar les alestimar les al....legacions sisena i setena  i desestimarlegacions sisena i setena  i desestimarlegacions sisena i setena  i desestimarlegacions sisena i setena  i desestimar    
llll''''alalalal....legació cinquenalegació cinquenalegació cinquenalegació cinquena     ,,,, d'acord amb els fets i fonaments de dret  invocats

SEGONSEGONSEGONSEGON::::     Aprovar definitivament el Projecte del Projecte del Projecte del Projecte d''''implantació dimplantació dimplantació dimplantació d''''instalinstalinstalinstal ....lacions solars fotovoltaiques en lalacions solars fotovoltaiques en lalacions solars fotovoltaiques en lalacions solars fotovoltaiques en la    
coberta de diferents equipaments públics municipals que ha de servir de base per lcoberta de diferents equipaments públics municipals que ha de servir de base per lcoberta de diferents equipaments públics municipals que ha de servir de base per lcoberta de diferents equipaments públics municipals que ha de servir de base per l''''aprovacióaprovacióaprovacióaprovació     
dddd''''aquesta Concessió demanialaquesta Concessió demanialaquesta Concessió demanialaquesta Concessió demanial,,,, tot incorporant al Plec de clàusules tècnico administratives  les 
al.legacions estimades , les modificacions d'errors  no substancials, i aquelles provocades pel canvi 
normatiu de la Llei de Contractes i procedir a la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província i al 
tauler d'edictes de la Corporació

TERCÈTERCÈTERCÈTERCÈ.-.-.-.- ----    Iniciar la licitació , aprovar la contractació i els plecs de clàusules administratives 
particulars i de prescripcions tècniques particulars que han de regir la concessió demanial per la 
implantació d' instal�lacions solars fotovoltaiques en la coberta de diferents equipaments públics 
municipals a adjudicar mitjançant procediment obert amb l 'aplicació de més d'un criteri de valoració.

QUARTQUARTQUARTQUART....  Designar com a Responsable del Contracte  al senyor Ricard Ros , cap de l'àrea de Territori 
i Ciutat

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ        Publicar l'anunci licitatori pel termini de VINT-I-SIS dies, de conformitat amb allò que preveu 
l'art. 143 de la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic.

SISÈSISÈSISÈSISÈ....--------        Condicionar l'adjudicació del contracte a l'aprovació definitiva el Projecte d'implantació 
d'instal.lacions solars fotovoltaiques en la coberta de diferents equipaments públics municipals que ha 
de servir de base per l'aprovació d'aquesta Concessió demanial,

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

Alcalde president:
Té la paraula el senyor Camps per fer-ne la presentació, 

Sr. Camps: 
Si, bon vespre, molt molt breument perquè en el Ple del 22 de febrer, quan ja vàrem aprovar 
inicialment tant el projecte com el plec de clàusules ja em vaig estendre explicant doncs, argumentant 
tot l'expedient, només dir que ara, a partir de l'acte que fem avui iniciarem el procés de licitació de 7 
projectes, que son l'Escola Municipal del Treball, el Centre Vallès, l'Escola Pau Vila, el Centre Cívic 
Nord, l'Escola Granularius, el pavelló Congost i l'Escola Bressol el Teler del Lledoner, que son 7 
instal�lacions que en un principi seran les que en un primer bloc s'instal�larà a la coberta plaques 



solars fotovoltaiques. Aquests 7 projectes estaven inclosos dins el pla d 'acció d'energia sostenible que 
també varem aprovar en aquest Ple municipal i van en la línia de contribuir a ser més eficients 
energèticament en allò que estigui en el nostre abast. 

I per acabar voldria agrair, per un costat les aportacions fetes pel sector que ens han ajudat a millorar 
durant aquest temps d'aprovació inicial, que ha anat des del febrer fins a l'actualitat, doncs la proposta 
que duíem en el Ple i també agrair el suport de tots els grups municipals en aquest punt .

Alcalde president:
Aquí no hi ha paraules demanades, si que també hi ha anunciat el vot favorable de tots els grups, per 
tant, ho aprovarem per unanimitat, 

APROVAT PER UNANIMITAT

JUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUS

10101010....1111).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D''''ACCIÓACCIÓACCIÓACCIÓ    
GRANOLLERS A FAVOR DE LA INSUBMISSIÓ FISCAL A LGRANOLLERS A FAVOR DE LA INSUBMISSIÓ FISCAL A LGRANOLLERS A FAVOR DE LA INSUBMISSIÓ FISCAL A LGRANOLLERS A FAVOR DE LA INSUBMISSIÓ FISCAL A L ''''ESTAT ESPANYOLESTAT ESPANYOLESTAT ESPANYOLESTAT ESPANYOL

L’Ajuntament és l’administració més propera al ciutadà i la que li proporciona els serveis més directes. 
Però, alhora, els ajuntaments pateixen una dotació econòmica insuficient, no només pel que fa a la 
quantia total, fins i tot al percentatge dels impostos que es destinen als ajuntaments. A més, un 26% 
dels pressupostos dels ajuntaments estan destinats a despeses de serveis que no els hi corresponen, 
però el buit d'altres administracions obliga als consistoris a oferir -los.  

Ajuntaments de tot tipus i les organitzacions que els agrupen a Catalunya s’han manifestat 
reiteradament denunciant aquesta falta de recursos, que com a conseqüència ha provocat que en els 
darrers exercicis els ajuntaments hagin hagut de mantenir els serveis tot i reduint molt sensiblement 
els ingressos de que disposen.

L’Estat va calcular erròniament i de forma deliberada els ingressos que obtindria l’exercici 2009 per a 
poder endeutar-se més, i maquillar el deute límit que estableix la Unió Europea, ja que s’estableix en 
un tant per cent de la riquesa generada, a l’hora que negava l’existència de la crisis per motius 
electorals. 

Ara l’Estat reclama als ajuntaments uns diners donats pels seus propis càlculs , diners que ja han estat 
invertits en la ciutadania i que ja no estan a disposició dels ajuntaments .  Així, a la ja crítica situació de 
tresoreria dels ajuntaments ara es pretén afegir sumes milionàries de pagaments a l’Estat, col�locant 
els consistoris en una situació d'indefensió.

A l’Ajuntament de Granollers l’Estat ens reclama més de dos    milions i mig d’euros, per un sol exercici 
(2009), no sent el primer any ni el darrer en sol�licitar aquests pagaments . 

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

1. Declarar il�legítima la maniobra comptable de l’Estat que perseguia eludir els controls de la Unió 
Europea i passar deute de l’Estat als municipis. 

2. Condemnar aquesta maniobra que ens costarà ara més de dos milions i mig d’euros als ciutadans 
de Granollers i suposa una nova retallada en els diners disponibles per donar servei als granollerins i 
granollerines.

3. Manifestar-se en contra de retornar voluntàriament els 2.573.279€ que el govern espanyol requereix 
per esmenar els errors de previsió de l 'administració estatal.



4. Manifestar que el finançament de l’exercici 2009 va ser insuficient, contant amb aquests 2,5 milions 
d’euros.

5. Reclamar al govern espanyol que faci una reforma en profunditat del sistema de finançament local .

6. Fer arribar aquest acord al president de la Generalitat i del Parlament de Catalunya; als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya, al President del Govern de l’Estat espanyol i Ministre de 
Hisenda de l’Estat Espanyol. 
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Atès que, abans de l’esclat de la crisi les entitats financeres van facilitar préstec per damunt del valor 
de l'habitatge a milers famílies que comprometien més del 50% dels seus ingressos i amb uns terminis 
cada vegada més llargs, cosa que ha contribuït a generar un dels sobre endeutaments privats més alts 
del món,

Atès que segons les dades del Consell General del Poder Judicial es preveu que a Catalunya els anys 
2011 i 2012 hi puguin haver entre 40.000 i 50.000 execucions hipotecàries,
Atès que quan això succeeix, les famílies i persones afectades no solament s’enfronten a la pèrdua 
del seu habitatge, sinó també a una condemna financera de per vida: l’entitat bancària interposa una 
demanda i s’inicia el procés d’execució hipotecària que finalitza amb la subhasta de l’immoble. Si la 
subhasta resta deserta (cosa que en el context actual de crisi succeeix en el 90% del casos), amb la 
llei vigent l’entitat bancària s’adjudica l’habitatge pel 50% del valor de taxació i continua reclamant el 
pagament del deute restant, més els interessos i els costos judicials, a les persones en situació 
d’insolvència, mitjançant l’embargament de nòmines, comptes, etc, així com embargaments als 
avalistes. Es a dir, a més de perdre el seu habitatge, milers de famílies i persones s’enfronten a una 
condemna financera de per vida que es tradueix en una condemna a l’exclusió social i a l’economia 
submergida.

Atès que aquesta legislació que permet que les entitats financeres s’adjudiquin els habitatges pel 50% 
del valor de taxació no solament és anòmala i no té comparativa amb les legislacions d’altres països 
del nostre entorn, sinó que a més era desconeguda per les famílies quan van signar els contractes 
hipotecaris. Fet que es suma a la publicitat enganyosa amb la que es va comercialitzar la majoria 
d’aquestes hipoteques, a la sobrevaloració en les taxacions i al llenguatge de difícil comprensió 
utilitzat en els contractes que ara es descobreix que en molts casos amagaven tot tipus de clàusules 
abusives, com és el cas de les clàusules “terra”.

Atès que considerem inadmissible i totalment injust que en un Estat social i democràtic de dret, totes 
les conseqüències de la crisi recaiguin sobre la part més vulnerable del contracte hipotecari i en canvi 
les entitats financeres, en bona mesura responsables de l’actual crisi, rebin ajudes milionàries que 
surten dels impostos i pressupostos públics, sense haver d’assumir cap responsabilitat, al mateix 
temps que continuen generant milers de milions de beneficis anuals .
Atès que estem davant d’un conflicte social que cada dia afecta a més famílies i que es concreta en 
l’àmbit local, ja que són els ajuntaments en un moment de crisi econòmica com l’actual on es 
dirigeixen majoritàriament les persones i famílies afectades a la recerca d 'ajuda, 

Atès que actualment diverses forces polítiques, entitats i moviments socials estan reclamant la 
modificació de la regulació hipotecària incorporant la figura de la dació en pagament, de forma que el 
deutor quedi alliberat de la totalitat del deute hipotecari amb el lliurament de l’habitatge al banc 



creditor. 

Atès que en un primer moment un jutjat de primera instància de la localitat de Lizarra i recentment 
l’Audiència Provincial de Navarra ha dictat una resolució en la qual considera “suficient” la devolució 
d'una propietat per cancel�lar un deute contret amb una entitat bancària i que ha considerat la 
pretensió de cobrar més enllà del valor de la propietat com a "moralment rebutjable". Amb aquesta 
resolució judicial queda obertament qüestionada la Llei hipotecària espanyola que no preveu el dret de 
dació per algú que no pot pagar la hipoteca.

Atès que, aquesta sentència, tot i no crear jurisprudència, obre la porta a una de les peticions més 
reivindicades durant els últims anys pels col�lectius de titulars d'hipoteques, amb l'esperança que es 
modifiqui la normativa actual i, com passa en d'altres països, es pugui saldar el deute amb el retorn 
del bé hipotecat.

Considerant que tot el que aquí s’ha exposat vulnera l’actual marc jurídic , doncs el dret a l’habitatge és 
un mandat constitucional, especialment recollit en l’article  47 de la Constitució espanyola.

Però també en l’article 33, que limita clarament el dret a la propietat privada al compliment de la seva 
funció social (i que a dia d’avui s’incompleix sistemàticament en els pisos buits acumulats per bancs i 
caixes), o en l’article 24 que garanteix la tutela judicial. 

Així com els compromisos jurídics en matèria de dret a l’habitatge assumits per l’Estat espanyol al 
ratificar tractats internacionals vinculants com són, entre altres, la Declaració Universal de Drets 
Humans (article 25) i el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals (article 11), 
especialment a partir de la seva Observació General número 4- que concreta el contingut del dret a un 
habitatge adequat- i l’Observació General número 7- que defineix els desnonaments forçosos com una 
de las principals vulneracions del dret a l’habitatge .

Considerant que tot el que aquí s’ha exposat depèn bàsicament d’una normativa de competència 
estatal, però que els seus efectes dramàtics es concreten en l’àmbit municipal, perquè són els 
ajuntaments a on s’adrecen majoritàriament les persones i famílies afectades en cerca d’ajuda. Així, 
els ajuntaments es converteixen en doblement perjudicats: en primer lloc perquè es vulneren els drets 
fonamentals de la seva població; en segon lloc, perquè en ple context de crisis i fortes retallades 
socials, quan els recursos són més escassos que mai, reben totes les peticions d'ajut de les persones 
i famílies empobrides.

Considerant que la pèrdua de l’habitatge priva a l’individu o família de tota residència, i que, a la 
vegada, la manca de residència exclou de tota via administrativa, amb la conseqüència de la pèrdua 
de drets, impedint a les persones afectades realitzar-se tant professional com familiarment.

Considerant que, com a conseqüència de l’esmentat anteriorment, els desnonaments - encara més 
quan suposen el manteniment d’un deute en forma de condemna financera- impliquen alts nivells 
d’inseguretat i considerant que els ajuntaments tenen la responsabilitat de garantir els drets dels seus 
ciutadans.

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

Primer.- Declarar Granollers com a ciutat activa i compromesa en la prevenció de desnonaments per 
dificultats econòmiques, i en defensa del dret a l’habitatge.

Segon.- Demanar al Govern de l’Estat que, tal i com venen proposant la Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca i altres organitzacions socials, aprovi una modificació de la regularització hipotecària que 
inclogui la figura de la dació en pagament, de manera que, en els casos de residència habitual, si el 
banc executa l’hipoteca i es queda amb l’habitatge, la totalitat del deute (principal, més interessos i 
costes judicials) quedi liquidada, tal i com succeeix en altres països de la UE o als EEUU. A més ha 
de garantir també, amb efectes retroactius, que quedi condonat el deute dels qui ja han patit el 
desnonament en el marc d'una execució hipotecària.

Tercer.- Instar al Govern de l’Estat a aprovar una moratòria o implementar les mesures necessàries 
per paralitzar el desnonaments de les famílies i persones en situació d’insolvència sobrevinguda i 



involuntària. Pels milers de desnonaments ja produïts, que s’aprovi amb caràcter d’urgència mesures 
destinades a que els milers de pisos buits d’aquests embargaments siguin posats immediatament a 
disposició de les famílies/persones desnonades i sense recursos en règim de lloguer social, no 
superant el 30% de la renta familiar disponible.

Quart.- Més enllà de les mesures de competència estatal i de la Generalitat de Catalunya, 
l’Ajuntament de Granollers continuarà implantant mesures a nivell municipal per prevenir i evitar els 
desnonaments, com:

a) Reimpulsar la Xarxa d’Habitatge de Lloguer Social de la Generalitat de Catalunya, i finalitzar les 
gestions per la posada en marxa de la gestió directa dels ajuts per al lloguer de joves de l’Estat 
(Renda Bàsica d’Emancipació)
b) Establir un protocol d'actuació d'urgència per tal de trobar solucions als casos de famílies 
desnonades a través d'habitatges de lloguer social, d'acord amb les possibilitats econòmiques de les 
persones afectades.
c) Treballar per la formalització d’una Comissió especialitzada com a marc de trobada de les parts 
implicades en els desnonaments (representació dels afectats, caixes i bancs, l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya i l’Ajuntament) per tal de prevenir els desnonaments i promoure acords que evitin la 
pèrdua de la llar per part de les famílies afectades.
d) L’Ajuntament mantindrà el servei de seguiment de la situació global de l’habitatge a Granollers, 
inclosos els processos d’execució hipotecària i desnonaments .
e) Reforçar la coordinació entre els serveis d’habitatge i serveis socials de l’Ajuntament sobre les 
problemàtiques derivades de l’habitatge.
f) Cercar les fórmules adients per oferir directament a les famílies/persones en procés de 
desnonament assessorament legal i funció de mediació amb els bancs i caixes per trobar alternatives 
que no comportin la negació del dret a l’habitatge a les esmentades famílies o persones.
g) Informar sobre el servei que ofereix l’oficina de l’Ofideute de la Generalitat de Catalunya en matèria 
d’assessorament legal i mediació amb els bancs i caixes per trobar alternatives que no comportin la 
negació del dret a l’habitatge.
h) Estudiar les possibilitats legals per tal de incloure amb caràcter de preferència als afectats per 
desnonaments en el Registre de Sol�licitants d’habitatge social .

Cinquè.- Sol�licitar als jutjats de Granollers que facin arribar mensualment a l’Oficina Municipal de 
l’habitatge, una relació estadística del nombre dels processos judicials que podrien finalitzar amb el 
llançament de les persones demandades. 

Sisè.- Manifestar que considerem abusives les clàusules que en el contracte hipotecari fixin un límit a 
la variació a la baixa del tipus d’interès variable contractat .

Setè.- Convocar, a través de l’Oficina Municipal de l’Habitatge, als directors de bancs i caixes, als 
administradors de finques i als agents de la propietat immobiliària que operen en el municipi, per tal 
d’instar-los a fer totes les actuacions possibles per evitar les execucions hipotecàries així com dels 
contractes de lloguer. Proposar-los formar part de la Comissió de prevenció descrita en el punt 4art de 
la present moció. 

Vuitè.- Reforçar la difusió de les ajudes en matèria d’habitatge que actualment es poden tramitar a 
l’Oficina Municipal de l’habitatge, tant les ajudes de lloguer (de l’Estat espanyol i de la Generalitat de 
Catalunya), on existeix una prestació específica per a situacions d’especial urgència per al pagament 
del lloguer o de les quotes d’amortització hipotecària en situacions especials, així com reforçar la 
borsa d’habitatge de lloguer per tal d’oferir uns preus de lloguer inferiors als del mercat .

Novè.- Demanar al Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat de Catalunya que prenguin totes les 
mesures i accions necessàries per tal de dotar als ajuntaments dels recursos econòmics i 
competències adients per fer front, amb garanties legals, al fenomen dels desnonaments que es 
donen a ciutats i pobles de Catalunya.

Desè.- Donar trasllat d’aquests acords a la Comissió d’Habitatge del Congrés dels Diputats i als 
diferents grups parlamentaris, a la Mesa del Parlament de Catalunya i als diferents grups 
parlamentaris, a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, a les associacions veïnals del municipi i a la 
Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC).  
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Com a conseqüència de la sentència del Tribunal Constitucional en relació a l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya que va comportar una modificació de continguts que retallaven l’àmbit d’autonomia del 
nostre país, va sorgir un moviment entre els municipis de Catalunya que va comportar la declaració de 
municipis moralment “exclosos” de la Constitució Espanyola, recollint d’aquesta manera el sentit de la 
manifestació sobiranista del 10 de juliol de 2010.

El passat dilluns dia 12 de setembre, el Ple municipal de l’Ajuntament de Vic va aprovar una moció per 
posar en marxa la constitució de l’Associació de Municipis per la Independència, amb l’objectiu de 
defensar l’assoliment dels drets nacionals de Catalunya i promoure l’exercici del dret a decidir. 
L’objectiu d’aquesta associació és enfortir les iniciatives promogudes per la societat civil, com ara les 
Consultes per la Independència, però aquest cop des de les institucions, cosa que no s’ha fet fins a 
dia d’avui.

Tenint en compte que el dret a l’autodeterminació és un principi fonamental dels drets humans, 
qüestió aquesta que està recollida a la carta de les Nacions Unides, com també al Pacte Internacional 
dels Drets Civils i Polítics ratificat per l’Estat espanyol el 27 de Juliol de 1977, que en el seu Article 1 
proclama:

“Tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret determinen lliurement el seu 
estatut polític i procuren també pel seu desenvolupament, econòmic, social i cultural.

Tots els pobles poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar lliurement de llurs riqueses i de llurs 
recursos naturals sense perjudicar, però, cap de les obligacions que sorgeixen de la cooperació 
econòmica internacional basada en un principi de benefici recíproc, i també del dret internacional. En 
cap cas, un poble no pot ser privat dels seus mitjans de subsistència .

Els estat en aquest pacte, incloent-hi aquells que tenen responsabilitat d’administrar territoris no 
autònoms, i territoris en fideïcomís, promouran l’exercici del dret a l’autodeterminació i respectaran 
aquest dret d’acord amb les disposicions de la Carta de les Nacions Unides .”
Tenint en compte que el Decret 110/1996, de 2 d’abril, regula la constitució d’organitzacions 
associatives de les entitats locals de Catalunya per tal de protegir i promoure els seus interessos 
comuns i genèrics.

Tenint en compte que el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovada per 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa en el seu Títol XI, articles 133 a 136, que els ens locals 
tenen dret d’associar-se en concordança amb el que disposa l’esmentat Decret 110/1996, es proposa 
al Ple de l'Ajuntament de Granollers 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.- Adherir-se a l'Associació de “MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA”, que té l’objecte de 
defensar l’assoliment d’un estat propi, els drets nacionals que corresponen a Catalunya i conscienciar 
a la ciutadania de la necessitat que Catalunya pugui exercir el seu dret a decidir .

Segon.- Designar a l’Alcalde-President de la Corporació –Il�lm. Sr. Josep Mayoral i Artigas, com a 
representant de l’Ajuntament de Granollers en l’Associació. Quan l’alcalde no hi pugui assistir, 
mitjançant resolució expressa, podrà delegar aquesta representació en un regidor.

Tercer.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui necessari, l’Alcalde-President de la Corporació –
Il�lm. Sr. Josep Mayoral i Artigas - per a l’atorgament dels documents necessaris per a la plena 
efectivitat dels acords adoptats. 
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Sr. Mur:
Donat que avui no s’ha aprovat la moció que ha presentat Acció Granollers en relació a la insubmissió 
fiscal , voldríem demanar a la regidora d’hisenda de on traurem els 2,5 milions d’euros que ens 
reclama l’estat espanyol.  

Alcalde president:
La regidora d'hisenda pot respondre, endavant, 

Sra. Ortego:
Bé, com sap no s'han de tornar d'una sola vegada, s'ha de fer en cinc vegades. De fet la liquidació de 
l'any anterior la primera anualitat ja l'hem assumit aquest present exercici i en tot cas, apel�lo també 
una mica el discurs del que parlàvem abans de que han de ser les associacions municipalistes les que 
facin una mica de pressió i em consta de que així s'està fent, en tot cas, parlant en alguns casos de 
condonació fins i tot, però mentre això no sigui així nosaltres complirem amb el que s'ha de fer i 
assumirem l'elaboració del pressupost de l'any vinent les anualitats que ens toquin. No ens queda un 
altre remei.

Alcalde president:
Potser completar que amb unes jornades amb les que vaig tenir ocasió de participar-hi vaig reclamar 
la moratòria de la condonació d'aquesta quantitat de diners a l'estat. I com diu molt bé la senyora 
regidora, crec que les entitats municipalistes han de treballar amb aquesta línia . 

Sr. Mur:
La segona pregunta aniria relacionada amb la segona moció, la pregunta seria si el posicionament del 
grup socialista ha estat unànime o ha estat per majoria.  Faig aquesta pregunta, no per fer el xafarder , 
ni molt menys, si no  perquè en l'àmbit de les capitals de comarca el PSC en moltes d'elles s'ha 
abstingut i en moltes d'elles ha donat llibertat de vot el que ha fet que algunes capitals de comarca 
d'aquest país ja estiguin adherides en aquesta associació de municipis per la independència . 

Alcalde president:
Contestarà el portaveu del grup socialista.

Sr. Terrades:
Bé la posició del grup socialista al voltant d'aquest tema ha estat una posició unànime Nosaltres no 
estem per la independència com molt bé se sap, estem per un estat federal i tot i que a vegades 
sembla que l'altre costat no pugui haver-hi ningú, nosaltres seguirem defensant el nostre model. De fet 
el model actual de finançament que té el nostre país, que té Catalunya és un model d'estructura 
federalitzada, s'ha de perfeccionar, ara pel 2013 doncs es podrà revisar aquest model de finançament 
del país, però bé, la posició del PSC i del GM de socialistes de Granollers ha estat per unanimitat 
rebutjar la proposta que vostès, legítimament, han proposat. No és fer el xafarder, en tot cas és 
palesar una posició que era coneguda pel portaveu d'Acció Granollers.

Alcalde president:



Bé, en tot cas, fer notar que vostè ha vorejat el reglament perquè les preguntes son a l'acció de 
govern, no a la posició dels grups municipals respecte a temes concrets. ¿Alguna altre pregunta? Per 
part del PP, endavant, 

Sr. Gutiérrez:
Si, gràcies senyor Alcalde. Segons informació rebuda avui, a dos quarts d'una, al voltant de l'Hospital 
hi ha hagut tres trets, sembla ser per part dels mossos d'esquadra. Si això és així voldria saber perquè 
s'ha produït aquest fet.

Alcalde president:
Contesta la senyora regidora, tot i que jo crec que hi ha qüestions que s'han de contestar en una certa 
brevetat i amb la intimitat, endavant, 

Sra. Sánchez:
Res, eren uns nois que sortien d'uns pisos amb una televisió, passava el mosso d'esquadra i el mosso 
d'esquadra anava de paisà i ha reconegut que eren lladres. Per tant els ha donat el “alto policia”, han 
agafat la tele i li han tirat per sobre i han sortit corrents i ell ha disparat tres trets, han fugit i ara estan,  
no sé si els hauran agafat ja, en busca i captura.

Alcalde president:
¿Més preguntes? Per part de CiU, endavant,

Sr. Sastre:
Bé, jo no dispararé tres trets, si no tres preguntes. En tot cas, 

Alcalde president:
Si fes algun tret li retiraria la pistola , eh, 

Sr. Sastre:
El primer prec que l'havia de fer la meva companya, la Verònica Navarro, el faré jo perquè ella ha 
hagut de marxar per motius laborals va dirigit al senyor regidor d'esports, el senyor Pere Garcia 
voldria que es tinguessin en compte les reivindicacions que varem sentir i ell mateix en primera 
persona i el senyor Alcalde també, el passat 12 d'octubre a les presentacions dels equips del Club 
Atlètic del Vallès. En concret, voldríem evidentment que l'Ajuntament prengui un ferm compromís en el 
recolzament econòmic i estructural d'aquest Club i el que demanaríem, doncs, en concret és 
reivindicar primer un tracte, evidentment, no igualitari però just del Club respecte a la resta dels altres 
Clubs de la ciutat i que hi hagi una millora, com fan els estaments d'aquest propi Club, una millora 
estructural de l'edifici del servei de Bar que els permeti aixoplugar-se els dies que plou o fa bastant 
fred, com per exemple ara començaran a esdevenir-se aquests dies i reivindicar també doncs que es 
respongui a les subvencions o que es concedeixin subvencions a l'equip directiu del Club per destinar 
als nens que volen vestir uns colors i un emblema que no oblidem que també representa a Granollers 
com entitat esportiva.

Alcalde president:
Té la paraula el regidor d'esports, endavant, 

Sr. Garcia:
Doncs, moltes gràcies, com sempre escoltar punts de vista sempre és atractiu i a més a més una 
situació que varem viure tots junts, per tant, dos o tres detalls com sempre per donar la nostra visió de 
la realitat. Evidentment la realitat és subjectiva. Dues setmanes abans de que es produís la 
presentació del Club Atlètic del Vallès nosaltres ens vàrem reunir amb el Club, vàrem acceptar els 
seus comentaris, ens hem posat a treballar i ells ja han rebut el compromís, de la regidoria d'esports i 



del servei d'esports, a treballar el que considerem oportú. Tenen el compromís, el president i la junta 
directiva son testimonis.

Més enllà d'això, dos o tres dades que no tenen que veure més enllà d'aportar alguna coseta com 
abans feia la senyora Ortego. Hi ha el concepte de subvenció dinerària i hi ha el concepte de 
subvenció no dinerària. Evidentment ells tenen tot el dret a reclamar un cert tracte igualitari, nosaltres 
el que vàrem intentar és fer-lis veure és que ells el que han de defensar és la feina que estan fent, que 
és extraordinària, no comparar-se amb altres entitats de la ciutat que no té sentit, però si entrem en el 
camp de les comparacions un petit detall, a nivell d'inversions no dineràries. En el camp municipal del 
primer de maig, en el període de 2007-2011 és l'altre període legislatiu, jo no hi era, evidentment em 
vaig informar, s'ha fet una inversió total de 598.000 euros, triarem una altre entitat a l'atzar, una altra 
instal�lació a l'atzar, potser el camp municipal del carrer Girona, per triar un, en els últims quatre anys 
la inversió que s'ha fet ha estat de 61.000 euros. Estem parlant d'una diferència de més de mig milió 
d'euros a favor d'una instal�lació municipal. Més enllà d'això i vull que no quedi això com a final del 
meu discurs, l'acord i el compromís amb el Club de millorar la seva realitat és total, tot recordant-li no 
només a aquest Club, si no a la resta de Clubs de la ciutat que els Clubs per definició son entitats 
privades que han de prendre a autogestionar-se. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. ¿Més preguntes?

Sr. Sastre:
Si, sense voler-me fer pesat. El passat mes de setembre en nom del grup de CiU vaig prendre la 
paraula en aquest Ple de l'Ajuntament per demanar-li al govern municipal que se suprimís el Butlletí 
Municipal que mensualment reben a casa tots els granollerins i granollerines. Ho vàrem fer, en la 
nostra opinió,   amb el sòlid argument del cost total d'aquests, que recordo que si sumem despeses 
d'edició, impressió i posterior distribució sobrepassa el 65.000 euros/anuals diners públics que en 
l'actual situació de crisi doncs a CiU ens sembla que s'haurien de destinar de forma prioritària a altres 
despeses de ciutat. En resposta a tot això i de forma totalment legítima, però pensem que 
desencertada el govern municipal es va negar en rodó a suprimir aquest butlletí , al Ple però, o al debat 
que es va generar en el Ple va ser motor de debat en aquest aspecte i aquests dies hem pogut 
comprovar com diferents mitjans de comunicació presentaven als ciutadans sobre aquest tema i 
majoritàriament doncs la ciutadania era partidària de suprimir aquesta despesa sobretot tenint en 
compte el context actual de crisi. Altres ciutadans, també a nivell individual, ens han fet arribar el seu 
suport a aquesta mesura. 

Per aquests motius, reitero la meva petició en el grup municipal o en el grup de govern que 
reconsiderin la seva decisió i suprimeixin aquest butlletí municipal .

Alcalde president:
Molt bé. Té la paraula la senyora Alba Barnusell, regidora de Comunicació. Endavant, 

Sra. Barnusell:
Moltes gràcies. Res, primer de tot dir-li que negar-nos rotundament no es vàrem negar, mai ens 
neguem, tampoc diria mai, però rotundament a res. Si més no, escoltem com deia el meu company 
regidor Pere Garcia, escoltem atentament, després compartim o no posicions i en aquest cas 
nosaltres mantindrem l'aposta pel Butlletí Municipal. En algú mitjà de comunicació, no en tots han fet 
alguna pregunta ciutadana com fan en diverses temàtiques i molt legítimes doncs l 'opinió a uns quants 
ciutadans i ben valorada és aquesta opinió i aquesta enquesta d'opinió. Nosaltres també hem fet 
diverses consultes i en aquest cas nosaltres també hem recollit opinions de valor d'aquest butlletí 
informatiu. Si que estem per reduir costos i per això mateix vàrem treure un concurs, que en els 
propers dies suposo que adjudicarem, per tal de reduir el cost d'impressió d'aquest butlletí i anar 
ajustant els costos que això significa.

Però de mantenir el Butlletí, informativament creiem que és una bona eina pel ciutadà i seguirem 
mantenint-la com a eina professional i feta per gent professional de la casa.



Alcalde president:
Bé, només per completar l'avaluació econòmica del tema en qüestió, dir que el cost per Butlletí és d'un 
euro persona/any i que el cost de TV3 és de 40 euros/persona any. ¿Més preguntes?

Sr. Sastre:
Si. Com que el meu instint m'ha dit que havia de preveure aquesta possible resposta. Li ofereixo un 
prec B, un pla B. Aprofitant les paraules de la regidora Barnusell de que no es neguen en rotund. Jo 
com a mínim els hi demanaria, també per respecte democràtic a les propostes del grups de l'oposició 
que poguéssim estudiar, evidentment no ara en aquest moment, però en privat i per futures sessions 
plenàries, doncs vies alternatives per tal, sense suprimir totalment aquesta publicació, cosa que 
l'equip de govern no té previst, poder-lo fer menys costós, vostè ara n'ha apuntat una, però algun altre 
podria ser reduir-ne la periodicitat o fer-la arribar a alguns sectors de la població pels quals sigui més 
imprescindible que d'altres. Per tant, deixo també aquest prec a sobre la taula.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Senyora Barnusell, endavant, 

Sra. Barnusell:
Aquest prec el recollim.

Alcalde president:
Molt bé. ¿Més preguntes? Endavant, 

Sr. Sastre:
Una més. Aquest prec aniria adreçat al regidora Segovia titular, doncs, de Mobilitat d'aquest 
Ajuntament. En les darreres setmanes granollerins i granollerines, doncs, sobretot aquells que som, i 
jo m'incloc, veïns del centre, sobretot a carrers propers a l'illa de vianants hem pogut viure un 
reguitzell de canvis de sentit de circulació d'alguns carrers, talls temporals d'aquesta circulació en 
alguns trams en d'altre vies, com per exemple, la del carrer Ricomà. Mesures d'aquest tipus, fent-ne 
exercici de memòria no gaire llunyana, podríem veure que comencen a produir-se des de fa més o 
menys un any i mig, quan a resultes i a resultes lògiques de les obres de vianalització del carrer 
Anselm Clavé es va començar a produir aquest petit, “kaos”, en tots aquests carrers que envolten 
aquesta illa de vianants. Carrers com el carrer del Lliri, Príncep de Viana, Barcelona, Ricomà, carrer 
del Lleó, Guayaquil, Portalet, etc... Una llarga de carrers s'han vist o tallats al trànsit, reoberts, 
convertits alguns trams en culs de sac, alguns tapats amb pedregots i d'altres canviats de direcció 
davant de la perplexitat que origina sobretot en veïns i visitants de la nostra ciutat .

La vianalització de la carretera, doncs, ha donat pas a un kaos de mobilitat en tots els carrers d'aquest 
voltant, fruit, ens dóna la sensació a dos motius: un podria ser una improvització a l'hora de planificar 
aquesta mobilitat en els carrers del centre urbà o altre podria ser una guerra oberta contra la circulació 
de vehicles per aquest mateix centre urbà. El primer motiu, el de la improvisació, em sembla que si és 
així és inadmissible i pel segon, pel de la guerra contra els cotxes, contra els vehicles a motor 
circulant pel centre urbà, pensem que es pot anar cap a un centre amb menys cotxes sense necessitat 
de convertir-lo en un laberint, amb el conseqüent kaos per tots els veïns d'aquests carrers que tenen o 
tenim la necessitat d'anar i tornar cada dia, per desgràcia al nostre lloc de treball amb vehicle . 

Per això li demano, senyor Segovia, bé, per sort que tenim feina, per això li demano senyor Segovia 
com a titular, com a regidor de Mobilitat, sobretot que posi seny, com a màxim responsable de la 
planificació de tots aquests canvis que es van produint en el voltant d'aquests carrers i a l'hora, 
sobretot, de planificar la mobilitat i la circulació en tots els carrers del centre urbà . 

Alcalde president:
Moltes gràcies. El senyor Segovia, en tot cas, pot fer una resposta molt extensa que ens podria portar 
una hora o en tot cas fer una síntesi i llavors acabar-li d'explicar al senyor Sastre aquestes qüestions a 



la informativa. Endavant, 

Sr. Segovia:
Doncs si, senyor Sastre, evidentment per la seva tranquil�litat aquestes propostes de circulació, 
aquests talls de carrers no son fruit de la premeditació o improvisació com vostè deia. Jo si, també li 
voldria, més que res per recordar el que vostè anomena pedragots son mobiliari urbà també. I si que 
m'agradaria tenir, ja sigui a Comissió Informativa, o tenir el temps necessari, quan consideri oportú, 
per demostrar-li quines son les línies bàsiques que mostra el pla de mobilitat urbana que ens adreça a 
fer aquest tipus de mobilitat. Pacificar el centre, tot el que puguem, evidentment doncs alguns canvis 
de carrers que hi ha hagut també han sigut atenent aquelles queixes o suggeriments o aquells 
consells que ens han donat també els propis usuaris, els propis veïns, per exemple el carrer de ....

Alcalde president:
Un moment, eh, que ell no ha arribat als cinquanta anys però comença a tenir aquests símptomes que 
s'aniran aguditzant al llarg del temps, ¿com ho tenim això? Un moment, 

Sr. Segovia:
Palaudàries, perdó, eh, és d'aquells carrers que han sigut propostes dels propis veïns que ens han fet 
veure que també seria millor o Sant Josep de Calassanç, per posar un exemple, però torno a repetir, 
la meva invitació a seure amb els tècnics al davant per poder, com feien l'altre dia amb el senyor 
Fermí Gutiérrez, per aquells comentaris que ens feia, donar-li la nostra visió que perquè fèiem aquest 
tipus d'actuacions.

Alcalde president:
¿Més preguntes? No. 

I no havent-hi altres assumptes per tractar s'aixeca la sessió quan són les vint-i-dos hores 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


