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Alcalde president:
Molt bé, doncs estem en disposició d'iniciar el ple ordinari del mes de juliol, el primer ple ordinari 
d'aquest mandat. En tot cas, deixeu-me començar amb dues referències, la primera és una felicitació, 
la senyora Alba Barnusell avui fa anys, per molts anys i també un comentari per si em de córrer Dr. 
Canal, tenim al regidor Corchado que fa uns moments estava amb un còlic nefrític a l'hospital i ha fet 
l'esforç de venir, estarem tots mirant perquè no hi hagi cap incidència.



Dit això, passaríem a l'ordre del dia, ¿hi ha alguna qüestió sobre l'acta? Doncs la donem per aprovada.
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Va ésser llegit l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, la qual fou aprovada sense cap esmena.

Alcalde president:
Passem als punts números 2 i 3, senyora secretària, 
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Alcalde president:
Molt bé, estaríem en disposició de passar als punts de la Comissió Informativa de l'Àrea de Govern i 
Economia, el punt número quatre, senyora secretària, 
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En data 16 de juny de 2011, l'Interventor General ha emès informe sobre el compliment de l'objectiu 
d'estabilitat pressupostària de la liquidació de l'exercici 2010, de l'Ajuntament i dels seus organismes 
autònoms, i de la entitat empresarial Granollers Mercat,  de la Empresa Granollers Promocions, S.A., 
Granollers Escena, S.L. i de Granollers Audiovisual, S.L.

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

Donar compte de l'informe de la Intervenció General que es transcriu literalment :

"INFORME  DE LA INTERVENCIÓ GENERAL SOBRE EL COMPLIM ENT DE L'OBJECTIU 
D'ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA DE LA LIQUIDACIÓ DE L' EXERCICI 2010 DE 
L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS, DELS SEUS ORGANISMES AU TÒNOMS, DE LA ENTITAT 
PÚBLICA EMPRESARIAL GRANOLLERS MERCAT, DE L'EMPRESA  GRANOLLERS 
PROMOCIONS SA, DE L'EMPRESA GRANOLLERS ESCENA SL I DE L'EMPRESA GRANOLLERS 
AUDIOVISUAL SL.

Aquest informe es realitza en compliment del que disposa l’article 16.2 del RD 1463/2007, de 2 de 



novembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de 
desembre, d’Estabilitat Pressupostaria, en la seva aplicació a les Entitats Locals.

LEGISLACIÓ APLICABLE:

RD Legislatiu 2/2007, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Estabilitat 
Pressupostaria.
RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei 
18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostaria, en la seva aplicació a les Entitats Locals.

CONSIDERACIONS

Les entitats a les quals es refereix l’article 2.1.d del TRLEGEP i l’article 4.1 del Reglament es 
classifiquen en dos grups:
Les entitats de l’article 19.1 del TRLGEP o article 5 del Reglament. (Municipis capitals de província o 
Comunitat Autònoma i amb població superior a 75.000 habitants).
Les entitats de l’article 19.3 del TRLGEP ( Resta d’Entitats entre las quals es troba l’Ajuntament de 
Granollers).
Aquestes últimes s’ajustaran al principi d’estabilitat pressupostaria entès com la situació d’equilibri o 
de superàvit en termes de capacitat de finançament d’acord amb la definició del SEC 95. (SISTEMA 
Europeu de Comptes).
Segons l’article 4.1 del Reglament, l’Entitat Local deurà d’aprovar, executar i liquidar els pressupostos 
d’acord al principi d’estabilitat definit a l’article 19.1 i 19.3 del TRLGEP. Per tant en termes de capacitat 
de finançament l’objectiu d’equilibri o superàvit pressupostari.
L’objectiu d’estabilitat pressupostària corresponent a les entitats locals s’haurà de computar en termes 
de comptabilitat nacional d’acord amb el disposat en el TRLGEP i s’haurà d’entendre aplicable a cada 
una de les entitats locals en termes consolidats, de conformitat amb el que disposa l’article 6 del 
Reglament.
En aplicació de l’article 20 del TRLGEP i el 9 del Reglament la Comissió Nacional d’Administració 
Local, mitjançant acord de 28 d’abril de 2011, va establir un objectiu d’estabilitat pressupostària 
aplicable a les liquidacions dels pressupostos de les entitats locals de l’exercici 2010 on la necessitat 
de finançament no superi el 5,53% dels ingressos financers consolidats.
La Intervenció Local deurà d’elevar al Ple un informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostaria. L’informe s’emetrà amb caràcter independent en les aprovacions dels pressupostos, 
dels crèdits extraordinaris i dels suplements de crèdits i en la liquidació.
L’Interventor Local detallarà en el seu informe els càlculs practicats sobre la bases de les dades dels 
capítols 1 a 9 dels estats de despeses i d’ingressos pressupostaris, en termes de comptabilitat 
nacional.
Els expedients de sol·licitud d’autorització d’endeutament deuran d’incorporar els informes d’avaluació 
sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat del pressupost de l’exercici corrent i de la liquidació de 
l’exercici anterior emesos per la Intervenció Local.
L’incompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostaria en l’últim any de vigència del pla, serà causa 
de denegació de l’autorització d’endeutament.

CALCUL DE LA CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT.

El càlcul de la capacitat/necessitat de finançament en els ens locals sotmesos a pressupost s’obté per 
la diferencia entre els imports pressupostats i liquidats en els capítols 1 a 7 dels estats d’ingressos i 
els capítols 1 a 7 dels estats de despeses, prèvia aplicació dels ajustos relatius a la valoració, 
imputació temporal,exclusió o no inclusió dels ingressos i despeses no financeres.
Les restants entitats públiques empresarials, societats mercantils i altres ens de dret públic 
dependents de les Entitats Locals, aprovaran, executaran i liquidaran els seus respectius 
pressupostos o aprovaran les seves respectives comptes de pèrdues i guanys en situació d’equilibri 
financer, d’acord amb els criteris del pla de comptabilitat que els sigui d’aplicació.

Per determinar la capacitat o necessitat de finançament d’aquelles unitats incloses en el sector públic 
de les Administracions Públiques i que estan sotmeses al Pla general de comptabilitat de l’empresa 
espanyola, que en el cas de l’Ajuntament de Granollers està format per l’EPE Granollers Mercat, les 



societats Granollers Escena S.L. i Granollers Audiovisual S.L., s’haurà de calcular per la diferència, 
positiva o negativa, entre les despeses i els ingressos, corrents i de capital, computables a efectes de 
comptabilitat nacional. Per tant el procediment per determinar la capacitat o necessitat de finançament 
d’aquestes unitats es farà a través de les fases següents:

A. Identificació dels conceptes comptables d’ingressos i despeses recollits en el compte de pèrdues 
i guanys que hauran de ser considerats com a Ingressos i Despeses en comptabilitat nacional.
B. Identificar aquelles variacions en el balanç que hagin de ser considerats com a Ingressos i 
Despeses en comptabilitat nacional.
C. Analitzar que les operacions realitzades entre aquestes unitats i les restants unitats considerades 
Administracions públiques figurin registrades pels mateixos imports.
D. Un cop realitzades les fases anteriors, el càlcul del dèficit o superàvit d’aquestes unitats 
s’efectuarà de la forma següent:
a. (+) Ingressos computables en comptabilitat nacional
b. (- ) Despeses computables en comptabilitat nacional
c. (+/-) Variacions del balanç computables (despeses o ingressos)
d. (=) capacitat o necessitat de finançament de la unitat

Pel que fa a l’apartat A) cal tenir en compte el següent:
1. No seran considerats ingressos en comptabilitat nacional els següents ingressos del compte de 
pèrdues i guanys:
• Les subvencions de capital traspassades a resultats d’exercici.
• L’excés de provisions per riscos i despeses
• Els beneficis per alienació d’immobilitzat financer, immaterial i material.
• Els beneficis en inversions financeres.
2. No seran considerades despeses en comptabilitat nacional les següents despeses del compte de 
pèrdues i guanys:
• Les dotacions per amortitzacions de l’immobilitzat.
• Les variacions de les provisions de tràfic per crèdits incobrables i altres.
• Les pèrdues per alienació d’immobilitzat financer, immaterial i material.
• Les pèrdues d’inversions financeres

Pel que fa a l’apartat B) cal tenir en compte les variacions de balanç que hauran de ser considerats 
com a ingressos o despeses a efectes de comptabilitat nacional:
1. Les despeses d’establiment s’imputaran a efectes de comptabilitat nacional com a despesa de 
l’exercici en que es produeixin.
2. Les variacions de l’immobilitzat material i immaterial es valoren com despeses o ingrés  a efectes 
de comptabilitat nacional per la diferència entre les adquisicions (a preu compra) i les alienacions (a 
preu de venda).
3. Les aportacions patrimonials rebudes en forma d’ampliacions de capital, aportacions per 
compensar pèrdues seran tractades en comptabilitat nacional com a transferències de capital 
rebudes, que igualment com les subvencions de capital s’hauran de computar com ingressos  en 
l’exercici en que es rebin.
4. En comptabilitat nacional no existeixen les provisions per riscos i despeses, ja que únicament 
s’hauran de reflectir els fluxos econòmics produïts i no previsions de despeses.

EQUILIBRI FINANCER

Els ens públics finançats majoritàriament per ingressos de mercats, apartat 4.2 del Reglament de la 
llei d’estabilitat pressupostària, cas en el que comptem amb l’empresa Granollers promocions, SA, 
aprovaran les seves respectives comptes de pèrdues i guanys en situació d’equilibri financer d’acord 
amb els criteris comptables del pla que els sigui d’aplicació.

L’article 24.1 del Reglament de la Llei d’Estabilitat pressupostària determina que s’entén per situació 
de desequilibri o equilibri financer aplicable a les societats mercantils dependents de l’administració 
pública.

Concretament, i d’acord amb allò establert en el precepte esmentat, la situació de desequilibri financer 
d’una societat pública productora de mercat s’origina quan concorren simultàniament les següents 



circumstàncies:
- Existència de pèrdues.
- El sanejament de les esmentades pèrdues exigeix l’aportació de recursos per part de 
l’administració titular.
- Aquest sanejament no ha estat previst per la pròpia administració titular dins del seu pressupost 
plantejat en termes d’estabilitat pressupostària.

Qualsevol altra situació en la que no concorrin les tres circumstàncies esmentades caldrà que sigui 
qualificada d’estabilitat pressupostària.

Cal establir que el compte de pèrdues i guanys de l’entitat Granollers Promocions, SA, estableix unes 
pèrdues de -2.607.530,52 euros, així com que no existeix una previsió per part dels estats consolidats 
de l’Ajuntament per fer front a aquesta necessitat, però cal tenir en compte que el consell 
d’administració de 16 de maig de 2011, ha proposat l’aplicació de les pèrdues a reserves voluntàries, 
fet que significa que no serà necessària l’aportació de recursos per part de l’administració titular.

AJUSTOS
En l’Estat d’Ingressos, l’ajust ve determinat pels ingressos efectivament recaptats no financers 
d’exercicis tancats i que no van ser inclosos en altres liquidacions ja que els ingressos a tenir en 
compte d’acord amb la normativa esmentada són els efectivament recaptats, i en relació als 
interessos no s’ha efectuat cap ajustament ja que la diferència entre el criteri de meritació, que caldria 
tenir en compte, és pràcticament nul·la en relació al criteri de venciment que és el que s’ha 
comptabilitzat.

En l’Estat de Despeses, únicament s’ha ajustat a la Liquidació per la diferencia entre el saldo inicial i 
final del compte 413, i únicament pel que respecta a la comptabilitat de l’Ajuntament ja que els altres 
són molt reduïts; en relació a altres ajustos com els interessos que es comptabilitzen pel criteri de 
meritació, no s’ha efectuat cap ajustament ja que la diferència entre el criteri de meritació que caldria 
tenir en compte, és pràcticament nul·la en relació al criteri de venciment que és el que s’ha 
comptabilitzat.

CONCLUSIÓ
Les entitats definides a l’article 4.1 del reglament de la llei d’estabilitat pressupostària formades per 
l’Ajuntament de Granollers, els seus organismes autònoms i els ens públics dependents que presten 
serveis o produeixin béns no finançats majoritàriament amb ingressos comercials (EPE Granollers 
Mercat, societat Granollers Escena S.L. i societat Granollers Audiovisual S.L.) presenten una 
liquidació del pressupost 2010 computat en termes de comptabilitat nacional i a nivell consolidat, que 
es mostra en quadres annexes i que compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària fixat, d’acord amb 
el que estableix l’article 15 del Reglament.

Segons es mostra en el quadre adjunt, es compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostaria de forma 
individual en tots els patronats i l’Ajuntament, pel que afecta a les entitats corresponents incloses en el 
4.1 en sentit contrari només l’empresa municipal Granollers audiovisual respon a aquesta 
circumstància, malgrat el còmput general de les tres empreses sense agregar-se a la Corporació és 
també d’equilibri pressupostari.

Per tant l’Ajuntament no haurà d’aplicar el que disposa l’article 10.3 de la Llei d’Estabilitat 
Pressupostaria i els articles 19 i 20 del Reglament d’Estabilitat Pressupostària dels Ens Locals, i no 
serà preceptiva l’elaboració d’un Pla Econòmic Financer.

Pel que respecta a l’empresa Granollers Promocions, SA, cal tenir en compte que d’acord amb la 
proposta d’aplicació de resultats negatius a reserves voluntàries s’entén que l’empresa es troba en 
situació d’equilibri financer sense que sigui necessària, tampoc en el seu cas, l’elaboració d’un pla 
d’equilibri financer.

D’acord amb l’article 16.2 del Reglament la Intervenció Local deurà d’elevar al Ple aquest informe 
sobre el compliment de l‘Estabilitat Pressupostaria de la Entitat Local."

LLLL''''AJUNTAMENT EN PLE NAJUNTAMENT EN PLE NAJUNTAMENT EN PLE NAJUNTAMENT EN PLE N ''''HA PRES CONEIXEMENTHA PRES CONEIXEMENTHA PRES CONEIXEMENTHA PRES CONEIXEMENT



Alcalde president:
Molt bé, el Ple es dóna per assabentat, passem als punts 5 i  6 que els votarem junts, son dos 
dictàmens que fan referència a dues modificacions de crèdit del pressupost de l'Ajuntament, 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 AJTEXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJT    21212121////2011201120112011    DE MODIFICACIÓDE MODIFICACIÓDE MODIFICACIÓDE MODIFICACIÓ    
DEL PRESSUPOST DE LDEL PRESSUPOST DE LDEL PRESSUPOST DE LDEL PRESSUPOST DE L ''''AJUNTAMENT PER SUPLEMENT DE CRÈDITSAJUNTAMENT PER SUPLEMENT DE CRÈDITSAJUNTAMENT PER SUPLEMENT DE CRÈDITSAJUNTAMENT PER SUPLEMENT DE CRÈDITS

Vist que des de les àrees gestores s'ha proposat la tramitació d'un expedient de modificació del 
Pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdits    per un import de 637.263,54 €, al qual se li ha 
assignat el codi d'expedient MC AJT 21/2011.

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

Vist l'informe favorable emès per l'interventor general en virtut del que disposa l'article 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 AJT 21/2011 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per 
suplement de crèdits    per un import de 637.263,54 €, amb el detall que es mostra a l'annex:

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 els podran examinar 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 AJTEXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJT    22222222////2011201120112011    DE MODIFICACIÓDE MODIFICACIÓDE MODIFICACIÓDE MODIFICACIÓ    
DEL PRESSUPOST DE LDEL PRESSUPOST DE LDEL PRESSUPOST DE LDEL PRESSUPOST DE L ''''AJUNTAMENT PER DOTACIÓ DE CRÈDITS EXTRAORDINARISAJUNTAMENT PER DOTACIÓ DE CRÈDITS EXTRAORDINARISAJUNTAMENT PER DOTACIÓ DE CRÈDITS EXTRAORDINARISAJUNTAMENT PER DOTACIÓ DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS

Vist que des de les àrees gestores s'ha proposat la tramitació d'un expedient de modificació del 
Pressupost de l'Ajuntament per dotació de crèdits extraordinaris    per un import de 83.233,03 €, al qual 
se li ha assignat el codi d'expedient MC AJT 22/2011.

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

Vist l'informe favorable emès per l'interventor general en virtut del que disposa l'article 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 AJT 22/2011de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per 
dotació de crèdits extraordinaris per un import de 83.233,03 €, 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 els podran examinar 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:
Tractarem ara els punts 7 i 8 que també votarem conjuntament, endavant senyora secretària, 

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 EMEXPEDIENT MC EMEXPEDIENT MC EMEXPEDIENT MC EM    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 DE MÚSICA PER DOTACIÓ DEESCOLA DE MÚSICA PER DOTACIÓ DEESCOLA DE MÚSICA PER DOTACIÓ DEESCOLA DE MÚSICA PER DOTACIÓ DE    
CRÈDITS EXTRAORDINARISCRÈDITS EXTRAORDINARISCRÈDITS EXTRAORDINARISCRÈDITS EXTRAORDINARIS

Vist que des de les àrees gestores s'ha proposat la tramitació d'un expedient de modificació del 
Pressupost del Patronat municipal de l'Escola de Música per dotació de crèdits extraordinaris per un 
import de 1.500,00 euros, al qual se li ha assignat el codi d'expedient MC EM 2/2011.

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

Vist l'informe favorable emès per l'interventor general en virtut del que disposa l'article 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 EM 2 /2011 de modificació del Pressupost del Patronat municipal de 
l'Escola de Música per dotació de crèdits extraordinaris per un import de 1.500,00 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 els podran examinar 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     ::::    CapCapCapCap
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions     ::::    12121212 CIUCIUCIUCIU::::    6666    PPPPPPPP::::    4444        ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE::::    1111         AGAGAGAG::::    1111

 

8888).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE GRANOLLERS MERCAT PERDICTAMEN RELATIU A MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE GRANOLLERS MERCAT PERDICTAMEN RELATIU A MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE GRANOLLERS MERCAT PERDICTAMEN RELATIU A MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE GRANOLLERS MERCAT PER    
IMPORT DEIMPORT DEIMPORT DEIMPORT DE     9999....000000000000    EUROSEUROSEUROSEUROS

1111.... En data 10101010    de novembre dede novembre dede novembre dede novembre de    2010201020102010 el Consell d'Administració de l'EPE Granollers Mercat aprova 
la seva proposta de pressupost per a l'entitat per a l'exercici 2011 i l'eleva al Plenari de l'Ajuntament 
de Granollers per a la seva aprovació.

2222.... En data 21212121    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de    2010201020102010 el Ple municipal aprova el pressupost per l'any 2011 de 
l'Ajuntament de Granollers i de les seves empreses  públiques adscrites .

3333.... En el detall del pressupost aprovat hi figura previst el concepte de despesa 629629629629 AportacionsAportacionsAportacionsAportacions     
Assoc Comerç de DaltAssoc Comerç de DaltAssoc Comerç de DaltAssoc Comerç de Dalt     per import de 10101010....000000000000    €€€€ del centre de cost 003003003003....CDDALTCDDALTCDDALTCDDALT

4444.... En data 14141414    d‘abril ded‘abril ded‘abril ded‘abril de    2011201120112011 la Diputació de Barcelona aprova les subvencions per a l’exercici 
2011 dins del marc de la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat .

5555.... En data 31313131    de maigde maigde maigde maig dededede    2011201120112011, mitjançant la resolucióresolucióresolucióresolució     17/201117/201117/201117/2011    del President de Granollersdel President de Granollersdel President de Granollersdel President de Granollers    
MercatMercatMercatMercat, s’accepta l’atorgament de les subvencions per a l’exercici  2011 de la Diputació de Barcelona.

6666.... La Diputació de Barcelona subvenciona amb 9.0009.0009.0009.000    € el programa de dinamització comercial€ el programa de dinamització comercial€ el programa de dinamització comercial€ el programa de dinamització comercial de 
la zona nord de Granollers en col�laboració amb l’associació Comerç de Dalt .

7777.... L'EPE Granollers Mercat té voluntat de signar conveni amb l'associació de comerciants Comerç 
de Dalt destinat a la dinamització comercial de la zona nord , per un import total de 18181818....000000000000    €€€€....

8888.... El reglament de subvencions de l'Ajuntament, aplicable a l'entitat pública empresarial, determina 
que la concessió directa de subvencions requereix l'aprovació prèvia del Ple de l'Ajuntament del crèdit 
pressupostari. 

9999.... Vist informe favorable, de data 12 de juliol de la Tècnica de Desenvolupament Local, Sr. Àurea 
Diéguez Suárez.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Aprovar la modificació de crèdit del pressupost de Granollers Mercat per a l’exercici 2011 
mitjançant l'increment de 9999....000000000000    €€€€ en el concepte d’ingrés 750750750750 Aportacions AssocAportacions AssocAportacions AssocAportacions Assoc....    Comerç de DaltComerç de DaltComerç de DaltComerç de Dalt i 



l'increment de 9999....000000000000    €€€€ en el concepte de despesa 629629629629    Aportacions AssocAportacions AssocAportacions AssocAportacions Assoc....    Comerç de DaltComerç de DaltComerç de DaltComerç de Dalt del centre 
de cost 003003003003....CDDALTCDDALTCDDALTCDDALT, corresponents a la subvenció de la Diputació de Barcelona per a finançar, a 
través del conveni amb l'Associació Comerç de Dalt, les activitats de dinamització comercial de la 
zona nord de la ciutat.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Notificar l’acord a Intervenció i Gestió Pressupostària d’aquesta Corporació i al departament 
de comptabilitat de Granollers Mercat.

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

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

Alcalde president:
Passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Planificació Estratègica i Ciutadania, el punt número 9, 

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

9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LES DUES FESTES LOCALS PER A LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LES DUES FESTES LOCALS PER A LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LES DUES FESTES LOCALS PER A LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LES DUES FESTES LOCALS PER A L ''''ANYANYANYANY    2012201220122012

Al DOGC núm. 5876  de data 11 de maig de 2011 es publica l'ORDRE EMO/80/2011, de 27 d'abril, per 
la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2012. (Pàg. 26880). L'article 2 de 
l'esmentada Ordre estableix que: " A més de les festes esmentades es fixaran, mitjançant una ordre 
d'aquest Departament, dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments."

En data 9 de juny de 2011, els Serveis Territorials a Barcelona del Departament d 'Empresa i Ocupació 
de la Generalitat de Catalunya, ha requerit a l'Ajuntament de Granollers la notificació de l'acord de Ple 
que determini les dues festes locals de Granollers per al  2012.

Tradicionalment els dos dies fixats com a festes laborals locals han estat el divendres immediatament 
posterior al dijous de l'Ascensió i el divendres següent a l 'últim dijous del mes d'agost.

Atès l'informe favorable del Responsable del Servei de Participació i Relacions Ciutadanes .

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

1111rrrr.... Ordre EMO/80/2011, de 27 d'abril, publicada al DOGC núm. 5876 de data 11 de maig de 2011.

2222nnnn.... El Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, en l'article 46, s'estableix que el Ple ha d'adoptar l'acord 
relatiu a l'establiment de les festes laborals locals .

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Aprovar com a festes locals de Granollers per a l'any 2012 els dies següents: 18 de maig 
(l'Ascensió) i 31 d'agost (Festa Major).

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Notificar aquest acord al Departament de Treball i Indústria de la Generalitat, a l'Oficina 
d'Atenció al Ciutadà i al Servei d'imatge i relacions institucionals de l 'Ajuntament de Granollers. 

APROVAT  PER UNANIMITATAPROVAT  PER UNANIMITATAPROVAT  PER UNANIMITATAPROVAT  PER UNANIMITAT

Alcalde president:
Passem el punt número 10, endavant



 
10101010).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A RATIFICAR ELS NOMENAMENTS DELS REPRESENTANTS DEDICTAMEN RELATIU A RATIFICAR ELS NOMENAMENTS DELS REPRESENTANTS DEDICTAMEN RELATIU A RATIFICAR ELS NOMENAMENTS DELS REPRESENTANTS DEDICTAMEN RELATIU A RATIFICAR ELS NOMENAMENTS DELS REPRESENTANTS DE    
VEÏNS I DELS REPRESENTANTS DE LES ENTITATS DE PALOUVEÏNS I DELS REPRESENTANTS DE LES ENTITATS DE PALOUVEÏNS I DELS REPRESENTANTS DE LES ENTITATS DE PALOUVEÏNS I DELS REPRESENTANTS DE LES ENTITATS DE PALOU,,,,    EN EL CONSELL DEL POBLEEN EL CONSELL DEL POBLEEN EL CONSELL DEL POBLEEN EL CONSELL DEL POBLE    
DE PALOUDE PALOUDE PALOUDE PALOU

L'art. 3.a) dels Estatuts reguladors del Consell del Poble de Palou, estableix que: "El Consell del Poble 
de Palou estarà integrat per regidors, representants dels veïns i representants de les associacions 
ciutadanes legalment constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d'Entitats i en l'àmbit territorial 
del poble".

Com a conseqüència dels resultats de les Eleccions Locals celebrades el darrer dia 22 de maig de 
2011, calía fer la renovació dels 9 representants esmentats que formen part del Consell.

Així, per una banda, per acord de l'Ajuntament en ple en sessió celebrada el dia 5 de juliol de 2011, es 
varen designar els nous regidors i els respectius càrrecs que han de formar part del Consell del Poble 
de Palou, i que van ser:

* President: Pius Canal i Canals (CiU).
* Vocal: Albert Camps i Giró (PSC), i,
* Vocal: German Cequier i Bardají (CiU).

Per altra banda, el darrer dia 2 de juliol de 2011, es varen celebrar les eleccions pels habitants 
inclosos en el cens electoral corresponent a l'àmbit del sector de Palou, per poder obtenir els tres 
representants dels veïns, i del resultat obtingut, varen ser escollits els senyors:

* Isidre Cladellas Parera.
* Joan Francesc Mayol Font, i,
* Josep Roca Cladellas.

I, per altra banda, les entitats de Palou han comunicat a aquest Ajuntament, que havien designat com 
a representants en el Consell del Poble de Palou, als següents senyors:

* Joan Estapé Mas, en representació de l'Associació de Veïns de Palou.
* Eduard Pujol Niñerola, en representació de l'Associació de Propietaris de Palou, i,
* Meritxell Roura Gutierrez, en representació de la Junta de Centre del Centre Cívic de Palou.

Atès allò que disposa l'art. 3.e) dels referits Estatuts reguladors, quan a què es competència del ple 
municipal la ratificació dels nomenaments esmentats

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Ratificar el nomenament dels representants dels veïns  resultants de les eleccions celebrades  
el dia 2 de juliol de 2011, així com, dels representants de les entitats de Palou, que han de formar part 
del Consell del Poble de Palou, que tot seguit s'indiquen:

a) Representants dels veïns:
* Isidre Cladellas Parera.
* Joan Francesc Mayol Font, i,
* Josep Roca Cladellas.

b) Representants de les entitats de Palou.
* Joan Estapé Mas, en representació de l'Associació de Veïns de Palou.
* Eduard Pujol Niñerola, en representació de l'Associació de Propietaris de Palou, i,
* Meritxell Roura Gutierrez, en representació de la Junta de Centre del Centre Cívic de Palou.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Aprovar  la nova composició del Consel del Poble de Palou, d'acord amb l'acord plenari de 5 
de juliol de 2011 esmentat, i dels nomenaments anteriors següent:

* President: Pius Canal i Canals (regidor del grup municipal CiU).
* Vocal: Albert Camps i Giró (regidor del grup municipal PSC),
* Vocal: German Cequier i Bardají (regidor del grup municipal CiU).
* Vocal: Isidre Cladellas Parera, representant dels veïns.
*  Vocal: Joan Francesc Mayol Font, representant dels veïns.



*  Vocal: Josep Roca Cladellas, representant dels veïns.
*  Vocal: Joan Estapé Mas, en representació de l'Associació de Veïns de Palou.
* Vocal: Eduard Pujol Niñerola, en representació de l'Associació de Propietaris de Palou, i,
* Vocal: Meritxell Roura Gutierrez, en representació de la Junta de Centre del Centre Cívic de 

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

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor     ::::    21212121    PSCPSCPSCPSC::::    13131313 CIUCIUCIUCIU::::    6666 ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE::::    1111 AGAGAGAG::::    1111
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra     ::::    CapCapCapCap
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions     ::::    4444 PPPPPPPP::::        4444    

Alcalde president:
Molt bé, passaríem a la Comissió Informativa de l 'Àrea de Territori i Ciutat, el punt número 11

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE L ''''ÀREA DE TERRITORI I CIUTATÀREA DE TERRITORI I CIUTATÀREA DE TERRITORI I CIUTATÀREA DE TERRITORI I CIUTAT
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El Ple de l'Ajuntament de Granollers en sessió celebrada el dia 29 de març de 2011 va aprovar 
inicialment la modificació puntual dels articles 175, 178 i 179 de les Normes urbanístiques del Pla 
d'Ordenació Urbanística Municipal de Granollers pel què fa al Sistema d'Infrastructures de servei 
Tècnics, redactada per la Directora de l'Oficina de gestió del POUM i promoguda per l'Ajuntament de 
Granollers.

Que es va sotmetre a informació pública, mitjançant edictes publicats en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de 18 d'abril de 2011, en el diari "La Vanguardia" de data 16 d'abril de 2011 i 
en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament, sense que s'hagin formulat al�legacions.

Atès allò que disposa l'art. 80, 85.1 i 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el 
Text Refós de la Llei d'Urbanisme  i els articles 117 i 118 del Decret 305/2006, de 26 de juliol, pel qual 
s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme.

Atès l'art. 52.2 c) del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, en el que estableix les competències del Ple  en matèria d'aprovació que 
posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d'ordenacions previstos a la legislació 
urbanística. 

    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  la modificació puntual dels articles 175, 178 i 179 de les Normes 
urbanístiques del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Granollers pel què fa al Sistema 
d'Infrastructures de servei Tècnics, atès que no s'han presentat al�legacions.

SegonSegonSegonSegon. Elevar a la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya l'expedient 
administratiu i el projecte a efectes de la seva aprovació definitiva, d'acord amb allò que disposa l'art. 
80 del Decret Legislatiu 1/2010, 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme. 

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde president:



Passem al punt número 12, 

 

12121212).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR L''''AJUST  DE SUPERFÍCIE DE LES PARCEL�LESAJUST  DE SUPERFÍCIE DE LES PARCEL�LESAJUST  DE SUPERFÍCIE DE LES PARCEL�LESAJUST  DE SUPERFÍCIE DE LES PARCEL�LES    
SOBRERES SSOBRERES SSOBRERES SSOBRERES S3333,,,,    SSSS4444    I SI SI SI S5555    DEL PROJECTE DDEL PROJECTE DDEL PROJECTE DDEL PROJECTE D''''ADJUDICACIÓ DELS SOBRANTS DE VIALS EN LAADJUDICACIÓ DELS SOBRANTS DE VIALS EN LAADJUDICACIÓ DELS SOBRANTS DE VIALS EN LAADJUDICACIÓ DELS SOBRANTS DE VIALS EN LA    
ZONA DEL PASSEIG DE LA CONCA DEL BESÒS DE GRANOLLERSZONA DEL PASSEIG DE LA CONCA DEL BESÒS DE GRANOLLERSZONA DEL PASSEIG DE LA CONCA DEL BESÒS DE GRANOLLERSZONA DEL PASSEIG DE LA CONCA DEL BESÒS DE GRANOLLERS

L'Ajuntament en ple, en sessió celebrada el dia 28 d'octubre de 2008, va acordar iniciar expedient per 
tal de declarar parcel�les sobreres les finques situades del Passeig de la Conca del Besòs, entre la 
confluència amb el carrer Arenys i l'avinguda Prat de la Riba, d'aquesta ciutat, d'acord amb el Projecte 
redactat per aquest Ajuntament, amb una superfície total de 3.521,93 m

2
, a l'ensems que es requeria 

als propietaris confrontants i que consten en el projecte esmentat, perquè compareguessin durant en 
el termini de 30 dies davant d'aquest Ajuntament, a fi de manifestar allò que consideressin convenient, 
relatiu a l'adquisició voluntària de les parcel�les adjudicades .

En data 3 de setembre de 2009, el senyor David Sala Coll, amb DNI núm. 46.228.483-R, en 
representació de la mercantil PRIELÀ, SA, amb domicili social al carrer Jordi Camps, números 23-29, 
cantonada amb el carrer Vic, números 9-17 (polígon industrial Jordi Camp), d'aquesta ciutat i amb NIF 
núm. A-08572091, com a propietària de la finca confrontant amb la parcel�la senyalada amb el número 
S5 del projecte, ha presentat instància manifestant el seu interès en adquirir aquesta parcel�la i 
mitjançant acord de Ple de data 24 de novembre de 2009 es va  adjudicar definitivament a PRIELÀ, 
SA, per la quantitat de 89.578,90 euros, més el 16% d'IVA, la parcel�la sobrera S5 del Projecte  
d'Adjudicació dels sobrant de domini públic del Riu Congost en la zona del Passeig de la Conca del 
Besòs, situat entre la confluència amb el carrer Arenys i l'avinguda d'Enric Prat de la Riba, d'aquesta 
ciutat, amb una superfície de 300,56 m

2
.

Posteriorment , en data 1 d'abril de 2011, el senyor David Castellà Brunet, en representació de la 
mercantil INVERSIONS LA BORDA, SL, amb domicili al carrer Sant Josep de Calassanç, 4, 2n, 
d'aquesta ciutat i NIF núm. B-60450174; el senyor David Sala Coll, en representació de la mercantil 
AUDENS FOOD, SA, amb domicili al carrer Jordi Camp, 25, d'aquesta ciutat i NIF núm. A-08572091 i 
el senyor Gerard Marata Matas, en representació de la mercantil TEXTIL MARTEX, SA, amb domicili 
al carrer Roger de Llúria, 19, d'aquesta ciutat i NIF núm. A-08878332; propietaris de les finques que 
confronten amb les parcel�les sobreres S3, S4 i S5 del Projecte  d'Adjudicació dels sobrant de domini 
públic del Riu Congost en la zona del Passeig de la Conca del Besòs presenten un escrit on 
manifesten que la documentació cadastral s'ha actualitzat d'acord amb els límits reals de les seves 
finques i dels sobrants colindats i, per tant, sol�liciten que s'actualitzi el mencionat Projecte  
d'Adjudicació dels sobrants, d'acord amb aquestes dades.

Al respecte, en data 4 de juliol de 2011, l'Arquitecte municipal ha informat el següent:

"El present informe té com a objectiu el reajust de les superfícies dels sobrants definits en elreajust de les superfícies dels sobrants definits en elreajust de les superfícies dels sobrants definits en elreajust de les superfícies dels sobrants definits en el    
referit projecte com a Sreferit projecte com a Sreferit projecte com a Sreferit projecte com a S3333,,,,    SSSS4444    i Si Si Si S5555, segons els plànols adjunts i d’acord amb l’actualització 
cadastral, amb la descripció registral de les finques afectades (documentació aportada el 
5/01/20100, registre d’entrada núm. 231), amb la realitat física de les parcel�les un cop completada 
la urbanització del vial, i considerant la documentació presentada el 01/04/2011 (registre d’entrada 
núm. 6.460) pels propietaris afectats: David Castellà Brunat, en representació d’INVERSIONS LA 
BORDA, SL; David Sala Coll, representant PRIELA, SA, avui AUDENS FOOD, SA; i el senyor 
Gerard Marata Matas, en representació de TEXTIL MARTEX, SA. 
Així, es modifica la descripció d’aquestes parcel�les, actualitzant superfícies, límits, així com la 
valoració final del sobrant, en els termes següents:
- Parcel�la S3. Superfície: 1.203,51 m

2
. Limita al nord, amb façana de 18,83 metres, amb Travessia 

de Jordi Camp; al sud amb línia de 14,06 metres, amb parcel�la sobrera S4; a l’est, amb una façana de 
73,10 metres de longitud, amb el pg. de la Conca del Besòs i a oest amb línia de 73,40 metres, amb 
porció de finca de 497,98 m

2
, propietat d’INVERSIONS LA BORDA, SL, situada al carrer Travessia 

Jordi Camp, i que d’acord amb la sol�licitud de parcel�lació presentada l’1/04/2011, ha d’agrupar-se a 
la finca de TEXTIL MARTEX, SA, de la Travessia Jordi Camp, núm. 18.

Es valora en 330.965,25 euros.
- Parcel�la S4. Superfície: 447,63 m

2
. Limita al nord amb línia de 14,06 metres, amb parcel�la 

sobrera S3; al sud amb línia de 8,75 metres, amb parcel�la sobrera S5; a l’est, amb façana de 39,33 



metres de longitud, amb el pg. de la Conca del Besòs i a oest amb línia de 31,11 metres, amb la finca 
situada al passatge Jordi Camp, 5 (ref. cadastral 9966511), propietat d’AUDENS FOOD, SA, i amb 
línia de 8,20 metres, amb porció de finca de 63,86 m

2
, propietat d’INVERSIONS LA BORDA, SL, que 

d’acord amb la sol�licitud de parcel�lació presentada l’1/04/2011, ha d’agrupar-se també a la finca del 
passatge Jordi Camp, núm. 5.

Es valora en 123.098,25 euros.
- Parcel�la S5. Superfície: 342,83 m

2
. Limita al nord amb línia de 8,75 metres amb parcel�la sobrera 

S4, al sud amb línia corba, amb la confluència del passeig de la conca del Besòs amb el carrer Vic; a 
l’est, amb el passeig de la conca del Besòs, mitjançant façana recta de 49,78 metres fins a la corba 
que uneix aquest vial amb el carrer Vic; i a oest amb línia de 56,72 metres amb la finca situada al 
carrer Vic, 17, de ref. cadastral 9965304.

Es valora en 94.278,25 euros.

La superfície del total de les tres parcel�les sobreres modificades respecte el projecte anterior és de 
1.993,97 m

2
, de forma que en resulta un increment de 178,20 m

2
, i es considera un valor unitari del 

sòl a adjudicar de 275 euros/m
2
."

Quadre resum

PARCEL�LA SOBRERAPARCEL�LA SOBRERAPARCEL�LA SOBRERAPARCEL�LA SOBRERA FINCA ADJUDICATÀRIAFINCA ADJUDICATÀRIAFINCA ADJUDICATÀRIAFINCA ADJUDICATÀRIA

NúmNúmNúmNúm.... SuperfícieSuperfícieSuperfícieSuperfície     

((((mmmm
2222
))))

ValorValorValorValor    ((((€€€€)))) RefRefRefRef....cadcadcadcad.... AdreçaAdreçaAdreçaAdreça PropietatPropietatPropietatPropietat

S3 1.203,51 330.965,25 9966509 Trav. Jordi Camp, 18 TEXTIL MARTEX, SA

S4 447,63 123.098,25 9966511 P. Jordi Camp, 5 PRIELÁ, SA

S5 342,83 94.278,25 9965304 C/ Vic, 17 PRIELÁ, SA

S3+S4+S5 1.993,97 548.341,75

Que d'acord amb l'article 12 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del 
Patrimoni dels Ens Locals, aquests terrenys no disposen de les dimensions i característiques 
geomètriques que les facin susceptibles d'ésser edificades independentment, tenen la consideració de 
sobreres i caldrà alienar-les per venda directa als propietaris de les finques colindants, segons els 
criteris bàsics de millor aprofitament, veïnatge i millora de les condicions d'edificació i habitabilitat de 
les parcel�les veïnes.

Que l'ajust de superfície de les parcel�les S3, S4 i S5 fa que aquestes tinguin una superfície total de 
1.993,97 m

2
, amb un valor total d'adjudicació de 548.341,75 euros.

Que no cal expedient de qualificació jurídica, d'acord amb allò que preveu l'article 20 del Reglament 
del patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/88, de 17 d'octubre, ja que s'acompleix 
l'excepcionalitat assenyalada en l 'article 12.2 del mateix cos legal.

Que l'import de la venda de la parcel�la és inferior al 25% del pressupost ordinari i, per tant, no 
s'exigeix autorització del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, encara que se li 
haurà de notificar l'acord, de conformitat amb l'article 40.1.c) del Reglament esmentat.

Atès allò que disposa l'article 44.1 del mateix cos legal.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .... Deixar sense efecte l'acord de Ple de data 24 de novembre de 2009 que adjudicava 



definitivament a PRIELÀ, SA, per la quantitat de 89.578,90 euros, més el 16% d'IVA, la parcel�la 
sobrera S5 del Projecte  d'Adjudicació dels sobrant de domini públic del Riu Congost en la zona del 
Passeig de la Conca del Besòs, situat entre la confluència amb el carrer Arenys i l'avinguda d'Enric 
Prat de la Riba, d'aquesta ciutat, amb una superfície de 300,56 m

2
.

SegonSegonSegonSegon.... Aprovar l'ajust de superfícies de les parcel�les sobreres S3, S4 i S5 del Projecte 
d'adjudicació dels sobrants de vials en la zona del passeig de la Conca del Besòs de Granollers, amb 
una superfície total de 1.993,97 m

2
, redactat pel servei d'Urbanisme d'aquesta Corporació.

TercerTercerTercerTercer .... Requerir als propietaris confrontants i que consten en el projecte esmentat, perquè en el 
termini de 30 dies compareguin davant d'aquest Ajuntament, i manifestin allò que considerin 
convenient, relatiu a l'adquisició voluntària de les parcel�les. Notificar a les persones interessades 
aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat d'interposar-hi els recursos corresponents.

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

 Alcalde president:
Passem al punt número 13, 
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SOBRANT DE VIA PÚBLICA AL CARRER JOSEP IRLASOBRANT DE VIA PÚBLICA AL CARRER JOSEP IRLASOBRANT DE VIA PÚBLICA AL CARRER JOSEP IRLASOBRANT DE VIA PÚBLICA AL CARRER JOSEP IRLA,,,,    ENTRE EL CARRER JOAN PRIM I ELENTRE EL CARRER JOAN PRIM I ELENTRE EL CARRER JOAN PRIM I ELENTRE EL CARRER JOAN PRIM I EL    
CARRER FRANCESC TARAFA DE GRANOLLERS I ADJUDICARCARRER FRANCESC TARAFA DE GRANOLLERS I ADJUDICARCARRER FRANCESC TARAFA DE GRANOLLERS I ADJUDICARCARRER FRANCESC TARAFA DE GRANOLLERS I ADJUDICAR----HO A LHO A LHO A LHO A L''''EMPRESA FINQUESEMPRESA FINQUESEMPRESA FINQUESEMPRESA FINQUES    
NOU ÀMBITNOU ÀMBITNOU ÀMBITNOU ÀMBIT ,,,,    SLSLSLSL

L'Ajuntament en ple, en sessió celebrada el dia 23 de febrer de 2010, va acordar aprovar el Projecte 
d'adjudicació de sobrant de via pública del carrer Josep Irla , entre el carrer Joan Prim i el carrer 
Francesc Tarafa de Granollers, amb una superfície total de 72,36 m

2
 i un valor total d'adjudicació de 

309.959,10 euros, redactat pel Servei d'Urbanisme d'aquesta Corporació, i a l'ensems que es requeria 
als propietaris confrontats i que consten en el projecte esmentat, perquè compareguessin durant en el 
termini de 30 dies davant d'aquest Ajuntament, a fi de manifestar allò que consideressin convenient, 
relatiu a l'adquisició voluntària de les parcel�les adjudicades .

Durant el termini atorgat als propietaris de les finques veïnes no s'ha formalitzat cap adquisició de les 
parcel�les sobreres.

En data 14 d'abril de 2011, amb registre d'entrada número 7316, el senyor Josep M. Bertran Mainou, 
en representació de la mercantil FINQUES NOU ÀMBIT, SL, amb domicili al carrer Joan Prim, 167, 
d'aquesta ciutat i NIF núm. B-61773701; com a propietària de la finca confrontant amb la parcel�la 
sobrera, ha presentat instància manifestant el seu interès en adquirir el sobrant per tal d'agrupar-lo 
amb la finca veïna del carrer Joan Prim, 22 i  Francesc Tarafa núm. 17, per a dur a terme una 
promoció immobiliària. No obstant i tenint en compte la situació econòmica en què ens trobem, 
sol�licita que es revisi el valor d 'adjudicació de manera que s'ajusti als valors de mercat actuals.

Al respecte, en data 14 de juliol de 2011, l'Arquitecte municipal ha informat el següent:

"Valoració actualitzada
D’acord amb l’art. 24.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei del Sòl, en el sòl urbà consolidat per la urbanització, el valor del sòl es determina per 
l’aplicació, a l’aprofitament que estableix el planejament per a cada terreny concret, del valor bàsic de 
repercussió del sòl d'acord amb l'ús corresponent. 
Atès que a Granollers la ponència de valors cadastrals és vigent des del gener de 1998, els valors de 
repercussió recollits poden resultar recusables, i han d’actualitzar-se per una nova valoració que 
consideri l’evolució real del mercat. La directa aplicació dels coeficients d’actualització cadastral 
tampoc no resulta acceptable per a un període superior a 5 anys. Per tant, s’aplicarà el mètode 
residual estàtic, ja indicat en la norma 16.1 del RD. 1020/1993 per a determinar el valor cadastral dels 
béns de naturalesa urbana, i tal com prescriu també l’art. 24.b del Reial Decret Legislatiu 2/2008, 
d’acord amb la formulació de la Normativa hipotecària (ECO/805/2003, modificada per la Ordre 
EHA/3011/2007):
Així, considerant tots els factors que intervenen en la formació del valor urbanístic del sòl , s’estableix:



F = VM (1-b) - ∑Ci
Essent:

F = valor del terreny o valor del sòl
VM = valor de mercat de l’immoble acabat. En l’informe sobre el sector de l’habitatge a Catalunya 
per al 2010, hi consta per a Granollers, un valor de venda del m

2
 construït d’habitatge: 3.052,29 

euros/m2. Aquest valor es rma en mostreig d’immobles semblants que es troben a la venda en 
l’actual mercat immobiliari .
b = marge de benefici del promotor. La Ordre EHA/3011/2007, sobre normes de valoració de béns 
immobles i de determinats drets per a diverses finalitats financeres, estableix, que en cas d’edificis 
d’ús residencial, habitatges de primera residència, el marge del promotor (b), no podrà ser inferior 
al 18%.
Ci = cadascun dels costos i despeses necessàries per a obtenir l’edifici (costos de construcció, 
despeses de promoció, etc…). Segons el Butlletí Econòmic de la Construcció (2n trimestre de 
2011), el cost unitari de construcció (Cc) del m

2
 d’un edifici de renta normal entre mitgeres resulta 

de 1.212,99 €/m
2
 construït. Considerem la resta de despeses en un 24% del Cc.

F =  3.052,29 €/m2 (1-0,18) - 1.212,99 €/m
2
 x 1,24 = 998,78 euros / m

2
 sostre

Tenint en compte que l'edificabilitat que el planejament vigent fixa en aquest terreny és d’un total de  
262,90 m2 de sostre, el valor actualitzat del sobrant resulta:

Valor del sòl
Vsòl = 998,78 € / m2 sostre x 262,90 m2 st. = 262.579,26 euros

Es proposa per tant, la revisió del valor d’adjudicació del sobrant de via pública, de 72,36 m
2
 de 

superfície, situat al carrer Josep Irla, entre el carrer Joan Prim i el carrer Francesc Tarafa de 
Granollers, que resulta, d’acord amb els valors de mercat actualitzats, de  262.579,26 euros."

Que d'acord amb l'article 12 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del 
Patrimoni dels Ens Locals, aquests terrenys no disposen de les dimensions i característiques 
geomètriques que les facin susceptibles d'ésser edificades independentment, tenen la consideració de 
sobreres i caldrà alienar-les per venda directa als propietaris de les finques confrontades, segons els 
criteris bàsics de millor aprofitament, veïnatge i millora de les condicions d'edificació i habitabilitat de 
les parcel�les veïnes.

Que d'acord amb la modificació i actualització del valor de l'adjudicació del sobrant de via pública 
situat al carrer Josep Irla,  de 72,36 m

2
, amb un valor total d'adjudicació de 262.579,26 euros.

Que no cal expedient de qualificació jurídica, d'acord amb allò que preveu l'article 20 del Reglament 
del patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/88, de 17 d'octubre, ja que s'acompleix 
l'excepcionalitat assenyalada en l 'article 12.2 del mateix cos legal.

Que l'import de la venda de la parcel�la és inferior al 25% del pressupost ordinari i, per tant, no 
s'exigeix autorització del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, encara que se li 
haurà de notificar l'acord, de conformitat amb l'article 40.1.c) del Reglament esmentat.

En data 18 de juliol de 2011, amb registre d'entrada número 14310, el senyor Josep M. Bertran 
Mainou, en representació de la mercantil FINQUES NOU ÀMBIT, SL, amb domicili al carrer Joan Prim, 
167, d'aquesta ciutat i NIF núm. B-60450174; com a propietària de la finca confrontant amb la parcel�la 
sobrera, ha presentat instància manifestant que accepten el valor proposat d'adjudicació de la 
parcel�la sobrera  per un import de 262.579,26 euros.

D'acord amb la modificació i actualització del valor de l'adjudicació del sobrant de via pública del 
projecte aprovat per acord plenari de data 23 de febrer de 2010 i amb l'informe emès per la cap del 
servei d'urbanisme, el preu de venda del sobrant de via pública situat al carrer Josep Irla, entre el 
carrer Joan Prim i el carrer Francesc Tarafa és de 262.579,26 euros, més el 18% d'IVA, que han 
d'imputar-se a la partida d'ingressos del pressupost d'aquest Ajuntament núm. G.400.60001 Venda 
d'inversions.



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

PrimerPrimerPrimerPrimer .... Aprovar la modificació i actualització del valor d'adjudicació del sobrant de via pública del 
Projecte dProjecte dProjecte dProjecte d''''adjudicació del sobrant de via pública al carrer Josep Irlaadjudicació del sobrant de via pública al carrer Josep Irlaadjudicació del sobrant de via pública al carrer Josep Irlaadjudicació del sobrant de via pública al carrer Josep Irla,,,,    entre el carrer Joan Prim i elentre el carrer Joan Prim i elentre el carrer Joan Prim i elentre el carrer Joan Prim i el    
carrer Francesc Tarafa de Granollerscarrer Francesc Tarafa de Granollerscarrer Francesc Tarafa de Granollerscarrer Francesc Tarafa de Granollers, per un valor actualitzat de 262.579,26 euros, i amb una 
superfície de 72,36 m

2
, d'acord amb els antecedents exposats i els fonaments de drets invocats. 

SegonSegonSegonSegon.... Adjudicar definitivament a la mercantil FINQUES NOU ÀMBIT, SL, amb NIF B61773701, 
per la quantitat de 262.579,26 euros, més el 18% d'IVA, el sobrant de via pública del Projecte  
d'Adjudicació del sobrant de via pública al carrer Josep Irla, entre el carrer Joan Prim i el carrer 
Francesc Tarafa, d'aquesta ciutat, amb una superfície de 72,36 m

2
.

TercerTercerTercerTercer .... Comunicar a l'Àrea d'Hisenda d'aquest Ajuntament per a què el total ingrés de 262.579,26 
euros, més el 18% d'IVA, s'imputi a la partida pressupostària d'ingressos G.400.60001 Venda 
d'inversions de l'actual exercici 2011.

QuartQuartQuartQuart.... Formalitzar en escriptura pública l'adjudicació esmentada i facultar a l'Il�ltre Sr. 
Alcalde-president d'aquest Ajuntament per a la signatura de quants documents siguin necessaris per a 
dur a bon fi aquests acords.

CinquèCinquèCinquèCinquè.... Traslladar el present acord a la mercantil FINQUES NOU ÀMBIT, S, i a l'Àrea econòmica 
d'aquest Ajuntament.
Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat 
d'interposar-hi els recursos corresponents.

Alcalde president:
Aquí si que el grup Popular ha demanat intervenció, endavant 

Sra. Gutiérrez:
Gràcies Alcalde. Molt breument perquè aquest és un tema que ja s'ha tractat anteriorment i llavors és 
simplement per deixar constància de la nostra posició. En el ple de febrer de 2010 se'ns va proposar 
l'adjudicació d'aquests 72,36 m2  per un valor de 309.959,10 €, i que provenen del sobrant de 
l'expropiació per fer un carrer, el carrer Josep Irla.

La nostra posició va ser el decantament perquè  continués essent espai públic, deixant la vorera 
ampla com està o bé com  espais verds.

També cal recordar que ara el valor d'aquests metres s'ha devaluat un 15%, és a dir, 47.000 euros 
menys.  No ens sembla bé expropiar i tornar a vendre. Jo no voldria dir-ho però ho haig de dir, tot i que 
crec que no és el cas, es podria interpretar com una presumpta especulació:  “hem de deixar al poble 
el que és del poble”.

És un espai públic per gaudir tots i que costa molt tenir aquests espais al centre de la ciutat . Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies, el senyor Terrades en nom del grup Socialista, no sé si per part de CiU no s'ha 
demanat paraula, endavant, 

Sr. Terrades:
Gràcies alcalde per fer algunes precisions, també perquè quedin constància en acta. Aquest, com deia 
el senyor Fermí Gutiérrez, aquest és un tema que ja es va debatre a l'anterior mandat, per cert el 
debat me'l vaig perdre però em sembla que deuria ser l'únic ple en unes quantes legislatures que m'he 
perdut, en tot cas per fer algunes precisions.

És cert que la totalitat de la finca en el seu dia es va expropiar per poder fer l 'apertura del carrer Torras 



i Bages fins el carrer Girona, tant cert com és això es que el sistema que estava afectat com a viari 
afectava només a un tram o una part d'aquesta finca, no a l'altra que ja amb el pla del 84 estava 
qualificada com a sòl urbà consolidat.

El POUM vigent actualment que va ser aprovat, no pels actuals regidors però si pels grups que 
formaven part, que formen part d'aquest consistori en aquests moments, va mantenir la qualificació 
urbanística d'aquesta finca, per tant hi havia 76 m2 o 72 m2 per ser exactes, o escaig, que per ser 
precisos 72,36m2, estaven qualificats com a sòl urbà consolidat no com a sistema viari, però se'l 
coneixen tant bé com jo, o probablement més que jo la normativa del pla general vigent a Granollers, 
saben que per les magnituds d'aquesta finca no es susceptible de ser edificat independentment 
perquè no reuneix la superfície mínimes per fer-ho i que també que d'acord amb el reglament de 
patrimoni dels ens locals només s'ha de vendre per transmissió directa a les finques colindants, en 
aquest, als propietaris colindants ren aquest cas només hi ha 1. ¿Què és el que hem fet? És cert, s'ha 
modificat el valor del sòl perquè el valor del sòl, doncs des del moment que es va fer la primera 
valoració fins avui que s'adoptarà l'acord i que desprès s'elevarà a públic en escriptura pública, a 
Granollers i a arreu el valor del sòl o dels metres quadrats del sostre ha baixat, per tant el que hem fet 
ha sigut adequar-ho a la realitat del valor en aquests moments de Granollers en l'indret que estem 
parlant.

Alcalde president:
Molt bé, no sé si volen intervenir, endavant senyora Olano, 

Sra. Olano:
Si, gràcies senyor alcalde. La veritat és que el procediment que ens ha explicat el senyor Jordi 
Terrades no el posem en qüestió, però si que volíem fer menció d'una qüestió i és que si que és veritat 
que el reglament permet i vostè ho ha explicat amb precisió quin és el procediment per fer-ho, també 
és veritat que cap regla ens obliga a vendre. Aquí és on el grup Popular va plantejar la qüestió amb 
l'anterior legislatura i és on torna a plantejar-la. ¿Quan ens consta recuperar espai en el centre de la 
ciutat? Nosaltres pensem que si que és veritat que hi ha hagut una davallada en el preu, però això 
obeeix al moment, a l'especulació econòmica del que val el sòl en el moment. Però nosaltres pensem 
que pensant no en clau de moment si no en clau de futur i sobretot veient el que és la traçada del 
carrer considerem que és un greu error, que no va ni d'acord amb el que és el traçat del carrer i 
l'estètica del mateix i encara més pensem que igual que amb el tema del parc, doncs Granollers va 
perdre un espai, amb aquests petits espais que es puguin produir hauríem de fer una reflexió més 
enllà de la quantificació econòmica, per tant, tornem a repetir, no plantegem que el procediment pel 
qual s'ha venut no sigui el correcte, des del primer dia vam reconèixer que hi havia aquesta 
possibilitat, però si pensem que aquest espai doncs és un bé que no es pot avaluar econòmicament 
perquè va molt més enllà la transcendència que pugui aportar a la nostra ciutat i és per això que el 
nostre grup continua mantenint el concepte pel qual en el seu moment no va donar el recolzament a 
aquesta venda. 

Alcalde president:
Moltes gràcies, senyor Terrades, endavant, 

Sr. Terrades:
Si, en el moment que es va fer l'expropiació d'aquesta..una expropiació que també els vull recordar 
que el preu just es va acordar amb la propietat, per tant hi va haver un acord sobre el preu d'adquisició 
d'aquestes finques per fer allò que indicava el pla del 84 que era obrir una artèria que s'ha demostrat 
que era essencial per la mobilitat de la nostra ciutat, per millorar la mobilitat en la nostra ciutat com és 
el carrer Torras i Bages fins el carrer Girona.

Si en aquell moment en aquesta finca no hagués estat funcionant una activitat econòmica, en aquest 
cas vostès ho saben perfectament perquè son coneixedors del que hi ha a la nostra ciutat un 
restaurant, probablement l'operació d'ajustament del carrer tal com ve el carrer Torras i Bages, el 
carrer Torras i Bages si vostès s'hi fixen, en tot cas ara acabat el Ple podem anar a veure-ho, té una 
amplada terminada, les voreres tenen unes amplades determinades, les ubicacions dels edificis estan 
ubicats d'una determinada manera, aquesta cantonada ve a seguir els mateixos criteris. Escolti, 



aquest govern que és el mateix que és l'anterior legislatura ha fet treballs, esforços, ha destinat 
recursos, idees, imaginació ¿per a fer què? Doncs per recuperar el centre de la ciutat, jo els hi recordo 
que això és el centre de la ciutat espais per a l'ús majoritari dels ciutadans de peu, pel gaudi dels 
ciutadans de peu, m'estic referint a l'operació de peatonització del centre, de la carretera, els carrers 
que hi donen, una operació de 33.000 m2, que algú ha calificat com d'urbanisme comercial, jo el 
califico d'urbanisme per fer una ciutat més amable, més amiga de les persones i que ara fa tot just una 
setmana, el regidor d'obres i jo mateix vàrem assistir a l'acte simbòlic, i el senyor Gutiérrez també, a 
l'acte simbòlic de posar en funcionament el carrer Tarafa, per tant operacions d'aquest estil, per 
recuperar espais urbans per l'ús majoritari dels ciutadans, no tant en vehicle privat, si no a peu, aquest 
govern ho ha fet i ho seguirà fent.

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor     ::::    15151515    PSCPSCPSCPSC::::    13131313 ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE::::    1111 AGAGAGAG::::    1111
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra     ::::    4444 PPPPPPPP::::    4444    
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions     ::::    6666 CIUCIUCIUCIU::::    6666    

 Alcalde president:
Passem al punt número 14, 

14141414).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE L''''ORDENANÇAORDENANÇAORDENANÇAORDENANÇA    
MUNICIPAL REGULADORA DEL SOROLL I LES VIBRACIONS DE GRANOLLERSMUNICIPAL REGULADORA DEL SOROLL I LES VIBRACIONS DE GRANOLLERSMUNICIPAL REGULADORA DEL SOROLL I LES VIBRACIONS DE GRANOLLERSMUNICIPAL REGULADORA DEL SOROLL I LES VIBRACIONS DE GRANOLLERS

Mitjançant acord de Ple de data 30 de novembre de 2010 es va aprovar definitivament el Mapa de 
capacitat acústica del municipi de Granollers i l'Ordenança reguladora del soroll i les vibracions a 
Granollers i es va publicar íntegrament en el BOP de 7 de febrer de 2011 i en el taulell d'anuncis de 
l'Ajuntament.

En data 6 d'abril de 2011, el Gremi Provincial de Tallers de Reparació d'Automòbils varen presentar 
fora de termini recurs de reposició contra l'esmentada aprovació basant-se en les següents 
al�legacions:
El gremi considera que la inclusió dels tallers en els grups I, II i III de l’annex 11 implica les següents 
obligacions que es traduiran en un greu perjudici econòmic:
- Necessitat d’elaboració d’un estudi d’impacte acústic per part d’un tècnic que s’haurà de 
contractar.
- Adaptació del local a fi de disposar de l’aïllament necessari per complir els valors establerts i 
treballar amb portes i finestres tancades.
- Instal�lació de mesures correctores en els tancaments com ara portes d’accés, persianes 
metàl�liques o altres, dotades amb dispositius que permetin una accessibilitat àgil als clients .
- Implantació d’instal�lacions de ventilació forçada
- instal�lació de mesures esmorteïdores del soroll .

En data 8 de juliol de 2011, el cap de l'Oficina de llicències d'activitats ha formulat el següent informe:

"En relació a aquestes observacions, informo el següent:
- En primer lloc, cal dir que els tallers de reparació de vehicles són activitats que produeixen 
emissions acústiques, i com a tals, resten subjectes a complir els límits de nivell sonor establerts per 
la normativa de prevenció de la contaminació acústica. A més, són activitats subjectes a control 
administratiu quant a la seva instal�lació i exercici, a través del règim de comunicació de l’annex III o 
de la llicència ambiental de l’annex II de la Llei 20/2009,de 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental (LPCA), i dels controls periòdics cada 6 anys durant el seu funcionament. En aquests 
procediments s’estableix l’obligació de presentar a l’ajuntament un projecte ambiental que inclou un 
estudi d’impacte acústic, i una certificació de final d’instal�lació signada per un tècnic titulat competent.  
Per tant, la necessitat d’elaboració d’un estudi d’impacte acústic per part d’un tècnicla necessitat d’elaboració d’un estudi d’impacte acústic per part d’un tècnicla necessitat d’elaboració d’un estudi d’impacte acústic per part d’un tècnicla necessitat d’elaboració d’un estudi d’impacte acústic per part d’un tècnic que s’haurà de 
contractar nononono és un requeriment sorgit arran de la publicació de l’Ordenança de sorolll’Ordenança de sorolll’Ordenança de sorolll’Ordenança de soroll, sinó que ja veveveve    
imposada per la LPCAimposada per la LPCAimposada per la LPCAimposada per la LPCA, igual que el fet que s’hagin d’executar mesures correctores esmorteïdoresmesures correctores esmorteïdoresmesures correctores esmorteïdoresmesures correctores esmorteïdores 
del soroll per tal que l’activitat compleixi amb els nivells d’immissió sonora establerts en la Llei 
16/2002 i el Decret 176/2009, de prevenció de la contaminació acústica, i els de l’Ordenança de 
sorolls (que són els mateixos que els del Decret).
-  En relació, en canvi, a l’obligació de funcionamentfuncionamentfuncionamentfuncionament  de l’activitat amb portes tancadesportes tancadesportes tancadesportes tancades (que 



comporta la instal�lació de sistemes de ventilació i de mecanismes automàtics d’obertura i tancament 
de les portes), considero que cal estimar el recurs presentatestimar el recurs presentatestimar el recurs presentatestimar el recurs presentat, pel fet que l’experiència indica que els 
tallers són activitats de funcionament diürn que no provoquen molèsties per soroll que es transmeti a 
la via pública o a l’exterior d’habitatges a través de les obertures de les portes i finestres, ja que el 
propi soroll de fons de la zona on s’instal�len és superior al provinent de l’activitat. Les denúncies per 
soroll contra aquests tipus d’activitats es refereixen al soroll provocat per funcionament de maquinària 
i instal�lacions que es transmet per via estructural als habitatges afectats. És el cas de soroll de 
compressors, de ventiladors de cabines de pintura, d'elevadors de vehicles, etc. Les mesures 
correctores necessàries per corregir aquestes molèsties no passen per fer que l’activitat funcioni amb 
les portes i finestres tancades, sinó per adoptar mesures d’insonorització a nivell interior i d’instal�lació 
de suports antivibratoris. En qualsevol cas, aquesta és una mesura que sempre es pot imposar arran 
de l’estudi acústic a presentar en el decurs de la tramitació de la llicència o habilitació de 
funcionament o pot ser requerit per l’ajuntament en cas què la correcció d’una molèstia per soroll ho 
requereixi.
- Aquest argument es pot fer extensiu a la resta d’activitats que funcionen exclusivament en horari 
diürn, i mantenir un control més estricte de les activitats d’oci (establiments públics, activitats 
recreatives i d’espectacles), que tenen entre les seves característiques estructurals el funcionament 
nocturn, la música, públic, etc., elements que fan que en molts casos sigui necessari que l’activitat 
funcioni amb les portes tancades, per tal què es compleixin els nivells d'immissió sonora a l’exterior 
dels habitatges afectats.
Per tal que aquestes consideracions quedin reflectides a l’ordenança, únicament cal modificar-la en el 
sentit que no sigui obligatòria la inclusió en un grup de l’annex 11 dels tallers i de les activitats que 
únicament funcionen en horari diürn.

Per tot l’exposat, proposo modificar els articles 11,12 i l’annex 11 de l’Ordenança de soroll 
substituïnt-los pel redactat que segueix

“Secció II. Activitats
Article 11. Classificació
1. Des d’un punt de vista acústic, les activitats, d’acord amb el que estableix l’annex 11 i, en qualsevol 
cas, en funció del nivell d’immissió dins del seu recinte , es classifiquen en algun dels grups següents:
Grup I: nivell d’immissió entre 95 i 100 dB(A)
Grup II: nivell d’immissió entre 90 i 94 dB(A)
Grup III: nivell d’immissió entre 85 i 89 dB(A)
Grup IV: nivell d’immissió entre 80 i 84 dB(A)
Grup V: nivell d'immissió inferior a 80 dB(A)
2. La classificació de l’annex 11 és obligatòria per les activitats d’espectacles, les recreatives i les de 
restauració. Per la resta d’activitats, la classificació de l’annex 11 té caràcter orientatiu, i serà en 
l’estudi d’impacte acústic regulat a l’article 10 on el tècnic titulat competent haurà de justificar la 
inclusió de l’activitat en un grup o un altre, en funció de les fonts acústiques de què disposi 
l’establiment.
3. Si l’activitat es duu a terme en diferents espais o plantes, s’ha de tenir en compte l’espai de màxima 
immissió a fi de classificar l’activitat en un dels cinc grups .
4. S’entén per nivell d’immissió el nivell sonor màxim (LAeq,60s) que es genera dins de l’activitat, 
mesurat en un lloc representatiu degudament justificat. En els locals de pública concurrència s’ha de 
mesurar a la part central de la zona de públic on hi hagi el màxim nivell sonor i amb tots els serveis a 
ple rendiment.

Article 12. Requeriments tècnics per a les activitats
1. Les activitats incloses als grups I, II, III i IV que estiguin ubicades en edificis i en contigüitat amb ús 
residencial han de complir els valors mínims d’aïllament acústic al soroll aeri establerts a l’annex 8, i, 
en tot cas, han de disposar de l’aïllament necessari per garantir als habitatges més afectats el 
compliment dels valors límit d’immissió establerts als annexos  3 i 4.
Les activitats recreatives de pública concurrència i totes les que puguin transmetre soroll d’impacte via 
estructural en contigüitat amb ús residencial, dels grups I, II, III i IV, han de complir els valors mínims 
d’aïllament acústic al soroll d’impacte establerts a l’annex  8.
L’aïllament respecte a locals amb usos no residencials ha de ser el necessari per garantir el 
compliment dels valors límit d’immissió establerts als annexos  3 i 4.
2. Els tancaments com ara portes d’accés, persianes metàl�liques o altres, han d’estar en bon estat de 
manteniment i han de disposar de les mesures correctores adequades per evitar la transmissió de 
soroll i/o vibracions.



3. A més del que disposen els apartats anteriors, totes les activitats d’espectacles, recreatives i de 
restauració, i en el cas de la resta d’activitats, només aquelles que puguin funcionar en horari nocturn, 
han de complir els requeriments tècnics següents, els quals també han d’estar especificats a l’estudi 
d’impacte acústic:
a. Grup I.
L’activitat s’ha de portar a terme amb les portes i finestres tancades, ha de disposar dels elements de 
ventilació adequats i de les mesures esmorteïdores pertinents per tal de no superar els valors límit 
establerts.
- Disposar de doble porta amb molles de retorn i tancament hermètic, a posició tancada, o altres 
sistemes equivalents que garanteixin en tot moment l’aïllament de la façana en els moments d’entrada 
i sortida del públic.
- Quan tinguin equip de so, han de disposar de limitador enregistrador, d’acord amb el que s’estableix 
a l’annex 10, per tal d’assegurar que no se superin els valors límit establerts ni els 100 dB(A) de nivell 
d’immissió màxim.
Els titulars de les activitats són responsables de vetllar perquè els usuaris no produeixin molèsties al 
veïnat. En el cas que les seves recomanacions no siguin ateses, han d’avisar la Policia Local als 
efectes corresponents.
En tots aquells casos en què s’hagi comprovat l’existència reiterada de molèsties al veïnat, 
l’Ajuntament pot imposar al titular de l’activitat l’obligació , durant un període determinat, de no admetre 
les persones que s'hagin vist implicades en algun episodi de desordres, sorolls, danys o vandalisme a 
l'interior de l'establiment o al seu entorn proper, i de no servir-los producte del local.
b. Grup II.
L’activitat s’ha de portar a terme amb les portes i finestres tancades, ha de disposar dels elements de 
ventilació adequats, i de les mesures esmorteïdores pertinents per tal de no superar els valors límit 
establerts.
- Disposar de doble porta amb molles de retorn i tancament hermètic, a posició tancada, o altres 
sistemes equivalents que garanteixin en tot moment l’aïllament de la façana en els moments d’entrada 
i sortida del públic.
- Quan tinguin equip de so, han de disposar de limitador enregistrador, d’acord amb el que s’estableix 
a l’annex 10, per tal d’assegurar que no se superin els valors límit establerts, ni els 94 dB(A) de nivell 
d’immissió màxim
c. Grup III.
L’activitat s’ha de portar a terme amb les portes i finestres tancades, ha de disposar dels elements de 
ventilació adequats, i de les mesures esmorteïdores pertinents per tal de no superar els valors límit 
establerts.
La immissió sonora màxima dels equips de reproducció musical (inclosos televisors que s'utilitzin per 
a emissió de música o de clips musicals) dels bars, restaurants bar o restaurants serà de 68 dB(A) 
mesurats a un metre de distancia de la font. En el cas de televisors que no s'utilitzin com a equips de 
reproducció musical, la immissió acústica màxima a un metre de distància de la font serà de  80 dB(A).
d. Grup IV.
Quan l’activitat es dugui a terme amb portes o finestres obertes, el nivell sonor generat a l’interior de 
l’activitat no ha de superar el nivell de soroll ambiental del carrer .
4. En els casos que es consideri oportú, l’Ajuntament pot exigir la instal�lació d’un limitador 
enregistrador o altres mecanismes similars, per garantir que no se superin els nivells d’immissió a 
l’interior del local.
5. En qualsevol activitat, la instal�lació d’un limitador enregistrador no ha de substituir en cap cas 
l’aïllament mínim que ha de tenir l’establiment.
6. Abans de la posada en funcionament de les activitats afectades per aquesta ordenança, s'ha de 
certificar el compliment de les mesures atenuadores projectades que assegurin el compliment dels 
requeriments establerts, i garantir el compliment dels valors límit d’immissió tant a l’ambient exterior 
com a l’interior que siguin d’aplicació. A més, en el cas de les activitats que funcionin en horari nocturn 
i en les d’espectacles, recreatives i de restauració,  incloses en els grups I, II, i III, caldrà acreditar 
davant de l'Ajuntament, mitjançant mesuraments in situ, que es compleixen els valors d'aïllament 
acústic establerts en l'habilitació municipal atorgada, o en el seu defecte, els establerts en l'annex 8, 
respecte a recintes d'ús protegit.

(…)
Annex 11. Classificació de les activitats en funció del nivell d’immissió acústica dins el seu recinte
Grup I, entre 95 i 100 dB(A)  (Aquesta classificació té caràcter obligatori en el cas de les activitats 
d’espectacles, recreatives i de restauració, i orientatiu pel que fa a la resta d’activitats.)”
- Discoteca.



- Sales de ball.
- Sales de festa amb espectacle.
- Karaokes.
- Restaurants musicals amb música produïda en directe.
- Locals per a assaigs musicals o similars .
- Estudis d’enregistrament de so.
- Taller de reparació de vehicles amb xapa.
- Tallers mecànics amb premses.
- Serralleries.
- Caldereries.
- Manyeries.
- Tallers d’alumini.
- Taller del sector tèxtil excepte confecció .
- Planxisteria.
- Sales de concert.
- Altres activitats d'espectacles o recreatives amb nivell musical comprès en aquest interval .
Grup II, entre 90 i 94 dB(A)
- Bars musicals.
- Restaurants musicals sense música produïda en directe.
- Jocs i apostes, recreatius i esportius.
- Tallers mecànics sense premses.
- Fusteries, ebenisteries i similars.
- Injecció de plàstics.
- Túnels de rentat de vehicles.
- Cinemes.
- Teatres.
- Auditoris.
- Centres docents de música, teatre, dansa i similars.
- Altres activitats d'espectacles o recreatives amb nivell musical comprès en aquest interval .
Grup III, entre 85 i 89 dB (A)
- Activitats de restauració sense música.
- Botigues de pa i pastisseria amb obrador.
- Impremtes, copisteries i similars .
- Tallers de confecció i similars .
- Bugaderies i tintoreries.
- Tallers d’enquadernació.
- Botigues d’exposició i venda d’animals.
- Botigues d’animals de companyia. Activitats d’alberg i/o reproducció i nuclis zoològics.
- Garatges i aparcaments.
- Activitats que disposin de maquinària de refrigeració o de climatització en sala de màquines .
- Gimnasos.
- Atraccions recreatives.
- Carnisseries amb obrador.
- Centres de culte.
- Tallers de reparació de motos i cotxes.
- Activitats de venda amb degustació.
Grup IV, entre 80 i 84 dB(A)
- Locals de pràctiques psicofísiques no esportives .
- Magatzems.
- Consultoris mèdics i clíniques.
- Activitats culturals i socials  (exposicions, museus, sales de conferències...).
- Ludoteques.
- Altres tallers.
Grup V, inferior o igual a 80 dB(A)
- Activitats comercials que no disposin de maquinària de refrigeració o de climatització en sala de 
màquines.
- Oficines, despatxos o serveis d’ús administratiu que no disposin de maquinària de climatització en 
sala de màquines.
- Residències, casals i similars.
- Botigues de pa i pastisseria sense obrador i/o terminal de cocció.
- Locutoris.



- Centres veterinaris.
- Altres centres docents."

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

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

És competència plenària indelegable l’adopció del present acord de conformitat amb allò que disposa 
l'article 52.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya.

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer ....    Estimar en part el recurs de reposició interposat pel Gremi Provincial de Tallers de Reparació 
d'Automòbils, en data 6 d'abril de 2011, i conseqüentment aprovar inicialment la modificació de 
l'Ordenança reguladora del soroll i les vibracions a Granollers, aprovada per l'Ajuntament en Ple en 
sessió celebrada el dia 30 de novembre de 2010 i publicada en el BOP de 7 de febrer de 2011, en els 
articles 11, 12 i en i l’annex 11 de l’Ordenança de soroll que queden redactats de la següent manera:
Article 11. Classificació
1. Des d’un punt de vista acústic, les activitats, d’acord amb el que estableix l’annex 11 i, en qualsevol 
cas, en funció del nivell d’immissió dins del seu recinte , es classifiquen en algun dels grups següents:
Grup I: nivell d’immissió entre 95 i 100 dB(A)
Grup II: nivell d’immissió entre 90 i 94 dB(A)
Grup III: nivell d’immissió entre 85 i 89 dB(A)
Grup IV: nivell d’immissió entre 80 i 84 dB(A)
Grup V: nivell d'immissió inferior a 80 dB(A)
2. La classificació de l’annex 11 és obligatòria per les activitats d’espectacles, les recreatives i les de 
restauració. Per la resta d’activitats, la classificació de l’annex 11 té caràcter orientatiu, i serà en 
l’estudi d’impacte acústic regulat a l’article 10 on el tècnic titulat competent haurà de justificar la 
inclusió de l’activitat en un grup o un altre, en funció de les fonts acústiques de què disposi 
l’establiment.
3. Si l’activitat es duu a terme en diferents espais o plantes, s’ha de tenir en compte l’espai de màxima 
immissió a fi de classificar l’activitat en un dels cinc grups .
4. S’entén per nivell d’immissió el nivell sonor màxim (LAeq,60s) que es genera dins de l’activitat, 
mesurat en un lloc representatiu degudament justificat. En els locals de pública concurrència s’ha de 
mesurar a la part central de la zona de públic on hi hagi el màxim nivell sonor i amb tots els serveis a 
ple rendiment.
Article 12. Requeriments tècnics per a les activitats
1. Les activitats incloses als grups I, II, III i IV que estiguin ubicades en edificis i en contigüitat amb ús 
residencial han de complir els valors mínims d’aïllament acústic al soroll aeri establerts a l’annex 8, i, 
en tot cas, han de disposar de l’aïllament necessari per garantir als habitatges més afectats el 
compliment dels valors límit d’immissió establerts als annexos  3 i 4.
Les activitats recreatives de pública concurrència i totes les que puguin transmetre soroll d’impacte via 
estructural en contigüitat amb ús residencial, dels grups I, II, III i IV, han de complir els valors mínims 
d’aïllament acústic al soroll d’impacte establerts a l’annex  8.
L’aïllament respecte a locals amb usos no residencials ha de ser el necessari per garantir el 
compliment dels valors límit d’immissió establerts als annexos  3 i 4.
2. Els tancaments com ara portes d’accés, persianes metàl�liques o altres, han d’estar en bon estat de 
manteniment i han de disposar de les mesures correctores adequades per evitar la transmissió de 
soroll i/o vibracions.
3. A més del que disposen els apartats anteriors, totes les activitats d’espectacles, recreatives i de 
restauració, i en el cas de la resta d’activitats, només aquelles que puguin funcionar en horari nocturn, 
han de complir els requeriments tècnics següents, els quals també han d’estar especificats a l’estudi 



d’impacte acústic:
a. Grup I.
L’activitat s’ha de portar a terme amb les portes i finestres tancades, ha de disposar dels elements de 
ventilació adequats i de les mesures esmorteïdores pertinents per tal de no superar els valors límit 
establerts.
- Disposar de doble porta amb molles de retorn i tancament hermètic, a posició tancada, o altres 
sistemes equivalents que garanteixin en tot moment l’aïllament de la façana en els moments d’entrada 
i sortida del públic.
- Quan tinguin equip de so, han de disposar de limitador enregistrador, d’acord amb el que s’estableix 
a l’annex 10, per tal d’assegurar que no se superin els valors límit establerts ni els 100 dB(A) de nivell 
d’immissió màxim.
Els titulars de les activitats són responsables de vetllar perquè els usuaris no produeixin molèsties al 
veïnat. En el cas que les seves recomanacions no siguin ateses, han d’avisar la Policia Local als 
efectes corresponents.
En tots aquells casos en què s’hagi comprovat l’existència reiterada de molèsties al veïnat, 
l’Ajuntament pot imposar al titular de l’activitat l’obligació , durant un període determinat, de no admetre 
les persones que s'hagin vist implicades en algun episodi de desordres, sorolls, danys o vandalisme a 
l'interior de l'establiment o al seu entorn proper, i de no servir-los producte del local.
b. Grup II.
L’activitat s’ha de portar a terme amb les portes i finestres tancades, ha de disposar dels elements de 
ventilació adequats, i de les mesures esmorteïdores pertinents per tal de no superar els valors límit 
establerts.
- Disposar de doble porta amb molles de retorn i tancament hermètic, a posició tancada, o altres 
sistemes equivalents que garanteixin en tot moment l’aïllament de la façana en els moments d’entrada 
i sortida del públic.
- Quan tinguin equip de so, han de disposar de limitador enregistrador, d’acord amb el que s’estableix 
a l’annex 10, per tal d’assegurar que no se superin els valors límit establerts, ni els 94 dB(A) de nivell 
d’immissió màxim
c. Grup III.
L’activitat s’ha de portar a terme amb les portes i finestres tancades, ha de disposar dels elements de 
ventilació adequats, i de les mesures esmorteïdores pertinents per tal de no superar els valors límit 
establerts.
La immissió sonora màxima dels equips de reproducció musical (inclosos televisors que s'utilitzin per 
a emissió de música o de clips musicals) dels bars, restaurants bar o restaurants serà de 68 dB(A) 
mesurats a un metre de distancia de la font. En el cas de televisors que no s'utilitzin com a equips de 
reproducció musical, la immissió acústica màxima a un metre de distància de la font serà de  80 dB(A).
d. Grup IV.
Quan l’activitat es dugui a terme amb portes o finestres obertes, el nivell sonor generat a l’interior de 
l’activitat no ha de superar el nivell de soroll ambiental del carrer .
4. En els casos que es consideri oportú, l’Ajuntament pot exigir la instal�lació d’un limitador 
enregistrador o altres mecanismes similars, per garantir que no se superin els nivells d’immissió a 
l’interior del local.
5. En qualsevol activitat, la instal�lació d’un limitador enregistrador no ha de substituir en cap cas 
l’aïllament mínim que ha de tenir l’establiment.
6. Abans de la posada en funcionament de les activitats afectades per aquesta ordenança, s'ha de 
certificar el compliment de les mesures atenuadores projectades que assegurin el compliment dels 
requeriments establerts, i garantir el compliment dels valors límit d’immissió tant a l’ambient exterior 
com a l’interior que siguin d’aplicació. A més, en el cas de les activitats que funcionin en horari nocturn 
i en les d’espectacles, recreatives i de restauració,  incloses en els grups I, II, i III, caldrà acreditar 
davant de l'Ajuntament, mitjançant mesuraments in situ, que es compleixen els valors d'aïllament 
acústic establerts en l'habilitació municipal atorgada, o en el seu defecte, els establerts en l'annex 8, 
respecte a recintes d'ús protegit.
(…)
Annex 11. Classificació de les activitats en funció del nivell d’immissió acústica dins el seu recinte
Grup I, entre 95 i 100 dB(A)  (Aquesta classificació té caràcter obligatori en el cas de les activitats 
d’espectacles, recreatives i de restauració, i orientatiu pel que fa a la resta d’activitats.)”
- Discoteca.
- Sales de ball.
- Sales de festa amb espectacle.
- Karaokes.
- Restaurants musicals amb música produïda en directe.



- Locals per a assaigs musicals o similars .
- Estudis d’enregistrament de so.
- Taller de reparació de vehicles amb xapa.
- Tallers mecànics amb premses.
- Serralleries.
- Caldereries.
- Manyeries.
- Tallers d’alumini.
- Taller del sector tèxtil excepte confecció .
- Planxisteria.
- Sales de concert.
- Altres activitats d'espectacles o recreatives amb nivell musical comprès en aquest interval .
Grup II, entre 90 i 94 dB(A)
- Bars musicals.
- Restaurants musicals sense música produïda en directe.
- Jocs i apostes, recreatius i esportius.
- Tallers mecànics sense premses.
- Fusteries, ebenisteries i similars.
- Injecció de plàstics.
- Túnels de rentat de vehicles.
- Cinemes.
- Teatres.
- Auditoris.
- Centres docents de música, teatre, dansa i similars.
- Altres activitats d'espectacles o recreatives amb nivell musical comprès en aquest interval .
Grup III, entre 85 i 89 dB (A)
- Activitats de restauració sense música.
- Botigues de pa i pastisseria amb obrador.
- Impremtes, copisteries i similars .
- Tallers de confecció i similars .
- Bugaderies i tintoreries.
- Tallers d’enquadernació.
- Botigues d’exposició i venda d’animals.
- Botigues d’animals de companyia. Activitats d’alberg i/o reproducció i nuclis zoològics.
- Garatges i aparcaments.
- Activitats que disposin de maquinària de refrigeració o de climatització en sala de màquines .
- Gimnasos.
- Atraccions recreatives.
- Carnisseries amb obrador.
- Centres de culte.
- Tallers de reparació de motos i cotxes.
- Activitats de venda amb degustació.
Grup IV, entre 80 i 84 dB(A)
- Locals de pràctiques psicofísiques no esportives .
- Magatzems.
- Consultoris mèdics i clíniques.
- Activitats culturals i socials  (exposicions, museus, sales de conferències...).
- Ludoteques.
- Altres tallers.
Grup V, inferior o igual a 80 dB(A)
- Activitats comercials que no disposin de maquinària de refrigeració o de climatització en sala de 
màquines.
- Oficines, despatxos o serveis d’ús administratiu que no disposin de maquinària de climatització en 
sala de màquines.
- Residències, casals i similars.
- Botigues de pa i pastisseria sense obrador i/o terminal de cocció.
- Locutoris.
- Centres veterinaris.
- Altres centres docents."

SegonSegonSegonSegon.... Sotmetre a informació pública en un termini de TRENTA DIES la modificació de l'Ordenança 



esmentada a l'efecte de poder formular reclamacions i al�legacions de conformitat amb allò que 
disposa l'article 178.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril , pel qual s'aprova el Text Refós de la 
Llei municipal i de Règim Local de Catalunya.

TercerTercerTercerTercer ....    Acordar que, transcorregut el termini anterior, sense que s'hagi presentat cap reclamació, 
s'entendran aprovades DEFINITIVAMENT la modificació de les ordenances esmentades.

QuartQuartQuartQuart....    Notificar aquest acord al Gremi Provincial de Tallers de Reparació d'Automòbils, com a part 
interessada. 

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde president:
Passem al punt número 15, 

15151515).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE LA CONCESSIÓ DE LADICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE LA CONCESSIÓ DE LADICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE LA CONCESSIÓ DE LADICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE LA CONCESSIÓ DE LA        
PRESTACIÓ DE LA GESTIÓ DE SERVEI PÚBLIC DELS SERVEIS DE NETEJA VIÀRIA IPRESTACIÓ DE LA GESTIÓ DE SERVEI PÚBLIC DELS SERVEIS DE NETEJA VIÀRIA IPRESTACIÓ DE LA GESTIÓ DE SERVEI PÚBLIC DELS SERVEIS DE NETEJA VIÀRIA IPRESTACIÓ DE LA GESTIÓ DE SERVEI PÚBLIC DELS SERVEIS DE NETEJA VIÀRIA I    
RECOLLIDA DE RESIDUS DE LRECOLLIDA DE RESIDUS DE LRECOLLIDA DE RESIDUS DE LRECOLLIDA DE RESIDUS DE L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS,,,,    MITJANÇANTMITJANÇANTMITJANÇANTMITJANÇANT     
PROCEDIMENT OBERT I DECLARARPROCEDIMENT OBERT I DECLARARPROCEDIMENT OBERT I DECLARARPROCEDIMENT OBERT I DECLARAR ----NE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITAT ....

Mitjançant acord del Ple, en sessió ordinària que va tenir lloc el dia 25 de gener de 2011, es va 
autoritzar la despesa i es van aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de 
prescripcions tècniques particulars per a la contractació del servei per la prestació de la gestió de 
servei públic dels serveis de neteja viària i recollida de residus de l'Ajuntament de Granollers, per el 
períde del 1 d'octubre de 2011 a 30 de setembre de 2013, per un import màxim de la contractació en 
període executiu de 7.430.694,44 euros més 594.455,56 euros en concepte d'IVA (8%), el que fa un 
total de 8.025.150,00 euros, amb possibilitat de prorroga de 24 mesos,  mitjançant procediment obert i 
tramitació ordinària.

Dins del termini establert a l'anunci de licitació, s'han presentat les següents empreses, que han estat 
admeses:
PLICA EMPRESA DATA 

REGISTRE
NUM. 
REG.D’ENTRADA

1 SERVICIOS SEMAT S.A 08/04/11 6869
2 URBASER S.A 08/04/11 6895
3 FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA 08/04/11 6898

Desprès de les corresponents obertures públiques dels sobres núm. 2 (relatius als criteris que 
depenen d'un judici de valor) i els sobres núm. 3 (ofertes econòmiques avaluables mitjançant fórmula 
matemàtica), el cap  de Servei Municipals ha emès l'informe tècnic en el qual  proposa a la Mesa de 
contractació, l'oferta econòmicament més avantatjosa presentada per l'empresa URBASER SA, amb 
CIF-A79524054 per un import de 7.207.756,97euros més 576.620,56 euros en concepte d'IVA (8%), el 
que fa un total de 7.784.377,53 euros,  que representa una baixa del  3% sobre el preu de licitació, per 
a l'adjudicació del contracte de serveis per a la prestació de la gestió del servei públic dels serveis de 
neteja viària i recollida de residus de l'Ajuntament de Granollers, per el període de l'1 d'octubre de 
2011 al 30 de setembre de 2013, d'acord amb la següent puntuació:

AAAA))))    Criteri que depèn dCriteri que depèn dCriteri que depèn dCriteri que depèn d ''''un judici de valorun judici de valorun judici de valorun judici de valor ....    Fins aFins aFins aFins a     40404040    puntspuntspuntspunts    ((((sobresobresobresobre    2222))))
B.1 Valor tècni i organigrama d'assignació de recursos (fins a 4 punts)
B.2 Proposta tècnica del servei de neteja viària, amb especial atenció a: (màxim 10 punts)

-Millora de la freqüència i metres lineals del pla bàsic de neteja manual : 2,5punts
-Millora en els m2 x dies d'escombrat mecànic setmanal de voreres de més de 2,5m d'amplada, 
places dures i illa de vianants: 4,5 punts
-Proposta de millora en horari de caps de setmana i festius en zones singulars (illa de vianants, 
polígon Ramassar): 1,5 punts.
-Plantejament dels serveis d'acció immediata i reten: 1,5 punts.

B.3 Proposta tècnica del servei de recollida, amb especial atenció a: (màxim 12 punts)
-Millora en el sistema de recollida a la illa de vianants : 9 punts.
-Millora en el sistema de recollida a la zona del Ramassar : 3 punts.

B.4 Proposta tècnica de noves inversions. (màxim 12 punts).



B.5 Programa de manteniment dels mitjans materials (màxim 2 punts).

SERVICIOS SEMAT SA URBASER FOMENTO Y 
CONSTRUCCIONES Y 

CONTRATAS SA

CRITERIS 
VALORACIÓ 

DESCRIPCIÓ VALORACIÓ DESCRIPCIÓ VALORACIÓ DESCRIPCIÓ VALORACIÓ
B.1- Valoració 
tècnic i 
organigrama 
d'assignació 
de recursos 
(Màxim.4 
punts)

T.3. Ap.2.2.2. Hi 
ha l'organigrama 
del servei. És 
correcte i simple, 
amb un Delegat 
del Servei a 
càrrec de 
despeses 
generals, un 
encarregat 
general que 
comanda 2 
encarregats de 
dia i un capatàs 
de nit; un taller 
mecànic i una 
oficina 
administrativa; i 
els corresponents 
recursos per a la 
recollida de 
residus i la neteja 
viària dotats amb 
similitud a 
l'actualitat. Hi ha 
una fitxa molt 
detallada per a 
cada lloc de 
treball amb la 
seva descripció, 
funcions i mitjans 
assignats. T.2. 
Ap. 10. Hi ha un 
quadre complet 
amb l'assignació 
de recursos 
humans : NV 
39,57; Recollida 
14,72; Tallers + 
Administració 7; 
en total 61,29 
persones.  

Complimenten de 
forma correcta 
els requeriments 
del Plec quant a 
especificacions 
d'organització, 
coherència i 
plantilla 
requerida.

V.2.1. AP. 4.1. Hi 
ha l'organigrama 
detallat del 
servei. El Delegat 
de zona de 
l'empresa té una 
dedicació parcial i 
els mitjans 
adscrits 
exclusivament al 
servei comencen 
amb el Cap de 
Servei.  S'inclou 
la creació d'una 
oficina tècnica 
administrativa i 
s'atorguen a l' 
Encarregat 
General funcions 
de gestor de la 
informació i 
inspector del 
servei. Sota el 
seu 
comandamenthi 
els dos 
encarregats de 
dia, un per a cada 
zona en que es 
divideix la ciutati 
el capatàs de nit. 
Hi ha un resum 
de la plantilla per 
a cadascun dels 
serveis. V.2.1. 
Annex V. Hi ha 
un quadre 
complet amb l' 
assignació de 
recursos humans 
: NV 41,17; 
Recollida 12,38; 
Tallers + 
Administració 7; 
en total 60,56 
persones.

Complimenten de 
forma correcta 
els requeriments 
del Plec quant a 
especificacions 
d'organització, 
coherència i 
plantilla 
requerida.

Ll.12. Ap. 2. i 3.  
Hi ha 
l'organigrama 
detallat. El Cap 
de Producció 
representant de 
l'empresa té una 
dedicació parcial i 
els mitjans 
adscrits 
exclusivament al 
servei comencen 
amb el Cap de 
Serveis, que 
expliciten haurà 
de ser llicenciat..  
S'inclou la 
creació d'una 
oficina tècnica 
administrativa. Hi 
ha un Encarregat 
General. Sota el 
seu 
comandament hi 
ha 1 encarregat i 
1 capatàs de 
matí, 1capatàs de 
tarda i 1 capatàs 
de nit. Ll.2. Ap. 1. 
Hi ha un resum 
de la plantila per 
a cadascun dels 
serveis. Ll.5 Ap. 
3. Hi ha un 
quadre complet 
amb l' assignació 
de recursos 
humans : NV 
37,88 ; Recollida 
15,04; Tallers + 
Administració 5,5 
; en total 58,42 
persones. A 
diferència de les 
altres ofertes no 
han considerat 
l'absentisme 
(aprox.3%, 1,75 
pers.) 

Complimenten de 
forma correcta 
els requeriments 
del Plec quant a 
especificacions 
d'organització, 
coherència i 
plantilla 
requerida.

TOTALS 4 4 4

SERVICIOS SEMAT SA URBASER SA FOMENTO  
CONSTRUCCIONES Y 

CONTRATAS SA

CRITERIS 
VALORACIÓ

DESCRIPCIÓ VALORACIÓ DESCRIPCIÓ VALORACIÓ DESCRIPCIÓ VALORACIÓ
B.2)Proposta 
tècnica del 
servei de neteja 
viària, amb 
especial atenció 
a:
- Millora en la 
freqüència i 
metres lineals 

T.1. Ap. 6. i  
Annex 1. Hi ha 
quadres resum 
de cada 
recorregut de 
neteja viària, però 
no hi ha una 
confrontació que 
permeti apreciar 
de manera 

No hi ha cap 
confrontació que 
permeti valorar 
objectivament 
quin és l'esforç 
de millora sobre 
el pla bàsic en 
metres lineals, 
s'atorguen 0 

V.2.1. Ap. 6.1. Hi 
ha un apartat 
específic que 
comptabilitza les 
diferències en ml 
del pla bàsic de 
neteja manual i 
de m2 
d'escombrat 
mecànic. En 

En aquest cas sí 
que existeix uns 
valors objectius 
de millora 
respecte al Pla 
Bàsic, que a més 
es consideren 
importants, per la 
qual cosa 
s'atorguen la 

Ll.2. Ap. 2. Hi ha 
quadres resum 
de cada 
recorregut de 
neteja viària, però 
no hi ha una 
confrontació que 
permeti apreciar 
de manera 
directa la 

No hi ha cap 
confrontació que 
permeti valorar 
objectivament 
quin és l'esforç 
de millora sobre 
el pla bàsic en 
metres lineals, 
s'atorguen 0 



del pla bàsic de 
neteja manual: 
2,5 punts.
- Millora en els 
m2 x dies 
d'escombrat 
mecànic 
setmanal de 
voreres de més 
de 2,5 m 
d'amplada, 
places dures i 
illa de vianants: 
4,5 punts.
-Proposta de 
millora en horari 
de caps de 
setmana i 
festius en zones 
singulars (illa de 
vianants, 
polígon 
Ramassar): 1,5 
punts.
-Plantejament 
dels serveis 
d'acció 
immediata i 
reten: 1,5 punts.

MÀXIM.10 punts.

directa la 
diferència del 
proposat 
respecte al pla 
bàsic del servei 
marcat pel plec 
de condicions.  
Quant a les 
millores a les 
neteges de la illa 
de vianants i del 
polígon 
Ramassar, al T.1. 
Ap. 6  hi ha 2 
paràgrafs que en 
fan referència, el 
primer “ s'ha 
previst un servei 
extra de NV a la 
zona de la illa de 
vianants els 
divendres i 
dissabtes, 
durant el període 
d'abril a 
setembre, i de 
desembre fins a 
la primera 
quinzena de 
gener” , i llavors fa 
referència a 
l'apartat 3.4 que 
és inexistent. 
Respecte al 
Poliígon del 
Ramassar en 
aquest mateix 
apartat hi ha un 
paràgraf : “ ...la 
prestació de 
servei com a 
mínim, els 
divendres, 
dissabtes, 
diumenges i 
dilluns.” , i llavors 
cal anar al T.2. 
Ap.7.2.1. de 
recollida de 
residus on 
s'explica que 
aquesta neteja la 
realitzarà l'operari 
que haurà 
d'encarregar-se 
de la distribució i 
recollida dels 
contenidors de la 
zona. Quant al 
servei de Brigada 
d'acció 
immediata 
proposa un equip 
elèctric amb 
hidropressor 
5d/setm de 14 a 
20,25 h. Quant al 
reten no hi ha 
cap apartat 
especial, 
únicament al T.5. 
Ap.5,  en el 
sistema de 
comunicacions es 

punts sobre els 
2,5  possibles .   
No hi ha cap 
confrontació que 
permeti valorar 
objectivament 
quin és l'esforç 
de millora sobre 
el pla bàsic en 
m2 d'escombrat 
mecànic, per la 
qual cosa 
s'atorguen 0 
punts sobre els 
4,5  possibles .             
Quant a la neteja 
de la Illa de 
vianants i del 
polígon 
Ramassar 
s'adapta al plec 
però no soluciona 
suficientment la 
millora dels caps 
de setmana i 
festius (1 punt) . 
Quant als serveis 
de BAI  dona 
cobertura fins 
divendres a la 
tarda, i la 
cobertura de 
diumenges a la 
tarda no es 
contempla. Quant 
al reten sols 
especifíca un tf 
d'emergència 
però no els seu 
grau d'operativitat 
(0,5 punts)

concret quant als 
m lineals de 
neteja manual la 
proposta 
s'incrementa en 
223.033 m; i 
quant als m2 
d'escombrat 
mecanitzat en 
213.852 m2 .   
V.1. Ap.2.1. NV 
Polígon 
Ramassar : 1 
itinerari 
escombrada 
mecànica 
dissabte, 
diumenge i 
dilluns, torn de 
matí; 1 sector de 
repàs de 
papereres i altres 
divendres, 
dissabte i 
diumenge, torn 
de tarda. Illa de 
vianants : 1 equip 
d'escombrada 
mecànica i 1 
equip 
d'escombrada de 
manteniment 
divendres i 
dissabtes d'abril a 
setembre i de 
desembre fins el 
15 de gener. 2 
equips 
d'escombrada 
mixta + 1 equip 
d'escombrada 
manual 
diumenges i 
festius al matí.       
1 equip 
d'escombrada de 
manteniment a 
Illa de vianants, 
poligon 
Ramassar o 
altres 
requeriments 
diumenges i 
festius de 14 a 
20,25 h.   V.2.2. 
Ap. 10. La 
Brigada d' Acció 
Immediata (BAI) 
anirà equipada 
amb un camió 
grua de caixa 
oberta, pel matí 
amb 2 operaris i 
a la tarda amb 1 
operari, donant 
cobertura fins a 
les 22,25 h de 
dilluns a 
divendres (V.2.2. 
Ap. 3.2.1.).El 
servei de de 
repàs tardes 
donarà cobertura 
els dissabtes i 

totalitat dels 7 
punts possibles.  
Quant a la neteja 
viària de la Illa de 
vianants i del 
Ramassar es 
supera amb 
escreix les 
demandes 
mínimes del plec 
i està molt 
detallat de forma 
coherent (1,5 
punts).  El servei 
de BAI de dilluns 
a divendres 
allarga el seu 
horari fins a les 
22,25 h i el de 
repàs de tardes 
ho fa dissabtes, 
diumenges i 
festius fins a les 
20,25 h, la qual 
cosa assegura 
una cobertura 
completa de la 
setmana i una 
operativitat 
garantida del 
reten (1,5 punts)

diferència del 
proposat respecte 
al pla bàsic del 
servei marcat pel 
plec de 
condicions.  Ll3. 
Ap. 3.2. A la illa 
de vianants es 
preveu un servei 
a l'inici de cada 
jornada de dilluns 
a diumenge 
inclosos festius, 
d'escombrada 
manual, 
escombrada 
mecànica i 
aiguabatre 
mecànic. En torn 
de tarda es 
realitza una 
neteja manual 
amb vehicle 
auxiliar i els 
mesos d' Abril a 
Setembre i 
primera quinzena 
de gener es 
reforçarà fent un 
altre repàs a 
última hora de la 
tarda. A la zona 
del Poliígon 
Ramassar 1 
servei cada dia a 
primera hora al 
matí i de div a 
dilluns també a la 
tarda.  Ll.3. 
Ap.2.2.1. La 
Brigada d' Acció 
Immediata (BAI) 
anirà equipada 
amb un vehicle 
polivalent amb 
dipòsit d'aigua a 
pressió; amb 1 
conductor i 1 peó; 
de dilluns a 
dissabte de 6 a 
18 h i el 
diumenge de 6 a 
12 h.  Ll.3. Ap. 
3.3. Els 
diumenges i 
festius a la tarda 
es donarà 
cobertura al 
servei de 14 a 20 
h amb 2 peons 
amb els 
corresponents 
vehicles auxiliars.

punts sobre els 
2,5  possibles .   
No hi ha cap 
confrontació que 
permeti valorar 
objectivament 
quin és l'esforç 
de millora sobre 
el pla bàsic en 
m2 d'escombrat 
mecànic, per la 
qual cosa 
s'atorguen 0 
punts sobre els 
4,5  possibles .              
Quant a la neteja 
viària de la Illa de 
vianants i del 
Ramassar es 
supera amb 
escreix les 
demandes 
mínimes del plec 
i està molt 
detallat de forma 
coherent (1,5 
punts).  El servei 
de BAI de dilluns 
a dissabte allarga 
el seu horari fins 
a les 18 h i el de 
repàs de tardes 
ho fa  diumenges 
i festius fins a les 
20 h, la qual cosa 
assegura una 
cobertura 
completa de la 
setmana i una 
operativitat 
garantida del 
reten (1,5 punts)



parla de la 
implementació 
d'un telèfon 
d'emergències 
24h x 365 d. I 
quan a la neteja 
de diumenges i 
festius l'horari es 
planteja de 6 a 12 
h i no es diu res 
de la cobertura 
de les tardes.

festius fins a les 
20,25 h V.2.1. 
Ap.2.1.  i l' 
Ajuntament 
disposarà 
d'atenció 365 d x 
24 h (V.2.1. Ap. 
7.2.2.4.)

TOTALTOTALTOTALTOTAL 1111,,,,5555 10101010 3333

CRITERIS 
VALORACIÓ

SERVICIOS SEMAT SA URBASER SA FOMENTO 
CONSTRUCCIONES Y 

CONTRATAS SA
B.3)

Proposta 
tècnica del 
servei de 
recollida, amb 
especial atenció 
a:
-Millora en el 
sistema de 
recollida a la illa 
de vianants: 9 
punts.
-Millora en el 
sistema de 
recollida a la 
zona del 
Ramassar: 3 
punts.

MÀXIM 12 
PUNTS.

Illa de vianants : 
T.2. Ap.7.1. Es 
realitzarà amb 2 
vehicles elèctrics 
Goupil Urbaplus 
TR1; 4 
semiremolcs 
Goupil Urbaplus 
S10 per a 10 
contenidors de 
240 l; 52 
contenidors de 
240 l per la resta i 
4 contenidors de 
240 l per la 
FORM i 4 per la 
selectiva; els 
posarà i treurà el 
personal de les 
dotacions de 
recollida orgànica 
(½h inici i final) i 
del camió 
bicompartimentat 
(1 h inici i final). A 
l'inici de la 
jornada aquests 
vehicles 
procediran al 
trasllat dels 
semiremolcs amb 
els contenidors 
fins a la zona 
centre. Un cop 
allà es 
desenganxa el 
semiremolc a la 
zona desitjada i, 
mentre el peó 
especialista que 
condueix el 
vehicle torna a 
les instal·lacions 
de l'empresa per 
l'altre 
semiremolc, els 
peons de 
recollida 
procedeixen al 
repartiment dels 
contenidors als 
punts assignats. 
En el següent 
viatge el vehicle 
deixa l'altre 
semiremolc i 

Quant a la 
recollida de la illa 
de vianants la 
proposta 
proporciona una 
capacitat diària 
pel rebuig de 52 
bujols x 240 l = 
12.480 l; per la 
FORM i la 
selectiva de 4 
bujols x 240 l = 
960 l (la menor 
de les tres 
ofertes); i es 
considera que 
donar servei a la 
supercie de la illa 
amb només 4 
bujols de FORM i 
de selectiva és 
manifestament 
insuficient. El 
sistema suposa 
carregar els 
bujols als remolcs 
de matinada, 
amb els 
corresponents 
problemes de 
soroll i agilitat que 
repercuteix en la 
durada. (3 punts)  
Quant a la 
recollida en el 
Ramassar el 
sistema proposat 
de distribució a 
diari de 46 
contenidors i 
descàrrega per 
part d'un operari, 
amb la utilització 
d'un compactador 
per la FORM al 
carrer, amb els 
corresponents 
requeriments de 
seguretat, i sense 
especificar com 
es cobreix el 
servei de dilluns a 
dimecres. No es 
considera una 
bona solució (1 
punt)

V.2.1. Ap. 2.2. Illa 
de vianants. Es 
consideren 10 
plataformes 
Urbaplus S10 
amb la dotació 
següent : 2 
contenidors de 
1.100 l per a 
rebuig (20 uts.); 2 
contenidors de 
360 l per a FORM 
(20 uts.); 2 
contenidors de 
360 l per a 
selectiva (en 
funció del dia de 
la setmana seran 
diferents, vidre, 
paper o envasos, 
20 
uts)(sobreelevaci
ó dels cubells 10 
cm). V.2.3. Ap. 
4.5. La distribució 
es realitzarà per 
l'equip de 
bicompartimentat 
i la retirada es 
realitzarà pels 
equips  de 
pre-recollida de 
càrrega lateral.  
Polígon 
Ramassar : 
s'eliminen els 8 
contenidors de 
CL i es 
substitueixen per 
contenidors de  
rebuig i de FORM 
de 360 l (23 uts. 
de cada). V.2.3. 
Ap. 2.4. Aquests 
contenidorses 
recolliran com la 
resta del municipi 
6dies/setmana.

Quant a la 
recollida de la illa 
de vianants la 
proposta 
proporciona una 
capacitat diària 
pel rebuig de 20 
bujols x 1.100 l = 
22.000 l (la major 
de les tres 
ofertes); i per la 
FORM i la 
selectiva 20 
bujols x 360 l = 
7.200 l; amb una 
cobertura de 10 
ubicacions sobre 
plataforma  que 
proporciona una 
rapidesa i nul 
soroll en la 
distribució i 
recollida. (9 
punts).  Quant a 
la recollida del 
Ramassar, 
l'eliminació del 
punt de recoliida 
al carrer eliminant 
els 8 contenidors 
de càrrega lateral 
que són un punt 
de bruticia, 
atorgant a les 
activitats la 
responsabilitat de 
guardar els 
cubells i treurel´s 
i incorporar la 
seva recollida al 
sistema global de 
6dies/setmana es 
considera una 
bona opció. (3 
punts)

Ll.4. Ap. 4.1.2.2. 
Proposen una 
revisió global del 
servei de 
recollida : 
disminuïnt el 
nombre de 
contenidors de 
CL, eliminant 
algunes 
ubicacions i 
canviant 
contenidors de 
càrrega posterior 
per contenidors 
de CL (de 80 de 
CP 1.110 l a 29), 
la qual cosa 
allibera càrrega 
de treball de 
l'equip de 
recollida de CP 
per dedicar-se a 
la distribució i 
recollida dels 
contenidors de la 
illa de vianants.  
Ll.4. Ap. 3.4.1.  
6d/s l'equip d'1 
conductor i 2 
peons 
especialistes que 
també realitzarà 
la ruta de 
recollida dels 29 
contenidors de 
CP, equipats amb 
3 tractores 
elèctriques 
Urbaplus i tres 
remolcs Urbaclic 
amb rampa 
distribueixen en 
12 ubicacions de 
la Illa de 
vianants, a partir 
de les 19,45 h i 
fins a les 21 h,  
48 contenidors de 
700l ( 2 de resta, 
1 de FORM i 1 de 
selectiva), és a 
dir 4 per estació, 
realitzant 4 
viatges a la base. 
A partir de les 2 h 

La revisió amb 
eliminació i 

afegiment de 
noves ubicacions 
fins a reduir de 80 

a 29 els 
contenidors de 
CP de 1.100 l i 
ubicant en certs 
llocs els de CL 
3.200 l es veu 
una solució de 

certa complexitat. 
La distribució del 

conteniodors i 
posterior càrrega 
als remolcs amb 
els consequents 
termes de soroll i 

durada no es 
considera l'0pció 

óptima. En 
aquest cas la 

proposta 
proporciona una 
capacitat diària 
pel rebuig de 24 

contenidors x 700 
l = 16.800 l; i per 

la FORM i la 
selectiva de 12 

contenidors x 700 
l = 8.400 l (la 

major de les tres 
ofertes) (6 

punts). Quant a 
la recollida del 

Ramassar el fet 
de distribuir els 
contenidors es 

considera 
correcte però el 
fet que s'hagi de 
fer la recollida 

dels mateixos a 
l'endemà al matí 
amb dos camions 
amb recorreguts 
diferenciats pel 
rebuig i per la 

FORM atorgant 
un temps per 

cadascun de tant 
sols ½ hora, no 

es considera una 
bona opció. (1,5 



retira l'anterior, ja 
buit, per anar a 
buscar més.            
Polígon 
Ramassar : T.2. 
Ap. 7.2.1.  De 
dijous a 
diumenge de 
21,30 h a 3,30 h. 
Un cop finalitzat 
el centre un 
operari amb 
vehicle elèctric 
distribueix a la 
zona contenidors 
de 240 l per la 
resta i per la 
FORM. Per a la 
recollida de la 
FORM s'ubica un 
compactadors 
estàtic de 18,5 
m3 retirat 
setmanalment 
per un camió 
amb ampliroll i 
ubicat a la zona 
d'aparcamnet 
(privat) entre Mc 
Donalds i la 
bolera. L'operari 
buida els 
contenidors de la 
FORM a 
l'autocompactado
r i els de resta en 
els contenidors 
de càrrega lateral 
(que 
s'incrementaran 
si cal) i que seran 
recollits dins la 
ruta 2. No es 
plantegen que es 
farà la resta de 
dies.

i fins a les 3,15 h 
es procedeix a 
recollir els 
contenidors, 
carregant-los als 
remolcs i 
posteriorment a 
la base 
buidant-los i 
rentant-los. Ll.4 
Ap. 3.4.2. 6d/s es 
recullen els 23 
contenidors de 
1.000 l per la 
resta i 23 de 240 l 
per la FORM, tots 
equipats amb 
RFID, distribuits 
als comerços del 
Polígon 
Ramassar, amb 
dos rutes 
realitzades pel 
mateix equip de 
conductor i peó 
però amb 
camions 
diferents, en 
horari d'11 a 12 h 
del matí.

punts).

TOTALTOTALTOTALTOTAL 4444 12121212 7777,,,,5555

CRITERISCRITERISCRITERISCRITERIS     
VALORACIÓVALORACIÓVALORACIÓVALORACIÓ

SERVICIOS SEMAT SASERVICIOS SEMAT SASERVICIOS SEMAT SASERVICIOS SEMAT SA URBASER SAURBASER SAURBASER SAURBASER SA FOMENTOSFOMENTOSFOMENTOSFOMENTOS    
CONSTRUCCIONES YCONSTRUCCIONES YCONSTRUCCIONES YCONSTRUCCIONES Y     

CONTRATAS SACONTRATAS SACONTRATAS SACONTRATAS SA
DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ VALORACIÓVALORACIÓVALORACIÓVALORACIÓ DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ VALORACIÓVALORACIÓVALORACIÓVALORACIÓ DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ VALORACIÓVALORACIÓVALORACIÓVALORACIÓBBBB....4444))))    PropostaPropostaPropostaProposta     

tècnica detècnica detècnica detècnica de     
novesnovesnovesnoves     
inversionsinversionsinversionsinversions
MÀXIMMÀXIMMÀXIMMÀXIM    12121212    
PuntsPuntsPuntsPunts ....

Neteja viària. T.1. 
Ap. 8. i T.4.   2 
bufadors Stihl 
BR550; 15 
carretons 
porta-bossa; 2 
braços 
mecanitzats 
Sweepy-jet per 
instal·lar sobre 
escombradores; 
2 escombradores 
de 2 m3 MFH 
2500 Full equip; 
13 HTML 
DISTROMEL de 
sistema de 
seguiment GPS 
dels vehicles. Tot 
nou.                                              
Recollida : T.2. 
Ap. 11. i T.4. 1 

.El paquet 
d'inversions es 
considera 
equilibrat i 
correcte respecte 
a la proposta 
presentada, amb 
inclusió de 
tractores 
elèctriques, un 
camió recolector 
de CL de gran 
capacitat i dues 
escombradores 
de 2 m3. Ës 
important la 
sustitució de la 
totalitat dels 
contenidors de 
FORM passant 
de bujols de 240 l 
a contenidors de 

T.4. Ap. 2.2.2. :                
Neteja Viària :  1 
escombradora d'1 
m3 TENNANT 
GREEN 636 HS 
amb llança; 1 
escombradora de 
2 m3 
BUCHER-ROS 
ROCA CITY CAT 
2020 XL amb 3r 
braç; dotació de 
sistema GPS de 
seguiment per a 
la totalitat dels 
vehicles, inclosos 
els carretons; kits 
de neteja 
d'excrements 
animals per a tots 
els equips; bagul 
frigorífic per a la 

El paquet 
d'inversions es 

considera 
equilibrat i 

correcte amb un 
impuls notable 

als elements per 
a la millora de la 
recollida i neteja 

de la illa de 
vianants, d'una 

forma sostenible 
per la inclusió de 

tractores 
elèctriques; i a la 
versatilitat i major 

cobertura dels 
serveis de neteja 
en general amb 
l'adquisició de 2 
escombradores 

d'1 i 2 m3. 

Ll.3. Ap. 4. i Ll.9. 
Ap.1. Neteja 
viària : 
Escombradora de 
2 m3 amb 3r braç 
BUCHER CITY 
CAT 2020.; 2 
vehicles 
PIAGGIO 
PORTER elèctric 
amb caixa 
tancada 
hermètica 
basculant; 1 
camió de 3,5 Tm 
de P.M.A. amb 
caixa oberta, 
xassís NISSAN 
CABSTAR TL 
35.15 amb grup 
de pressió 
hidronetejador; 2 

El paquet 
d'inversions es 

considera 
equilibrat i 

correcte. Mentre 
que en aquest 

cas es compra 1 
escombradora, hi 

ha 5 elements 
autopropulsats 

elèctrics; es dota 
l'equip BAI amb 
un camió d'altes 
prestacions, i en 

el cas de 
recollida, 
preveuen 

l'adquisició de 60 
nous contenidrs i 

50 de 2ª mà;i 
procedeixen a la 

sustitució de 



camió de càrrega 
lateral 
Mazzocchia 
Ecolat de 26 m3 
s/xassís IVECO 
260 S31 EURO 
5; 50 contenidors 
CL SITA; 452 
contenidors 
C.Posterior 1.100 
l CONTENUR per 
la FORM; 18 
contenidors de 
240 l 
CONTENUR per 
la selectiva illa de 
vianants (6 vidre, 
6 plàstic, 6 
paper); 52 
contenidors de 
240 l 
CONTENUR per 
la resta de la illa 
de vianants 
(mancarien els 4 
de 240 l per la 
FORM de la illa 
de vianants); 1 
compactador 
estàtic amb 
recollida ampliroll 
de 18,5 m3; 2 
tractores 
Urbaplus amb 
mòdul hidro 
pressor; 4 
semiremolc 
urbaclic S10 
hidràulic; 8 HTML 
DISTROMEL de 
sistema de  
seguiment GPS 
dels vehicles. Tot 
nou.                                               
Instal·lacions : 
T.4. Ap. B. No 
diuen res al 
respecte de les 
inversions a 
realitzar.

1.100 l Respecte 
a les 
instal·lacions 
s'acullen a 
complir 
estrictament el 
que marca el 
plec, però no hi 
ha cap referència 
explícita detallant 
les inversions. (7 
punts)

recollida 
d'animals morts; 
sistema de 
reducció de cabal 
a les 
baldejadores; 
servei de lloguer i 
neteja de vaixella 
de 300 peces. 
Tot nou.      
Recollida : 3 
tractores 
elèctriques Goupil 
Urbaplus TR0; 10 
plataformes 
Urbaplus S10 
hidràuliques; 430 
nous contenidors 
repartits de la 
següent manera : 
144 de 1.100 l; 44 
de 240 l; 149 de 
360 l tots ell de 
CONTENUR; i 93 
de 3.200 l de 
càrrega lateral del 
nou model de 
ROS-ROCA; 1 
vehicle Renault 
CLIO dcI 75 CV 
per cedir als 
serveis 
d'inspecció de l' 
Ajuntament.                                    
T.2.4. Ap. 4.2.1.  
Instal·lacions :  
Accepten realitzar 
totes les 
modificacions 
indicades en el 
plec de 
condicions quant 
a la depuradora, 
les torres 
elèctriques, la 
pèrgola per 
l'aparcament,...en
tregant el projecte 
executiu en el 
moment de 
procedir a l'obra 
(hi ha plànol de la 
remodelació 
proposada); i a 
més altres de 
caràcter 
ambiental 
millorant la 
instal·lació de 
calefacció i 
col·locant 6 
plaques solars 
per ACS

Preveuen una 
inversió en  430 

contenidors nous. 
Encara que hi ha 

un compromís 
quant a 

l'existència 
d'elements que 

s'hagin de 
substituir per 

avaria, no hi ha 
cap inversió 

específica que 
millori la flota de 

camions de 
recollida. Quant a 
les instal·lacions 
a més de complir 

amb el plec 
afegeixen 

millores de 
caràcter 

ambiental quant a 
la calefacció i 

l'ACS a través de 
plaques solars. 

(10,5 punts)

autocamions amb 
caixa oberta 
sobre xassís 
NISSAN 
CABSTAR TL 
35.15;  16 
carretons 
porta-bossa; 1 
vehicle de 
inspecció híbrid 
TOYOTA 
AURIS.; 1 pala 
llevaneus 
acoplable a la 
part frontal 
d'escombradora; 
1 espargidor de 
sal per a vehicle 
amb alimentació 
manual MEYER 
MINI JR 
SPREADER; 4 
bufadors de 
motxilla STIHL 
BR500. Tot nou. 
Ll.4. Ap. 5. i Ll.9 
Ap. 1.  Recollida : 
3 tractores de 
propulsió 
elèctrica GOUPIL 
URBAN PLUS; 3 
remolcs 
URBACLIC per a 
tractora elèctrica 
amb rampa per a 
descarregar 
contenidors; 1 
tractora de 
propulsió 
elèctrica GOUPIL 
URBAN PLUS 
amb equip 
hidronetejador;1 
remolcamb 
cisterna d'1 m3 
per a tractora 
elèctrica amb 
hidronetejador; 
60 contenidors de 
700 l (24 de 
rebuig, 12 de 
FORM; 12 de 
paper/cartró, 12 
d'envasos; 84 
contenidors de 
240 l (30 resta, 
30 FORM, 24 
vidre). Tot nou. 
Material de 2ª mà 
(no hi ha fitxes).: 
4 camions 
recol·lectors de 
CL de 19 m3; 1 
camió recol·lector 
de CP de 12 m3; 
50 contenidors de 
CL. Sols aprofiten 
remodelant-los 1 
camió recol·lector 
CP de 14 m3, el 
rentacontenidors 
de CL i el camió 
de caixa oberta 
amb grua i 
plataforma. Ll.11. 

qüasi la totalitat 
de la flota de 
camions amb 

maquinària de 2ª 
mà. A les 

instal·lacions, a 
més de realitzar 

les inversions que 
marca el plec, 

col·loquen 
plaques solars 
per l'ACS (12 

punts)



Ap. 2.7. 
Instal.lacions.  
Col·locació de 
plaques solars 
per l' ACS; 
depuradora;  
instal·lació de 4 
punts dobles de 
recàrrega per 
vehicles elèctrics.  

TOTALTOTALTOTALTOTAL 7777 10101010,,,,5555 12121212

CRITERISCRITERISCRITERISCRITERIS     
VALORACIÓVALORACIÓVALORACIÓVALORACIÓ

SERVICIOS SEMAT SASERVICIOS SEMAT SASERVICIOS SEMAT SASERVICIOS SEMAT SA URBASER SAURBASER SAURBASER SAURBASER SA FOMENTOFOMENTOFOMENTOFOMENTO    
CONSTRUCCIONES YCONSTRUCCIONES YCONSTRUCCIONES YCONSTRUCCIONES Y     

CONTRATAS SACONTRATAS SACONTRATAS SACONTRATAS SA
DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ VALORACIÓVALORACIÓVALORACIÓVALORACIÓ DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ VALORACIÓVALORACIÓVALORACIÓVALORACIÓ DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ VALORACIÓVALORACIÓVALORACIÓVALORACIÓBBBB....5555))))    ProgramaProgramaProgramaPrograma     

dededede    
mantenimentmantenimentmantenimentmanteniment     
dels mitjansdels mitjansdels mitjansdels mitjans     
materialsmaterialsmaterialsmaterials ....    
MÀXIMMÀXIMMÀXIMMÀXIM    2222    
PUNTSPUNTSPUNTSPUNTS

T.4. Ap. A.3.  I  
Ap. B.3. I T.5. 

Ap.2.2. 

Presenten en 
ambdos casos un 
sistema de fitxes 
amb model sobre 
paper.

No queda clar 
que hi hagi un 
suport informàtic 
ja en 
funcionament que 
dongui 
compliment als 
requeriments del 
plec(especialment 
al manteniment 
de vehicles) i 
l'accès de 
l'Ajuntament en 
un entorn web. 

V.2.8. Ap.1.3. 
Incorporen cópies 
de pantalla dels 
sistemes d'entorn 
web accessible 
per l' Ajuntament 
a través d' 
Internet, en 
concret el sistema 
de gestió del 
contracte 
(AWGSU) i del 
sistema de gestió 
integral de 
manteniment dels 
mitjans.

Es dona 
compliment als 
requeriments del 
plec amb la prova 
d'un programa en 
funcionament 
accessible per la 
Ajuntament en un 
entorn web.

Ll.13.Ap.2 i 5 . 
Incorporen cópies 
de pantalla dels 
sistemes d'entorn 
web accessible per 
l' Ajuntament a 
través d' Internet, 
en concret el 
sistema de gestió 
del contracte 
(RDS) i del 
sistema de gestió 
integral de 
manteniment dels 
mitjans (ATV). No 
queda clar quin 
serà el nivell 
d'accés de l' 
Ajuntament.

Es dona 
compliment als 
requeriments del 
plec amb la 
prova d'un 
programa en 
funcionament 
accessible per la 
Ajuntament en 
un entorn web.

TOTALTOTALTOTALTOTAL 1111 2222 2222

PLIC
A

EMPRESA B.1Valor 
tècnic i 
organigrama 
d'assignació 
de recursos 
(màxim 4 
punts).

B.2 Proposta 
en la 
freqüència i 
metres 
lineals del 
pla bàsic de 
neteja 
manual: 2,5 
punts.

B.3 Millora en 
el sistema de 
recollida a la 
illa de 
vianants (9 
punts).
Millora en el 
sistema de 
recollida a la 
zona del 
Ramassar (3 
punts).

B.4 Proposta 
tècnica de 
noves 
inversions 
(màxim 12 
punts).

B.5 Programa 
de 
manteniment 
dels mitjans 
materials 
(Màxim 2 
punts)

TOTAL

1 SERVICIOS 
SEMAT SA

4 1,5 4 7 1 17171717,,,,5555

2 URBASER SA 4 10 12 10,5 2 38383838,,,,5555
3 FOMENTO 

CONSTRUCCIO
NES Y 
CONTRATAS 
SA

4 3 7,5 12 2 28282828,,,,5555

BBBB))))    Criteri avaluables de forma automàticaCriteri avaluables de forma automàticaCriteri avaluables de forma automàticaCriteri avaluables de forma automàtica ::::    fins afins afins afins a     60606060    puntspuntspuntspunts    ((((sobresobresobresobre    3333))))
La puntuació es calcularà de forma proporcional, tot aplicant la fórmula que segueix:
50 x ( b              )

 1/12

bmax
Essent "b", la baixa de cada oferta i "bmax" és la baixa màxima de la licitació .



PLICA EMPRESA BAIXA 
LICITADOR

BAIXA 
MÀXIMA

1. Baixa (i) / 
baixa (max)

2= 1 elevat a 
1/12

3= 2 x 50

1 SERVICIOS SEMAT SA 2,38% 4,13% 0,5763 0,9551 47,76
2 URBASER SA 3,00% 4,13% 0,7264 0,9737 48,69
3 FOMENTO 

CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATATAS SA

4,13% 4,13% 1,000 1,000 50,00

AnnexAnnexAnnexAnnex

En data 24  de novembre de 2010 , la cap de l'Oficina Central de Contractació i Compres, mitjançant 
delegació de la Mesa de Contractació, ha requerit a l'empresa  URBASER SA  amb CIF A-79524054 a 
presentar la documentació  prèvia a l'adjudicació del contracte. 

Atès que l'empresa URBASER SA  ha presentat la documentació requerida i compleix les requisits 
previstos en  el Plec de clàusules administratives particulars, la cap de l'Oficina Central de 
Contractació i Compres  emet un informe pel qual accepta la documentació presentada.

La Mesa de contractació, d'acord amb l'informe tècnic emès amb data  6 de juliol de 2011, proposa 
l'adjudicació del contracte de serveis per a la prestació del servei públic dels serveis de neteja viària i 
recollida de residus de l'Ajuntament de Granollers a l'empresa URBASER SA

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Adjudicar a l'empresa  URBASER SA. amb C.I.F- A79524054, el contracte de serveis per a 
la prestació de la gestió de servei públic dels serveis de neteja viària i recollida de residus de 
l'Ajuntament de Granolllers per el període de l'1 d'octubre de 2011 a 30 de setembre de 2013, amb 
possibilitat de prorroga de 24 mesos, per un import de 7.207.756,97 euros més 576.620,56 euros en 
concepte d'IVA (8%), el que fa un total de 7.784.377,53 euros, el que representa una baixa del 3% 
sobre el preu de licitació, amb càrrec a la partida pressupostària G311.16210.22700 per els treballs de 
recollida escombraries i G311.16310.22700 per els treballs de neteja viària  i amb subjecció als plecs 
de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars i la documentació 
aportada pel contractista, d'acord amb els fets i fonaments invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON.... Liquidar a l'empresa URBASER SA. la quantitat de 193,45 euros, en concepte de despeses 
de publicitat del procediment obert convocat per adjudicar el contracte de serveis per a la prestació del 
servei de públic dels serveis de neteja viària i recollida de residus de l'Ajuntament de Granollers. 
Aquestes despeses es podran abonar mitjançant transferència bancària al compte 
2013-0046-89-0200601574 tot indicant necesàriament el número dtot indicant necesàriament el número dtot indicant necesàriament el número dtot indicant necesàriament el número d''''expedientexpedientexpedientexpedient  al que pertanyen i 
enviant una comunicació via correu electrònic (contractacio@ajuntament.granollers.cat) . També es 
podran abonar en efectiu, amb xec conformat o bé amb targeta de crèdit a la Unitat de Tresoreria de 
l'Ajuntament de Granollers ubicada al carrer Sant Josep, 7 2a. planta de Granollers, dins de l'horari de 
dilluns a divendres de 8:30 a 14 hores, en el termini de quinze dies.

TERCERTERCERTERCERTERCER....    Formalitzar el contracte mitjançant document administratiu no abans del termini de 15 dies  
hàbils a comptar des del següent a la data d'aquesta notificació, previ al pagament de la corresponent 
taxa (82,94 €)   de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars,clàusula 
X.1.apartat   i)

QUARTQUARTQUARTQUART. Facultar al senyor Alcalde/President de la Corporació per a la signatura del contracte i dels 
documents necessaris per a l'execució d'aquest acord.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.... Registrar el contracte, objecte d'aquesta contractació, en el Llibre de Registre de Contractes 
de l'Ajuntament de Granollers.

SISÈSISÈSISÈSISÈ....   Publicar l'acord d'adjudicació definitiva del contracte mitjançant anunci en el perfil del 
contractant de l'òrgan de contractació , d'acord al que estableix l'article 138 de la LCSP

SETÈSETÈSETÈSETÈ.... Convidar a les empreses licitadores que no han resultat adjudicatàries, a recollir la 



documentació administrativa del sobre 1 a partir del 28 de septembre del 2011 per les dependències 
de l'Oficina Central de Contractació i Compres d'aquest Ajuntament, prèvia sol�licitud per escrit .

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

Alcalde president:
Moltes gràcies, el regidor de serveis farà la presentació, endavant senyor Segovia, 

Sr. Segovia:
Si, muchas gracias señor alcalde. En el pleno municipal del pasado 25 de enero se aprobó prorrogar 
la actual concesión del servicio recogida de residuos y limpieza viaria por razones de interés público 
hasta la adjudicación del nuevo contrato. Y esta prórroga, tenía como plazo de tiempo máximo hasta 
el próximo 30 de septiembre.
Así mismo, aprobamos iniciar la licitación del nuevo contrato y los pliegos de  cláusulas 
administrativas y técnicas.

Hoy, transcurridos estos meses de cumplimiento de todas las fases que establece el procedimiento de 
contratación, estamos en disposición de adjudicar la concesión del servicio de recogida de residuos 
sólidos urbanos, fracción orgánica y limpieza viaria a la empresa Urbaser. Una vez valoradas las 
ofertas de las tres empresas que finalmente se han presentado a este concurso público. Poniendo así 
fin a la actual concesión que teniendo en cuenta las diferentes prórrogas ejecutadas que contemplaba 
dicho contrato, tiene su inicio el 22 de enero de 2002.

Quisiera antes de nada, agradecer a las tres empresas SEMAT, FOMENTO DE CONSTRUCCIONES 
Y CONTRATAS Y URBASER, el interés mostrado por prestar sus servicios en nuestra ciudad. A la 
vez el esfuerzo realizado en sus ofertas. En las que queda patente el riguroso estudio que han hecho 
de los servicios que actualmente se realizan así como las posibles mejoras a realizar. Como también 
su capacidad para adaptarse a la actual situación económica.

Si recuerdan, durante mi intervención en el pleno del 25 de enero, dije que “los pliegos de condiciones 
que aquí se presentan y que han ido siendo variados según iban cambiando las perspectivas 
económicas, están enfocados fundamentalmente a ajustarse a la previsión económica tanto a este 
ejercicio como a los dos siguientes.” y que creía “que pese a ser un contrato que impone unas 
condiciones de austeridad propias del momento”, confiaba en la respuesta de las empresas 
interesadas en ofrecer unas ofertas positivas para la ciudad. Precisamente por la competitividad 
existente en momentos como los que estamos viviendo.

Y creo sinceramente que ésto ha sido así. En un pliego que no dejaba excesivo margen de maniobra 
para las inversiones y la mejora del servicio debido fundamentalmente a diversos motivos . Entre otros: 
por una banda a la corta duración del contrato (dos años), a que el precio de licitación ya era inferior al 
actual, y porque el coste del personal adscrito al servicio que supone algo más del 65% del valor del 
contrato. 

Aún así, y por la concienciación y el esfuerzo de las empresas presentadas para adaptarse a la 
situación económica actual, nos han permitido obtener como ciudad una serie de mejoras que paso a 
detallar de manera breve.

– En primer lugar el coste del servicio. Porque como he dicho anteriormente, el tipo de licitación ya 
era inferior al que pagamos actualmente. Hasta el momento pagamos aproximadamente 4.067.000€ al 
año por el servicio. La licitación del nuevo contrato era por valor de 4.012.575€ año, y finalmente el 
coste según la oferta ganadora será de 3.892.188€ año lo que representa una baja, como bien decía la 
señora Secretaria,  del 3% respecto al coste de la licitación. Lo que significa un ahorro de 175.000€ 
que en los tiempos que vivimos no viene nada mal.
– Aumento del número de barredoras mecánicas. Incorporando dos nuevas barredoras de 1 y 2 
metros cúbicos de capacidad que ayudarán a mejorar y hacer más ágil la limpieza .
– Incorporación de vehículos eléctricos para la recogida selectiva en la zona peatonal y acabar así 
con el método de bolseo hasta ahora utilizado. Siendo este nuevo sistema propuesto más limpio, 
sostenible, silencioso y que nos permitirá practicar la recogida selectiva en la zona peatonal, hasta el 
momento la única zona donde no se practicaba.



– La renovación de una parte importante del parque de contenedores.
– Mejoras en la nave central, con la instalación de puntos de recarga para los vehículos eléctricos, 
una nueva depuradora y paneles solares que ayudarán a la eficiencia energética. (No deja de ser un 
edificio que cuando acabe su período de amortización revertirá como patrimonio municipal, por lo que 
toda inversión que se haga en sus instalaciones consecuentemente aumentará su valor).
– También podremos hacer un mejor seguimiento de las labores que se realizan incorporando a 
los vehículos de la concesión un sistema de seguimiento por GPS.
–
– Se mejorará la cobertura del servicio ampliando:
– La frecuencia con la que pasarán los servicios de limpieza . Eso quiere decir en términos globales 
214.000 metros cuadrados más de barrido mecánico y 223.000 metros lineales de barrido manual a la 
semana.
– Se aumenta la cobertura del servicio pudiendo dar así respuesta a las incidencias los sábados 
tarde, domingos y festivos.
– Se mejora el servicio de recogida y limpieza viaria en la zona de ocio del Ramassar .

Por todo esto, entiendo que sin llegar a ser conformistas, ni a resignarnos a mejorar. Que no lo 
hacemos. Y atendiendo a las circunstancias actuales, creo que podemos estar satisfechos de la 
adjudicación que hoy llevamos a aprobación a este pleno a la empresa Urbaser para que realice 
durante los dos próximos años la recogida de residuos sólidos urbanos, fracción orgánica y limpieza 
viaria.

No quisiera acabar sin hacer mención y agradecer a los servicios técnicos municipales y de manera 
especial a Josep Lluís Castell y Àngel Mera el gran trabajo realizado para  estudiar y valorar de una 
manera exhaustiva las tres ofertas presentadas. 

Ofertas que como han podido ver  los miembros que conforman la comisión informativa de Territori i 
Ciutat han sido amplias y detalladísimas.

Y vuelvo a repetir también mi agradecimiento a las tres empresas por su demostración de interés por 
nuestra ciudad.

Alcalde president: 
Molt bé, moltes gràcies, obrim un torn de paraules, aquí si que hi ha demanades intervencions, té la 
paraula el senyor Pep Mur, per Acció Granollers, endavant, 

Sr. Mur:
Gràcies Alcalde. De fet començo com ha acabat el regidor, felicitant a l'equip tècnic perquè aquest cop 
que hem pogut veure el seu treball d'avaluació i d'anàlisi de les diferents ofertes realment el contracte 
era complicat i dur i per tant també els vull agrair la feina que han fet . 

Ens hagués agradat, tanmateix, que aquesta valoració que han estat fent uns tècnics perfectament 
qualificats hagués estat acompanyada d'una reclamació que tan nosaltres com el grup de CiU en el 
seu moment va fer d'un Comitè Assessor diguem-ne específic, independent, que hagués ajudat a 
valorar d'una manera més objectiva, si cal o en tot cas, aportar un valor afegit a la decisió final ens ha 
faltat aquesta participació d'aquest Comitè Assessor Específic una mica independent. Insisteixo que 
això no posa en dubte la vàlua dels tècnics de l 'Ajuntament, tot el contrari. 

També en el Ple del mes de gener passat quan vàrem debatre l'aprovació de les clàusules, tant el 
senyor Terrades com el senyor Segovia, en aquell moment es varen comprometre a debatre amb els 
partits de l'oposició tot el procés i a decidir, i aquesta és la paraula clau, conjuntament tots plegats la 
millor opció. Reconec i ho diré en veu alta que em estat ben informats de tot el procés i com s'ha anat 
avaluant cada cosa però el que està clar és que no hem participat en el procés de decisió d'aquest 
contracte, que de fet és el contracte més important que durant a terme en el propers dos anys, no pel 
seu objectiu final, però si pel seu contingut econòmic. Per tant, nosaltres al mes de gener ens vàrem 
posicionar contraris perquè en aquell moment vàrem entendre que no havíem tingut prou informació, 
en tot cas el que farem avui serà abstenir-nos. Gràcies.



Alcalde president:
Moltes gràcies. Per Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida Alternativa, té la paraula el seu 
portaveu el senyor Casasnovas, endavant,

Sr. Casasnovas:
Gràcies Alcalde. El nostre grup creu que la proposta presentada per l'equip de govern és la més 
adient de les presentades per les diferents empreses, així com que la valoració que han fet els tècnics 
és la correcte.

Entenem que en els actuals moments de crisi, també en els ajuntaments, fer una concessió per dos 
anys  es una bona mesura per tal d'ajustar els costos dels servei i més endavant, quan la situació 
actual canvii, fer-ne un de nou. 

Però també es cert que la neteja de la nostre ciutat és un punt important, és la imatge de Granollers. 
Aquesta imatge sovint no és d'una ciutat neta i endreçada. Tenim una manca de neteja als barris, de 
recollida de fulles per no parlar del manteniment i neteja dels contenidors i els seus voltants .

Un altre aspecte a millorar és la ubicació dels contenidors, sovint són un obstacle per la mobilitat o la 
visibilitat dels vianant i conductors .

Per això, els demanem un esforç de supervisió del servei. També la millora introduïda en la recollida 
de la illa de vianants ens sembla bé, encara que ens agradaria estendre'l cap a altres indrets de la 
ciutat, la millora en el Ramassar també, així com l'augment de metres de neteja, però cal reforçar la 
neteja als barris, tota la ciutat de Granollers és la imatge. Gràcies. 

Alcalde president:
Moltes gràcies, per part del Partit Popular, la senyora Olano, endavant senyora Olano, 

Sra. Olano:
Si, gràcies senyor Alcalde. Per posicionar-nos sobre el punt relatiu al contracte de recollida de residus 
el grup popular s'abstindrà. El motiu d'aquesta abstenció és que dintre del que és l'adjudicació del 
contracte no fem cap qüestió referent doncs a com s'ha plantejat el concurs i el fet dels paràmetres 
sota els quals s'ha adjudicat el contracte,  però si que és veritat que a nosaltres ens queden grans 
dubtes i dubtes que pensem que son importants per explicar a la ciutadania doncs el preu final del que 
estant pagant.

Nosaltres pensem que la taxa d'escombraries i de recollida suposa dintre del que és les obligacions 
fiscals de ciutadans a la nostra ciutats, doncs una quantitat important. De fet, no només el padró el 
tindríem que avaluar des del punt de vista privat, individual, si no també a les empreses i amb la 
repercussió d'aquest, que en tot cas serà el moment d'observar-lo quan plantegem el pressupost i les 
ordenances si que el nostre grup doncs veia que hi havia situacions d'injustícia o situacions 
quantitativament excessives. Aquesta realitat, com és lògic, ens ve ara a la memòria i ens plantegem 
si realment doncs si el servei que prestem als ciutadans doncs és el millor que podem prestar. No 
posem dubte que el procediment ni de l'empresa, és una reflexió de fons dels dubtes que els hi queda 
al grup Popular. 

Dintre del que serà aquest cost del contracte, ¿quina part va directament a neteja? ¿quins costos 
indirectes, que estan quantificats però la necessitat, el pes dels costos indirectes dintre del contracte? 
Que s'han explicat però que nosaltres pensem que es podien retallar son els interrogants que el grup 
popular doncs son premisses amb les quals treballarem i esperarem veure aquest any quin serà el 
padró pel proper exercici i el cost quantitatiu del mateix .

Pensem que hi ha una sobre carga de costos indirectes, que el que fan és que es financiïn alguns 
serveis per la via de la recollida d'escombraries i per tant no queda clar quina part del que paguem va 
per neteja, quina part queda per recollida, donat que aquest cost indirecte va una part a despeses de 
l'Ajuntament i d'altres costos indirectes actuen de manera transversal, de tal manera que no queden 
estrictament delimitats dintre del contracte. 



Nosaltres pensem que s'hauria de treballar per intentar doncs aplicar la repercussió d'aquests costos 
indirectes estrictament a aquest contracte de tal manera que poguéssim avaluar quina part és la que 
estrictament va per neteja i quina estaria dintre del còmput total de repercussió però que pensem que 
és bo i aquest exercici és necessari perquè la ciutadania acabi comprenent no el quàntum, si puja 5 € 
més o menys si no el concepte del que està pagant. Almenys el nostre grup amb la informació que 
hem tingut que si que és extensa pensem que aquestes lagunes fora bo que es poguessin concretar 
donat que l'esforç econòmic si el mirem d'una manera global és veritat, que el punt de partida és 
inferior al contracte anterior, però si les retallades es fan genèricament i no qualitativament, doncs es 
poden cometre errors, com no volem que sigui d'aquesta manera és per això que nosaltres ens 
abstindrem donat que no tenim clar que l'aplicació i els criteris doncs siguin els més idonis . Gràcies.

Alcalde president:
Per CiU, senyora Pons endavant, 

Sra. Pons:
Moltes gràcies. En primer lloc, i com a prèvia al que posteriorment direm, volem posar de manifest que 
aquest cop sí que l’equip de govern, i més concretament el Sr. Segovia, han tingut la deferència 
envers els Grups municipals d’explicar-nos cóm ha anat l’adjudicació d’aquest  contracte,  molt 
important per les arques municipals, però faig pròpies les paraules del company, del senyor Mur, quan 
ha dit que tampoc hem participat tot i així activament en la resolució i final adjudicació .

Bé, dit això i com vostès ja saben, quan es va portar al Ple del mes de gener el plec de clàusules 
administratives particulars que ha servit de base per l’adjudicació del contracte que avui es porta al 
Ple i que, finalment, s’adjudica a favor de l’empresa Urbaser, varem votar EN CONTRA.

 Les raons que llavors varem exposar les donem per reproduïdes i ens serveixen per no donar el 
nostre suport a l’adjudicació que avui es presenta a aprovació del ple . 

El nostre Grup, dins del termini establert, varem presentar Al�legacions en relació a aquest contracte, 
proposant al Govern de la ciutat que es rescatés aquest servei públic i es fes per gestió directa de 
l’ajuntament, o bé, a través d’una empresa municipal, donat que és una matèria que s’emmarca dins 
les competències pròpies del municipi , i com a mesura per fomentar l’estalvi.

La raó que ens va portar a fer aquesta proposta no és val a dir, doncs aquest contracte suposa per 
l’empresa adjudicatària un benefici industrial aproximat segons les dades que disposem d’un 10-15 % 
i que podria ser inclús superior. Òbviament en les quantitats que estem parlant, ens trobem davant 
d’uns imports importants, que acaben repercutint en les arques municipals i , per contra si això es fes a 
través del propi Ajuntament, podríem destinar  aquest estalvi  a fer polítiques socials, tan necessàries 
en aquestes èpoques que vivim.

Aquesta al�legació que varem formular, ens porta també a tornar a insistir que uns dels punts que 
encareix enormement el cost d’aquest contracte, apart del benefici industrial i que també ha fet 
esmena el senyor Segovia, és, precisament, el cost de personal , acollit al Principi General de 
Subrogació, es a dir el que tots ja sabem, que l’empresa adjudicatària, sigui la que sigui, haurà de 
subrogar-se en les relacions laborals els treballadors que actualment estan prestant aquest servei, 
respectant les seves condicions laborals , antiguitat, categoria i drets econòmics i òbviament el conveni  
col�lectiu que s'adjunta en el plec de clàusules administratives. 

Aleshores, com pot ser que aquest contracte que avui s’aprovarà amb el vot favorable sens dubte del 
PSC, i que també ens ha dit el senyor Casasnovas i que no d’aquest Grup, no hi hagi un previsió 
d’intervenció , ja sigui de forma indirecta en el Conveni col�lectiu que afecta a aquests treballadors. I 
que quedi clar, no tenim cap, ni un, problema en els seus sous en concret, però si quan aquests 
afecten al cost global del servei.

A veure, cóm podem explicar i justificar als nostres funcionaris que els han abaixat un 5% els seus 
salaris, i que, per contra,  en aquest conveni col�lectiu i per aquests treballadors en concret, es faci 



una previsió anual de pujades dels salaris per sobre de l’IPC, en concret aquest any 2.011, se’ls hi 
apuja l’IPC, més els 50% de la diferència de l’IPC general i el del Catalunya i més un punt i mig .

En resum i per simplificar, a aquests treballadors, que tenen garantida la continuïtat laboral a través 
del Principi General de subrogació, entre els anys 2.008 i 2.011 han obtingut una apujada del seu sou 
de l’ordre del 13’25 %. 

I continuem insistint, perquè no volem fer caure a l'equip de govern en falses demagògies, no ens 
preocupen els sous dels treballadors, que ha de ser dignes igual que els de qualsevol treballador, però 
si quan aquest repercuteix en el cost del servei per aquest Ajuntament.

De fet, el conveni no té “desperdici”, i convido a tothom a que se'l miri i que faci una bona ullada, 16 
pagues, a més un premi general per tothom sense tenir en compte la productivitat ni absolutament res 
pel mes de juliol, que per tots els treballadors és de 1000 € (bruts), plus per mantenir net el vestit, un 
plus pels “Bufa-fulles”, etc....

De fet, si l’equip de govern hagués fet una implicació més activa en aquest punt, hauria pogut estalviar 
diners als ciutadans. Urbaser no és una fundació sense interès lucratiu, ans al contrari ho fa per 
motius  purament econòmics.
 

I es precisament, per aquest motiu, que des del nostre Grup i com a segona opció, insistim i els atesos 
els temps que vivim en  el nostre escrit d’al�legacions es proposava una rebaixa del preu inicial del 
contracte del 8%, que havia de repercutir directament en el benefici industrial. De fet, no ho hem 
aconseguit, però poder els han xiulat les orelles a les tres empreses licitadores, doncs finalment s’ha 
aconseguit una rebaixa del 3% del preu inicial, tot i que una de les licitadores inclús va proposar una 
rebaixa d'un 4’13 %, dada que no deixa de ser interessant. En aquest sentit, ens hem de felicitar, però 
tot i això no farà canviar el nostre sentit de vot. Moltes gràcies.

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

Sr. Terrades:
Jo, amb tota la humilitat eh?, la decisió es pren avui, no s'ha pres a la Comissió Informativa, les 
Comissions Informatives son justament per, com diu la seva paraula, per informar, per aplicar les 
avaluacions que s'han fet de cada un dels projectes, en aquest cas de la concessió en la recollida 
d'escombraries i neteja viària, però la decisió no la vàrem adoptar la setmana passada a la Comissió 
Informativa de l'Àrea de Territori i Ciutat, la prenem avui en aquí, en aquest Ple perquè qui té la 
competència, però hi ha d'altres competències que estan delegades a la Junta de Govern i per tant es 
prenen les decisions allà, però aquesta, justament com d'altres pel seu volum econòmic on està 
presidenciada la competència és aquí, per tant la decisió la prenem avui aquí en base als informes i a 
les avaluacions que els serveis tècnics de l'Ajuntament, l'àrea de serveis, doncs han posat a la 
disposició de tots nosaltres, de tots els regidors i de totes les regidores. Com a mínim, no arribarem al 
consens de si aquesta era la millor oferta o no si aquest era el millor procediment o no, pel que he vist 
hi haurà intervencions diferents, com a mínim hem consensuat de que si que hi ha hagut la informació 
suficient, molt detallada de les ofertes de cada una de les empreses que s'han presentat en aquest 
contracte. Un contracte curt, ho recordava el regidor. 

Aquest és un servei públic, no és que sigui un servei privat. Aquest és un servei públic senyora Pons, 
la provisió del servei és municipal. Vostè sap perfectament que la legislació ens permet des del punt 
de vista que la provisió al servei és públic aquesta és pugui prestar de manera indirecta. Com es fa en 
molts d'altres serveis, és a dir, que la titularitat és pública i que la gestió és privada, tutelada per 
aquesta administració.

Un nou contracte, que és un contracte curt de 2 anys, així ho vàrem decidir, hi ha la voluntat per part 
del govern de la ciutat d'abordar el que ha de ser aquesta nova concessió pels propers vuit anys, per 
tant abordar-ho al llarg d'aquest mandat.

Estem davant una nova realitat econòmica que afecta a les administracions, hem parlat de contenció, 



d'austeritat en la despesa pública i aquesta contenció i aquesta austeritat també afecta a les empreses 
proveïdores de les administracions, en tot cas de l'Ajuntament de Granollers si aquesta és la voluntat. 
És a dir contenció també en el beneficis empresarials, jo crec que austeritat i la eficiència s'ha de 
demanar a totes les concessionàries que treballen per l'Ajuntament, en nom de l'Ajuntament, 
gestionant serveis públics i que un dels objectius i de les missions d'aquest govern és justament en 
aquest període revisar les externalitats per aconseguir estalvis econòmics també i per tant, més 
eficiència en els serveis. 

Aquest també és un missatge que els treballadors en global que presten el seu servei a l'administració 
pública ho han de tenir també clar. Han de ser conscients de que estem en un greu moment de 
l'ocupabilitat en termes generals i que en qualsevol cas aquests treballadors que estan adscrits a 
concessionàries públiques la seva situació des del punt de vista de l'ocupabilitat és assimilable als 
treballadors públics. Crec que aquesta reflexió també l'hem de fer. A mi em consta que en el sector 
s'està fent. 

¿Què és el que hem aconseguit des del meu punt de vista? Doncs, el que els hi deia, més eficiència, 
més eficàcia, amb l'objectiu, de fer un bon servei de recollida i neteja viària a la ciutat per millorar els 
estàndards, per seguir tenint els estàndards de neteja. Tots podem voler una ciutat més neta, allò més 
polida, també hem de demanar a alguns ciutadans que, sobretot aquells que ens pinten molt a les 
parets, doncs que no ho facin, això és un tema col�lectiu de tenir una ciutat endreçada. Però crec que 
la valoració que es fa del servei de recollida i neteja és valorada positivament en termes globals i barri 
per barri a la ciutat. Almenys aquesta és la sensació que tenim el govern.

Podrem fer un debat o haurem de fer un debat en els termes que la senyora Olano explicava, que és 
un debat que es produeix a les Ordenances Fiscals, de totes maneres en aquest servei jo crec que 
està molt clar, molt delimitat la imputació de costos directes pel que fa a la recollida d'escombraries, 
costos directes i indirectes, que és la que pots repercutir en els ciutadans, a les persones físiques o 
jurídiques i el que s'ha d'imputar en el servei de neteja viària tant el que és costos directes, com 
indirectes, jo crec que aquesta és de les que està més clara, ¿no? Aquest és un debat que es produirà 
d'aquí dos mesos i com que jo tinc la sensació de que el tenim ben ordenat no serà difícil poder 
arribar, a acords no ho sé, en tot cas a fer l'explicació del que s'imputa a cada cosa.

Anuncia'ls-hi també, sé que no ha sortit en el debat, és un debat que s'adelanta dos mesos, ara 
aquesta administració, aquest Ajuntament, com tots els Ajuntaments de Catalunya i se n'ha parlat poc, 
haurà d'assumir dintre dels seus pressupostos i per tant derivant-ho d'alguna altra partida 
pressupostària una decisió que el Parlament de Catalunya va adoptar la setmana passada en el debat 
de la Llei de Mesures Fiscals i Financeres, la llei d'acompanyament dels pressupostos. Que és un 
increment a partir de l'octubre d'enguany del cànon d'un 20%, que no és poc, de deposició, és a dir, 
quan anem a l'abocador hem de pagar un 20% per tona i aquesta és una quantitat que aquest any no 
es pot repercutir en el rebut i que haurem de decidir si repercuteix a l'any que ve o no, perquè és un 
20% substingut. Ho dic perquè aquest també serà un tema que quan parlem d'increments l'any que ve, 
si es que en parlem, doncs hi ha un que ve derivat d'una decisió que adoptat el govern de Catalunya a 
través de la Llei de Mesures Fiscals i Financeres . 

Alcalde president:
Molt bé, el senyor Segovia per cloure aquest primer torn, endavant, 

Sr. Segovia:
Si, agradecer al señor Mur la felicitación que ha dirigido a los técnicos porque creo que es merecida, 
usted ha podido comprobar como todos los que forman la Comisión Informativa el volumen y el detalle 
de estas ofertas que nos han presentado por lo tanto, lo trasladaré también esa felicitación también 
porque no siempre la valoración que tienen los técnicos de la casa no es suficientemente manifiesta y 
explícita como usted ha demostrado aquí.

Incidiré en lo que decía mi compañero Jordi Terrades, la decisión es hoy aquí. Y la discusión que 
hallamos podido tener y que hemos estados abiertos a aclarar cualquier punto, estábamos tanto yo 
como los técnicos municipales a aclarar .

Señor Casasnovas, habla de la mejora de la limpieza, es la imagen de la ciudad, por supuesto, es una 



de las imágenes de la ciudad, hay otras muchas que también conforman la buena o mala imagen de 
una ciudad, esta es una y por esos entendemos que con la mejora que conseguimos ayudaremos a 
dar un paso.

Lo de la recogida selectiva que usted me decía, que se amplíe, es que el único lugar que quedaba por 
implantar la recogida selectiva era el centro, que se hacía de aquella manera. Que se tiene que 
mejorar, por supuesto que se tiene que mejorar y en eso estamos. El contrato, agradezco sus 
palabras cuando hablaba del contrato corto. No repetiré mi intervención del mes de enero en la que 
establecíamos los motivos porque considerábamos que era oportuno hacer este tipo de contrato y 
visto las circunstancias y , sin intentar alardear de nada, y visto por otras ciudades que han optado por 
contratos mas largos pues están sufriendo alguna que otra dificultad.

A la señora Olano, repetir el momento de la repercusión de esta tasa si la tasa es o esta 
suficientemente bien calculada o no, será el momento de la discusión de las ordenanzas fiscales , pero 
es el mismo procedimiento que hemos seguido en los últimos años, al menos des de que yo formaba 
parte del área de hacienda, ha sido siempre exactamente el mismo, no entiendo la sorpresa. Y usted 
se preguntaba si es el mejor servicio que podemos ofrecer, ya le digo yo que no, pero no ha este, ni el 
que vendrá, lo digo por inconformismo personal. Imaginando que tuviéramos el mejor servicio de 
limpieza y recogida soñado, por inconformismo que tenemos todas las personas siempre querríamos 
mas, por lo tanto, decir que conseguiremos con este el mejor estandard de felicidad de los ciudades 
respecto a un servicio, no. Que aspiremos a que este aumente, si. 

Cuando usted comentaba que el recorte del servicio, que fuese selectivo y no general. Ya lo hicimos 
así, de hecho hasta la 5ª propuesta que estuvimos discutiendo con la empresa no fue la que 
decidimos aceptar como recorte de servicios para que tuviera la menor incidencia posible en el 
ciudadano. 

A la señora Pons, coincido en dos cosas con usted. La primera que Urbaser no es una ONG por 
supuesto, ni ella ni ninguna de las empresas presentadas es una ONG, nadie viene a trabajar por 
gusto, o prácticamente.... y segundo el convenio que tiene la empresa Urbaser con sus trabajadores 
es excelente, yo lo hubiese querido cuando trabajaba en la empresa privada hubiese querido ese 
convenio, pero también le digo una cosa, entre un convenio entre trabajadores y empresa nosotros 
poco margen de maniobra tenemos, nuestro compromiso y el compromiso que adoptamos ante los 
ciudadanos es a pagar unos servicios que son los que constan en el pliego de condiciones y es lo que 
haremos y lo que hemos hecho, ya le he comentado en diferentes ocasiones que allá ellos lo que 
firmen, nosotros nos comprometemos a pagar lo que hemos firmado y nada mas. Si ellos consideran 
que tienen que hacer algún tipo de concesión ya lo sacaran de otras concesiones pero no de la 
nuestra. Pero también le digo que después de las conversaciones con la empresa y también con los 
responsables de los trabajadores son perfectamente conscientes en el momento que estamos 
viviendo  y la responsabilidad colectiva sera la que regirá las futuras discusiones generales que 
tengan que venir.

Y respecto a las alegaciones que usted hacía referencia ya lo estuvimos comentando un día y forma 
parte del expediente. Ya le comenté el porque desestimamos las alegaciones que ustedes 
presentaron, una hacían referencia como usted bien decía que cogiéramos el servicio de manera 
directa, yo le explicaba las inversiones a realizar si retomáramos de manera directa, tendrían que ser, 
aproximadamente unos 3 M d'€, por lo que tendríamos que elevar el nivel de endeudamiento del 
Ayuntamiento cuando la normativa, como todos ustedes saben, es cada vez mas restrictiva y también 
se requiere un trámite mucho mas farragoso que en el caso de la gestión privada. El valor de la 
adquisición de la maquinaria para las empresas especializadas del sector, evidentemente por el 
volumen de contratas y volumen de compras que estas tienen es mucho mas barato que lo que 
podríamos conseguir como administración. Hay también otros motivos que son también organizativos. 
Tendríamos también que sobre dimensionar cuando estamos hablando de no cargar la estructura 
municipal, tendríamos que sobre dimensionar equipos para poder sustituir aquellas incidencias que 
pudieran surgir, dificultades de gestión al aumentar la plantilla con un convenio, que como usted 
decía, que coincidimos con un convenio propio y diferenciado del personal de la administración y 
estoy seguro que ni usted ni yo ni el mejor de los negociadores conseguiría adaptar el convenio de los 
trabajadores de la administración (de los funcionarios) perdón, el convenio de los trabajadores de 
Urbaser, en este caso, al sueldo de la plantilla de la administración y no al revés. Estoy 
convencidísimo de que seriamos incapaces de conseguirlo. La dificultad de gestionar las bajas e 
indisposición del personal sin afectar al servicio y usted dice que podríamos haber conseguido una 



rebaja si hubiésemos optado por una postura mas de fuerza. Podríamos haber conseguido una rebaja 
o un conflicto y una huelga que también hubiese sido la otra alternativa. 

También le informo que haciendo un repaso de la inmensa mayoría de municipios , la inmensa mayoría 
de los ayuntamientos opta por una gestión indirecta, Santa Coloma, Sant Sadurní y Sabadell, etc. Tres 
ayuntamientos hasta ahora emblemáticos, que gobierna CiU, como Sant Cugat, Vic o Lloret de Mar 
también han optado por este forma de servicio.

Sobretodo la segunda parte de alegación que ustedes hablaban de restar el importe del 8% que eran 
594.455 € sin contar el IVA, ya le comenté, que el 6% corresponde a los gastos generales para hacer 
frente a las incidencias relacionadas con el servicio y el 2% restante es el beneficio de la empresa y 
como vuelvo a repetir y usted coincide que URBASER no es ninguna ONG no creo que trabajar gratis 
lo hiciera y el precio es muy ajustado y mucho mas al final viendo la propuesta de aprobación. Y si 
hubiésemos apretado mas corríamos el riesgo, como ya pasó hace 10 años de que el contrato 
quedara desierto, como ha ocurrido durante la discusión de este contrato que hoy liquidamos y de 
hecho, quizás también por el debate creado y por la dureza de este equipo de gobierno a la hora de 
presentar el pliego de condiciones, si recuerdan yo le hablé de 7 empresas presentadas que estaban 
interesadas en presentarse a la oferta y al final solo se han presentado 2, y en dos de ellas los 
grandes monstruos, por decirlo de alguna manera, que lideran la limpieza en este país.

Alcalde president:
Moltes gràcies, no sé si per part d'ICV-EUiA-E, endavant, 

Sr. Casasnovas:
Gràcies senyor Alcalde. Senyor Segovia ja sabem que es fa recollida selectiva a la resta de la ciutat. 
El que demanava el nostre grup és que gradualment es vagi implementant el sistema que es farà en el 
centre de la ciutat, ja entenem que en aquest contracte no serà possible però si tenir-ho present de 
cara a futurs contractes. Gràcies. 

Alcalde president:
Moltes gràcies, la senyora Olano pel PP, endavant 

Sra. Olano:
Si, gracias señor Alcalde. Las reflexiones que hacíamos nosotros y que ya ubicamos en el pleno de 
ordenanzas y ligado a presupuestos pensamos que si que vienen a colación, porque creo que si 
cualquier ciudadano de Granollers le dijéramos que hoy vamos a votar sobre que adjudicamos el 
contrato de concesión de la prestación de la gestión de recogida de basuras y de limpieza nos 
preguntaría dos cosas: ¿Y eso a mi como me afecta? ¿Van a limpiar mejor, va ha haber mas servicio? 
¿Me va a costar mas o menos? ¿Pensamos que son reflexiones que cualquier ciudadano en la calle 
haría y por eso nosotros hemos querido trasladarnos al futuro pleno de ordenanzas y hacer esta 
reflexión que pensamos que tiene un cordón umbilical importante. Porque se ha dicho y lo ha dicho el 
señor Terrades muy bien, hay que revisar el contrato con un parámetro de austeridad, pero nosotros 
apuntamos, si, si, pero el complemento a esto que es el coste indirecto, aquí no aplicamos austeridad, 
aquí mantenemos estructura porque tenemos una estructura sobre dimensionada y eso hace que el 
precio final de repercusión al ciudadano no se note. Nosotros pensamos que esta austeridad tiene que 
tener esa traslación y que por tanto la repercusión en el ciudadano del servicio de que mejora o de 
que le vamos a ayudar a que también en su economía familiar puedan en estos momentos soportarla 
de una manera mas graciable, pensamos que es importante y por lo tanto, aunque no pretendemos 
aquí, como decía abrir este debate, si que pensamos que tiene una vía directa. Cualquier ciudadano 
se pensará si con el nuevo contrato, como decía y ademas el señor Segovia lo ha comentado, nos 
parece bien todo lo que sea optimizar recursos, pues si las barredoras van ha hacer que nuestra 
ciudad contribuyan a que haya un mejor servicio, estupendo, si la recogida selectiva, que comentaba 
el compañero de Iniciativa pues va a poderse implantarse en la ciudad, pues estupendo. 

Ya presuponemos que naturalmente, pues, la maquinaria tecnológica y toda la programación que han 
hecho los técnicos del ayuntamiento van a contribuir a ello, pero volvemos a incidir, el problema lo 



vemos en los costes indirectos. No que no se haya hecho un esfuerzo con el contrato, no que los 
técnicos lo hayan previsto mal, de ninguna manera, no que la empresa no haya sido competitiva y 
aporte una nueva manera de gestionar, en eso de acuerdo, pero si los costes indirectos siguen 
incrementándose y mantenemos la misma dimensión, al final, la repercusión en el ciudadano sigue 
siendo mas de lo mismo. Y pensamos que hay tenemos que hacer un esfuerzo y por lo tanto, como 
decía, queríamos trasladar hoy a todo el plenario estas reflexiones que el grupo popular apuntaba. Y 
es por ello, que como he dicho antes, nuestro grupo se abstendrá.

Alcalde president:
Moltes gràcies senyora Olano, per CiU la senyora Pons, té la paraula, endavant, 

Sra. Pons:
Gràcies. Intentaré anant seguint una mica un ordre. Tant el senyor Segovia com el senyor Terrades 
ens han retret a mi i al senyor Mur que sobretot que la decisió es pren avui, ja ho sabem, el que passa 
és que també és una obvietat que vostès tenen majoria absoluta, per tant donem per fet que el punt 
d'avui s'aprovarà, simplement matitzar aquest tema.

Desprès, no sé si no m'ha entès el senyor Terrades, he dit que és un servei públic de titularitat pública, 
que s'emmarca a més a més dins les competències pròpies del municipi i el que hem demanat 
nosaltres i que demanaven en el nostre escrit d'al�legacions que com a mesura per fomentar l'estalvi 
en l'àmbit local es rescatés aquests servei, això és el que he dit i si de cas li repeteixo.

Seguint una mica aquest ordre de coses i com a continuació al que em deia el senyor Segovia del 
conveni col�lectiu que és excel�lent i tant que és excel�lent, per això proposàvem la gestió directa, per 
evitar aquests abusos, més que res per evitar que en època de crisi ens trobem lligats de mans i 
mànigues en un tema tant important com aquest i quan el cost d'aquest servei suposa precisament el 
cost de personal un 65% per això també entenem que és important el tema de la gestió directa. En 
aquest sentit em deia el senyor Segovia que ja em va posar de manifest que no podien recollir cap de 
les nostres al�legacions, va ser una conversa de menys de 5 minuts li he de dir, i si que és cert que em 
va dir que la gestió directa suposaria un augment d'inversions de 3 milions d'euros, només en 
instal�lacions, mitjans comuns, neteja viària i equips de recollida, però el cert és que això de 3 milions 
que serveix per l'Ajuntament per denegar-nos la gestió directa resulta que en aquest contracte 
s'estableix que com a valor per la despesa generada en determinades inversions realitzades al llarg 
de la darrera concessió, d'acord amb la relació de mitjans i instal�lacions pendents a 30 de setembre 
de 2011 s'estableix un valor total per instal�lacions, mitjans comuns, neteja viària i recollida de 
623.417,05€ per tant, no dels 3 milions, ja sé que ho fa a llarg termini el senyor Segovia, però si 
serveix per aquestes empreses aquesta quantitat també entenc que ha de servir per aquest 
Ajuntament, per això insistim en aquest punt.

Ens diuen: home la gestió indirecta és gairebé tots els municipis ho fan, gairebé tots els municipis de 
la Comunitat Autònoma entenc de Catalunya. D'acord, em sembla molt bé, però quan hi ha època de 
crisi hem de tornar a fer canvis en aquest sentit i per això continuem proposant la gestió directa, 
creiem que seria més econòmica per la ciutat i creiem que això podria repercutir en majors polítiques 
socials.

Per altra banda i per acabar, han acabat el contracte a una empresa que més ens fa el joc brut, 
repassant i revisant aquests dies la diversa documentació que ha anat passant per aquest Ple des del 
mes de gener de 2011, hem vist que aquella actualització de l'IPC del 2010 en un 3% i que en relació 
a aquest contracte es va demanar per part de l'administrador d'URBASER, doncs bé, sense cap 
comprovació i als fets em remetré, es va donar per bo el càlcul realitzat per aquella empresa, per un 
import de 117.000€ i en el Ple d'abril passat es va aprovar amb l'abstenció del grup municipal de CiU. 
Com que alguna cosa d'aquells números no acabaven de quadrar ho vàrem tornar a calcular i 
aleshores vàrem poder comprovar que l'IPC s'havia calculat no sobre la base imposable del cost del 
servei si no sobre el total, és a dir, base imposable més IVA. Òbviament, això,  a part de que és 
totalment incorrecte, ha suposat un major cost per aquest Ajuntament quan evidentment no havia de 
ser així. Aquí està clar que hi ha d'haver alguna responsabilitat, doncs s'ha pres un acord contrari a les 
arques municipals en detriment d'aquest Ajuntament i sense cap tipus d'emparament contractual o 
legal, i després si volen els hi donaré una còpia d'aquest acord on veuran exactament aquestes 
dades, per aquest motiu des del nostre grup els hem de demanar que repassin totes les 



actualitzacions d'IPC que en mèrits de l'anterior contracte s'hagin anant fent, doncs està clar que a 
part de les responsabilitats que es puguin depurar, caldrà que URBASER retorni a aquest Ajuntament 
els diners de més que indegudament hagi obtingut per aquest motiu, més els interessos que s'hagin 
generat, meritat, des del seu cobrament indegut i esperem, i així ho demanem, que aquest mes de 
setembre siguem oportunament informats tots els grups municipals de quin ha estat el total perjudici 
econòmic sofert per aquest Ajuntament i de les mesures, evidentment, que s'han pres a l'efecte. Res 
més, moltes gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies, té la paraula el senyor Terrades, endavant, 

Sr. Terrades:
Bé, insisteixo la provisió del servei és un servei públic . Nosaltres hem optat perquè el que es fa des de 
l'Administració Pública sigui el control del servei , la direcció del servei, és a dir, cap a on han de portar 
aquest servei i fixar els estàndards d'aquest servei.

La meva opinió, que és diferent a l'opinió de la senyora Mariona Pons, jo crec que és un debat al que 
ens vol portar, escolti, si vostès fan gestió directa s'estalviaran diners i ho podran destinar a polítiques 
socials, és un debat fals. Des del meu punt de vista és un debat fals, no és cert que en aquest servei, 
que fer-ho de manera directa per la pròpia Administració sigui més barato. De fet, hi ha una part del 
servei, de recollida, de recollida selectiva, d'algunes de les fraccions que no ho fa URBASER, que ho 
fa una empresa pública, però també d'una manera indirecta, no ho fa directament l'Ajuntament, és una 
empresa pública, que dels 43 ajuntaments, en concret dels 41 ajuntaments dels Vallès Oriental, 
perquè n'hi han dos que no hi participen, van decidir crear un Consorci i crear una empresa per 
gestionar part de la recollida, que funciona com empresa, faltaria més. És una empresa que l'objectiu 
de tots els ajuntaments que en formen part és que no tanquis amb pèrdues. Per tant, hem decidit que 
per economies d'escales ho fèiem d'aquesta manera, doncs justament per això nosaltres pensem que 
prestar-ho directament seria més car. El servei de recollida d'escombraries, el que seria el rebuig i la 
orgànica, perquè la resta de fracció no ho fa URBASER, per aquest argument que li estic donant jo. 
Perquè en una ciutat de 60.000 habitants no es produeixen les suficients economies d'escala com per 
fer més eficient un servei d'aquestes característiques. Per tant, no nosaltres, no es que hàgim 
descobert la sopa d'all, és que jo diria que el 90% de municipalitats de Catalunya i de la resta de 
l'Estat Espanyol, per no dir-li de l'Europa dels 27. Per tant, no es veritat que seria més barato. Estic 
disposat a mantenir aquest debat de l'actual, amb vostè o amb el seu grup, a la Comissió Informativa 
per demostrar-li que no es generen aquestes economies d'escala. 

El que hem fet és ajustar les bases contractuals per ser molt més precises. Els serveis tècnics de tota 
l'Àrea de Territori i Ciutat, dels regidors, saben que una de les feines que aquest coordinador de l'Àrea 
ha encarregat, tornant de vacances evidentment, és un anàlisi de totes les concessions que té aquest 
Ajuntament per buscar més eficiència, més eficàcia i estalvis. Els deia això, aquí tothom ha de ser 
conscient de que el país en el seu conjunt, la ciutat també no està passant per les seves millors 
situacions i que tothom s'ha d'estrènyer el cinturó, també les empreses que treballen per l'Ajuntament, 
per mantenir els estàndards, de qualitat que els ciutadans ens segueixen reclamant. 

¿Com afectarà al ciutadà? Ens deia la senyora Olano. Estem parlant en termes d'un debat que ella 
mateixa ja deia, no estem adelantant, en tot cas l'aprofundirem el mes d'octubre quan fem el debat 
d'ordenances fiscals lligat al pressupost. Doncs, home, justament perquè vostès ho saben, que en els 
darrers exercicis pressupostaris i pel que fa referència a la contribució que li estem demanant als 
granollerins i granollerines per tirar endavant l'administració, és a dir, la pressió fiscal hi ha hagut una 
voluntat de contenir i de no augmentar, doncs justament aconseguint estalvis, aquesta adjudicació per 
aquests propers dos anys fa que es baixi el contracte i per tant la repercussió que hauríem de fer en 
els ciutadans en via impostos. Aquesta és la voluntat també de l'equip de govern, buscar estalvis 
pressupostaris per no tenir que augmentar la pressió fiscal. En aquest cas també, ja li dic, hi ha una 
part que no és voluntat d'aquest Ajuntament, ni de la regidora d'hisenda quan formuli els 
pressupostos. Hi ha una part que ens vindrà directament d'increment perquè algú aliè a l'administració 
municipal, en aquest cas el govern de Catalunya ha decidit fer un increment lineal a tots els ciutadans 
d'un 20% per tona que es porti a abocador. Si va incineradora, aquí en portem poquet, un 10%, i com 
que la gestió d'això la fa el Consorci de Residus, ja li dic jo que el MAX-MIX del que va a abocador i el 
que va a incineradora, la repercussió final que li pot significar a un ciutadà de Granollers, pot estar al 



voltant, en funció de les tones que vagin a un costat o a un altre i de l'ho bé que recollim selectivament 
les coses i dels impropis que hi hagin en cada una de les fraccions, la broma pot acabar sortint a cada 
ciutadà entre un 15 o un 17% més. En termes econòmics poquet, d'acord, però aquí hi ha un 
increment que no l'ha decidit i no el decidirà els 25 regidors i regidores que formen el consistori 
municipal, ni els 13 membres del govern. Algú va prendre la decisió i no aprofundiré, ja farem aquest 
debat quan toqui, ara que en siguem conscients de que alguns fan estalvis i altres pugen els impostos .

Alcalde president:
Moltes gràcies. Per cloure aquest debat, el senyor Segovia té la paraula, endavant,

Sr. Segovia:
Simplemente, señor Casasnovas, recojo su sugerencia y des de ya nos ponemos a trabajar en un 
futuro pliego de condiciones para preparar, como todos esperamos que la crisis pase de la manera 
mas rápidamente posible y nos veamos en condiciones de poder afrontar un contrato como el que 
deseamos y necesitamos.

La señora Olano, sin entrar ya en lo que decía, como hacía ya referencia Jordi Terrades de la 
percepción del ciudadano, yo confío estrictamente en el servicio que adjudicamos hoy es que la 
percepción sea positiva de hemos conseguido mejorar, mejorar algo sin llegar seguramente a la 
voluntad de que queremos todos pero si acercarnos algo mas. 

Por último, a la señora Pons dos cosas. Usted se refería de que le había comentado lo de las 
aclaración de las estimaciones en una charla de 5 minutos, si, es que la alegación que presentaban 
tampoco tenía mucho mas, era media página y estos dos motivos que le explicaba ahora mismo y lo 
que usted decía para acabar, evidentemente que repasaremos estos cálculos a los que hacia 
referencia y sin negar de que podamos haber cometido algún error, que no lo discuto, me cuesta creer 
que tantos técnicos y tantas personas que trabajamos ahí se nos escape un error como este, pero 
tendremos tiempo de buscar la información, tendremos tiempo de discutirlo, por supuesto y lo 
comentaremos aquí.

Alcalde president: 
Bé, en tot cas també alguns comentaris per cloure el debat en temes que han sorgit. Es parlava de 
participació en el procés d'adjudicació d'aquest contracte i es parlava també de que hi havia hagut 
menys participació de la que es desitjava, jo els hi diria en els grups municipals de l'oposició que la 
mateixa que ha tingut el govern. El procés d'adjudicació d'un contracte d'aquesta mena està 
perfectament taxat i perfectament regulat i per tant, ens movem a partir d'uns informes que son molt 
clars i que tenen un paper essencial que és l'aportació de la lectura que fan els tècnics i per tant 
vostès han vist exactament el mateix que han vist els regidors del govern. Processos taxats, 
processos reglat, la llei de contractes de l'estat ens porta cap aquí. A vegades, segons com es formuli 
aquest tema sembla que tinguem un reguitzell d'ofertes i entre tots triem, no, no, perdoneu, aquest és 
un tema que està perfectament reglat, perfectament tabulat, que té els seus processos i que son els 
que s'han seguit aquí. Per tant, vostès han participat exactament igual que com he participat jo, per 
exemple, exactament que com ha participat el regidor Segovia.

En segon lloc, si alguna característica té aquesta plica, que en té moltes, però si alguna en té 
d'essencial, la desagregació dels conceptes que la composen, és una plica en la que es detalla 
pràcticament tot. Per tant l'anàlisi de costos es pot fer d'una manera directa. Per tant, les imputacions 
del que es neteja, del que és recollida també son clarament perceptibles en el document i per tant 
cadascú pot sapiguer el que li costa cada una de les operacions per les quals a partir d'aquí es 
paguen unes taxes. 

Ens deien, estructura, estructura de l'Ajuntament per seguir aquest contracte, lleugera, 
extremadament lleugera, i vull dir-ho amb les paraules exactes: extremadament lleugera, l'estructura 
de l'Ajuntament de Granollers per seguir les concessions administratives és extremadament lleugera. 
Per tant, difícilment, difícilment es pot trobar una estructura més lleugera i més eficient i ho dic, no en 
honor del govern, si no en honor dels tècnics que estan fent aquesta feina. 

Gestió directa, gestió indirecta. Crec que el senyor Terrades ho ha dit amb claredat, parlem-ne, però 
tenim la convicció, la convicció de que la gestió directa és més cara o potser molt més cara, n'estem 



convençuts i evidentment aquest Ajuntament no treballa aïlladament, si no que té un contacte 
permanent  amb les diferents instàncies municipalistes i òbviament a la que genera itineraris els 
genera per una qüestió, és perquè hi ha prou estudis, hi ha prous anàlisis i el senyor Segovia n'ha fet 
una primera aportació per tal de saber avui que la gestió directa, en aquest servei, ben probablement 
és molt més cara i en tot cas es tracta fer l'exercici que el senyor Terrades proposava en una 
informativa. 

Repercussió sobre les ordenances fiscals, ja en parlarem, la senyora Olano ha obert el tema, a mi em 
sembla bé que l'hagi obert i en tot cas tindrà l'ocasió de parlar-ne quan pertoqui que és el mes 
d'octubre. 

En tot cas també, senyalar que entre el que em aconseguit reduir entre l'adjudicació que avui portem a 
Ple més el que em reduït en el pressupost del 2010, és a dir l'ajust que vam fer a l'empresa, perquè 
tinguem també totes les dades entre el 3 i escaig per cent que avui reduïm més el 6,25% que vàrem 
reduir en el pressupost d'aquest any, estem donant serveis similars amb un 10% menys de cost. 
Negociació amb l'empresa, anàlisi exacta de cada una de les despeses, reflexes, capacitat 
d'adaptació, això ho estem fent, la factura de la neteja i de la recollida ha baixat un 10%, baixarà un 
10% pràcticament en un any i escaig. 

En darrer lloc, ja ho ha dic el senyor Segovia, però em vull afegir, òbviament senyora Pons, llegirem 
amb detall el comentari que vostè ha fet, estudiarem en detall el que vostè ha comentat i a partir 
d'aquí, de l'anàlisi en parlarem, jo també penso que els anàlisis dels tècnics han estat en la línia 
encertada, però òbviament cal estudiar-ho tot i al detall, ho farem i els informarem.
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En data 26 d'abril de 2011, l'alcalde Josep Mayoral i Antigas dictava la resolució núm. 480/2011 
relativa a aprovar l'inici de l'expedient per a la creació del servei públic municipal d'un Centre de 
Creació Musical a Roca Umbert Fàbrica de les Arts .

En data 2 de maig de 2011, l'alcalde Josep Mayoral i Antigas dictava la resolució núm. 488/2011 
relativa a prendre en consideració l'establiment del servei públic municipal d'un Centre de Creació i 
Difusió Musical a Roca Umbert Fàbrica de les Arts .

La resolució estableix en en el punt segon sotmetre a informació pública l'expedient per a un termini 
de trenta dies, i en el punt tercer la publicació al BOP i al DOGC.

En data 30 de maig de 2011 es publicava al BOP i DOGC l'anunci sobre informació pública de 
l’establiment d’el servei públic.

Durant el termini d'informació pública, no s'ha presentat cap al�legació o suggeriment.

Atès que el tràmit procedent, d'acord amb l'article 160.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (DOGC de 23 de juny de 1995), és 
l'aprovació definitiva pel Ple (prèvia resolució de les al�legacions formulades) de l'establiment del 
servei, el projecte d'establiment i el reglament que el regularà, amb la previsió dels efectes.

Vist l'informe favorable emès per la Coordinadora de Roca Umbert Fàbrica de les Arts. 



Vist l'informe emès en data 26 d'abril de 2011 per Tècnica Lletrada de Secretaria General.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .... Ratificar la resolució d'Alcaldia núm. 488/2011, referent a prendre en consideració 
l'establiment del servei públic municipal d'un Centre de Creació i Difusió Musical a Roca Umbert 
Fàbrica de les Arts.

SegonSegonSegonSegon.... Transcriure literalment el redactat de la resolució esmentada :

FetsFetsFetsFets    ::::

Atès que en aquest municipi no està definit fins ara el servei d 'un Centre de Creació i Difusió Musical.

Atès que és convenient disposar del servei públic esmentat per tal de donar resposta a la necessitat del 
municipi de disposar d'un equipament cultural pensat com a centre de creació, formació, intercanvi, 
exhibició i difusió de la música en viu, que sigui generador d'una activitat constant plural i enriquidora per 
als ciutadans del territori, situada dins de Roca Umbert Fàbrica de les Arts .

Atès que el servei públic esmentat és de competència municipal, en virtut del que disposen l'article 25 de 
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local, i l'article 66 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya .

Vistos la memòria justificativa, el projecte d'establiment i el projecte de reglament del servei relatius a 
l'expedient per a l'establiment de l'esmentat servei públic municipal de Centre de Creació i Difusió  
Musical a Roca Umbert Fàbrica de les Arts, incoat per Resolució d'Alcaldia núm 480/2011 de data 26 
d'abril.

Atès que de la documentació esmentada es deriva que és procedent establir el servei públic de Centre de 
Creació i Difusió  Musical assumit per l 'Ajuntament de Granollers. 

Atès que la documentació preparada compleix les determinacions que assenyala l'article 159 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres activitats i serveis dels ens locals .

Atès que el tràmit procedent és que el Ple municipal prengui en consideració la iniciativa esmentada i 
l'expedient se sotmeti a informació pública durant el termini de trenta dies, prèviament a l'aprovació 
definitiva, tal com determina l'article 160 de ROAS.

Vist l'informe emès en data 26 d'abril de 2011 per Tècnica Lletrada de Secretaria General .

D'acord amb l'article 21.1 de la  Llei de Bases de Règim Local, correspon a l'Alcalde exercir accions 
judicials i administratives en cas d'urgència.

Per tot allò exposat i en ús de les atribucions que m 'atorga la legislació vigent, 

ResolcResolcResolcResolc ::::

PrimerPrimerPrimerPrimer. Prendre en consideració l'establiment del servei públic municipal d'un Centre de Creació i Difusió  
Musical a Granollers, a Roca Umbert Fàbrica de les Arts, sobre la base de la memòria justificativa, el 
projecte d'establiment i el projecte de reglament del servei adjunts . 

SegonSegonSegonSegon. Sotmetre l'expedient a informació pública per un termini de trenta dies, a comptar des de la 
darrera publicació de les ordenades al paràgraf següent, a efectes de presentació d'al�legacions i 
suggeriments. 

TercerTercerTercerTercer. Publicar l'anunci d'informació pública corresponent al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i 
al Butlletí Oficial de la Província, i disposar-ne l'exposició al tauler d'edictes d'aquest Ajuntament.

QuartQuartQuartQuart .-.-.-.- Ratificar la present resolució en la primera sessió plenària que se celebri

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Aprovar definitivament l'establiment del servei públic municipal d'un Centre de Creació i 
Difusió Musical a Roca Umbert Fàbrica de les Arts .

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Aprovar la memòria i el projecte d'establiment del servei públic municipal d'un Centre de 
Creació i Difusió Musical a Roca Umbert Fàbrica de les Arts , que s'adjunta. 



CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.-    Aprovar el reglament adjunt, regulador del servei esmentat i disposar-ne la publicació íntegra 
al BOP, al tauler d'anuncis de la Corporació i al butlletí informatiu local, juntament amb els presents 
acords, i alhora anunciar en el DOGC la referència al BOP en el qual s'hagi publicat íntegrament el 
text. 

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.- Facultar àmpliament el Sr.Josep Mayoral i Antigues, Alcalde d'aquest Ajuntament, per a 
l'atorgament de qualsevol document públic o privat necessari per executar els acords anteriors . 

Alcalde president:
Moltes gràcies, té la paraula la regidora de Cultura per fer-ne la presentació, 

Sra. Barnusell:
Ràpidament, perquè això que fem es tracta d'un tràmit per poder implementar o treure concessió que 
és la voluntat d'aquest equip de govern com s'ha explicat altres vegades, la gestió de la sala de 
concerts, aquest centre de creació i difusió musical a Roca Umbert . 

No m'estendré amb la filosofia del projecte que és el conté aquesta memòria d'aquest projecte, que no 
vol ser una simple sala de concerts, si no un centre de creació, difusió i formació també musical com 
diu la paraula. És necessari abans de tot això fer un tràmit que és la implementació del servei, per la 
llei de contractes actuals, per poder treure-ho a concurs hem d'implementar el servei, això es va fer 
abans de les passades eleccions es va iniciar aquest tràmit , ha estat en exposició pública i avui el que 
fem és ratificar-ho a Ple. En el seu moment també s'ha ratificat en aquest Ple perquè si hagués hagut 
algun canvi de govern i el govern entrant hagués decidit no tirar endavant aquest projecte o reconvertir 
la sala de concerts en un altre equipament també ho hagués pogut fer. Seguim impulsant el projecte i 
de cara al mes de setembre a la propera comissió informativa tractarem les clàusules i traurem el 
concurs com ja és conegut a concessió perquè les diferents empreses interessades que n'hi han es 
puguin presentar. 

Alcalde president:
Moltes gràcies. ¿Algun grup ha demanat la paraula? Si, endavant senyor German per CiU, 

Sr. Cequier:
Gràcies Alcalde. El nostre grup municipal, des dels inicis d'aquest...

Alcalde president:
Perdó, perdó, perdó, fem les coses bé, pensava que no volíeu intervenir. Senyor Cequier, m'he 
despistat no he vist el braç de la senyor Gutiérrez, endavant, 

Sr. Gutiérrez: 
Se'ns presenta per la seva aprovació  l'establiment del servei públic municipal d'un centre de creació i 
difusió  musical a Roca Umbert Fàbrica de les Arts , en concret a la sala de concerts.

Dins l'estudi econòmic- financer, cal diferenciar el pressupost d'ingressos del pressupost de despeses. 
Diferenciar perquè mentre les despeses s'ajusten a la realitat, degut a que són  fixes, la previsió dels 
ingressos és arriscada, ja que no sabem l'assistència de públic, i pel que fa referència  al preus, 
s'haurà de veure si es podran mantenir.  No sabem si han tingut en compte el bar de la Troca, fet que 
podria afectar a les consumicions del bar de dins de la sala .

Tothom sabem que qualsevol negoci té una inversió inicial, però que el concessionari estigui exempt 
de cànons durant 4 anys, creiem que és exagerat, i més sabent que l'Ajuntament té prevista una 
despesa de 30.000€ en concepte d'aportació municipal els 2 primers anys, i de 25.000 i de 20.000 el 
3r i el  4t any respectivament. 

Per tant, entenem que  les aportacions són desproporcionades tant per part del concessionari, per 



defecte, que és de 0 €, com per part de l'Ajuntament, (per excés.), i que podria donar-se una 
proporcionalitat de  les despeses. És a dir, exempció del pagament del cànon per part del 
concessionari únicament durant els 2 primers anys i començar a pagar els 2 restants, i que l'aportació 
del Ajuntament dels 30.000 € fos únicament els els 2 primers anys.

Davant la situació econòmica que tots coneixem, creiem que l'aportació de l'Ajuntament és massa 
generosa i que no estem en condicions de destinar diners a tot allò que no sigui imprescindible a la 
persona i al seu benestar.

Per altra banda, on està el benefici del concessionari? O és que es treballa com se sol dir: per amor a 

l'art? 

Fent una valoració global, és molta la inversió que s'ha realitzat en aquesta sala, i que les  previsions  
d'aquests 4 anys no està ben plantejades, per tant el GMPP s'abstindrà.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Ara si senyor Cequier té la paraula. 

Sr. Cequier:
Gràcies senyor Mayoral. 

El Grup Municipal de C i U, des dels inicis d'aquest projecte, ha manifestat els seus justificats dubtes 
de la necessitat i oportunitat  de la seva realització . 

Quan la proposta d'inversió de 2'5 milions d'€, de l'anomenat  FEOLS o Pla Zapatero 2, ja vam fer les 
oportunes reflexions, aportacions i propostes alternatives, de més prioritat, pel nostre parer, que la 
construcció d'una SALA  DE  CONCERTS per a joves, que és com en un principi es va anomenar. No 
cal dir que la nostra intervenció, no va ser valorada ni acceptada. Tant se val, ja és història i ja tenim 
construïda una infraestructura, de 2'5 milions, que ens dóna la sensació que no estava suficientment 
definida o estructurada la seva utilització.  I això, fa pensar que hi ha  una certa confusió i precipitació.

On estem ara?? Faré una mica de resum dels darrers mesos, 

1.- L'obra es va acabar al febrer amb el nom de SALA de CONCERTS....i “per més activitats...” com 
comentava de vegades.  No se sabia quines concretament. Poc després, ja s'ha trobat el títol actual: 
CENTRE DE CREACIÓ I DIFUSIÓ MUSICAL DE FÀBRICA DE LES ARTS ROCA UMBERT. 

2.- Més properament, el 26 d' abril, es justifica la tramitació d'URGÈNCIA  i la resolució d'Alcaldia.

3.- Successivament com és preceptiu, en les dates de plena Campanya Electoral i Eleccions, es 
publica al BOP i es procedeix a la informació pública .

4.- El 12 de juliol, L'Interventor General emet el seu informe sobre l'estudi econòmic, del qual, 
transmeto literalment un paràgraf: “... compleixen les obligacions formals, malgrat que les dades 
econòmiques no es troben totalment contrastades i les conclusions podrien raonar-se de forma més 
adient.”

5.- Al dia següent,  a la Informativa corresponent, se'ns lliuren la Memòria, el projecte i el reglament 
que avui es presenten al Ple. Ens aquests documents, comprovem  o creiem veure que es vol bastir 
ràpidament un projecte que no estava suficientment reflexionat potser.

La creació d'aquest servei municipal que estem debatent no sembla que sigui una demanda social, 
més aviat és omplir o donar utilització a una infraestructura cultural poc ….pensada?   Col�loquialment 
parlant, “AMB EL QUE ESTÀ CAIENT....”, no sembla gens oportú que el municipi incrementi les seves 
despeses com comentava el company Fermí actualment. 
 Aquesta opció es contradiu amb la idea d'austeritat que més o menys, tots voldríem seguir.



En conclusió, veiem certa confusió  present i  uns plans de futur de 4 anys, amb més de 60 concerts 
anuals, 12.000 espectadors anuals, 72.000 € d'ingressos del bar, activitats de formació, recerca, 
creació, innovació musical, dinamització ciutadana, etc. etc. francament molt amplis i ambiciosos, 
però ens produeix la sensació de poc creïbles, molt virtuals. 

Per tot això, pel passat, pel present i pel futur,   ens decanten a quedar-nos al marge del projecte.     Si 
ens equivoquem, reconeixerem el nostre error, mentre, ens abstindrem.

Alcalde president:
¿El senyor Terrades vol parlar?, no, la senyora Barnusell farà la resposta, endavant, 

Sra. Barnusell:
Intentaré també ordenar-ho una mica. D'entrada sempre és sabut i això nosaltres sempre ho hem dit i 
quan vàrem aprovar aquest FEOL, aquest pla de finançament que ens van venir aquests ingressos de 
Madrid i vàrem decidir construir aquesta sala de concerts, ja es va donar el cas que en aquí es van 
abstenir. Diguem que aquest no és un projecte d'entrada compartit en aquests moments econòmics. 
Sempre hem cregut nosaltres que és un projecte necessari, ve d'una demanda directa dels joves 
d'entitats de la ciutat de grups musicals de la ciutat, també de professionals que treballen en aquest 
sector de la música, no només joves, no només és una sala de concerts per a joves i mai ha nascut 
amb aquesta voluntat. Sempre ha nascut amb la voluntat de ser, el nom li hem trobat ara perquè se li 
ha de posar el nom de cara a treure-ho a concurs i és un nom que recollia allò que volem que fos, però 
el que volem que sigui o el que sempre hem volgut que fos la sala de concerts queda clar en el 
projecte de Roca Umbert que n'hem parlat diverses vegades en les comissions de Roca Umbert, 
queda clar també i el tenim recollit en el nostre programa electoral i ha quedat clar altres vegades en 
diferents grups de joves que és el que volem per aquesta sala de concerts. No només una sala de 
concerts, sinó un centre que acolli formació per grups, per joves, per les escoles, un espai de 
pedagogia, com els grups actuen, com es col�loquen les llums, etc, etc. O sigui que vagi més enllà 
d'una simple sala de concerts i d'oci nocturn. És per aquest motiu també que queda molt clar i 
delimitada aquesta aportació municipal, una aportació municipal que com el senyor Fermín deia en 
aquest cas nosaltres no creiem que sigui massa elevada, comentava: es complicat actualment i en els 
moments que estem obrir un negoci i tirar-ho endavant, és veritat. Per això em semblava 
imprescindible desprès de fer un sondeig en el mercat, parlar amb diferents sales de concerts 
actualment en funcionament, de parlar amb diferents empreses que estan gestionant diferents sales 
arreu de Catalunya la necessitat que per poder tirar endavant aquests altres projectes de vinculació 
amb les escoles, de vinculació amb la ciutat de formació musical eren necessaris aquests 30.000 € 
d'entrada, que no estan establerts, és el que nosaltres hem establert, quan ho treiem a concurs si 
l'empresa fa una baixada, això en les clàusules s'establirà, pot fer una baixada, però aquests primers 
quatre anys donar'ls-hi una empenta a l'empresa de manera que pugui tirar i aquest projecte no sigui, 
com s'ha apuntat per aquí, un fracàs. Aquests diners es creuen necessaris per poder desenvolupar 
aquest oci nocturn i aquest espai de formació. Diguem que tot el finançament no volem que sigui un 
espai finançat per l'horari de 3 a 6 de la nit, aquí no es tracta de fer una sala de concerts ni un negoci, 
ni un espai alternatiu d'oci nocturn, sinó un espai de música en viu, de concerts i de formació.

Precisament, en vàrem parlar al febrer i ho vàrem portar el 26 d'abril per establir aquest Ple perquè 
avui poguéssim establir definitivament i poguéssim treure a concurs les clàusules al mes de setembre. 
L'equipament es va acabar a finals de febrer, es va posar en funcionament totes les proves de 
seguretat, l'equipament ara a 30 de juny es va tancar i estar llest per fer funcionar l'empresa que tingui 
aquesta gestió. No vàrem voler treure-ho amb campanya i vàrem voler portar aquest punt a Ple en 
plena campanya, que haguéssim pogut fer l'aprovació inicial pel Ple del mes d'abril, precisament 
perquè no fos un tema electoral ni de debat electoral, que fos després l'equip de govern que ho 
cregués convenient que impulsés aquest projecte. Per tant aquest va ser un dels motius per fer 
l'aprovació inicial i després ratificar l'aprovació d'implementació d'aquest servei perquè creiem que no 
era el moment, malgrat això les obres ens vàrem caure en aquest moment i la finalització de tot aquest 
concurs va ser en aquest moment. Aquest és el motiu pel qual tot això també s'ha endarrerit i la sala 
estarà tres mesos que la sala podria funcionar i no funciona, però val més fer les coses ben fetes que 
no fer-les a cuita corrent. 

Austeritat per sobre de tot, això ens tocarà en els pressupostos de l'any que ve, no incrementar i això 
ja m'ho ha remarcat vàries vegades, ens tocarà a tots els regidors fer aquest esforç de més austeritat i 
reducció i segurament això implicarà un replantejament directament dins de l'àrea de Cultura d'on es 



treuen aquests 30.000 euros d'aportació, però diguem que no és una aportació extra que ens haguem 
de treure del barret o d'alguna altra banda. Si no que dins del mateix pressupost, amb la reducció 
pertinent que ens indiqui la regidora doncs aquests 30.000 euros  hi hauran de ser.

Esperem que això vagi bé, també seran uns anys inicialment d'obres a Roca Umbert si el pàrquing i la 
plaça pública va en marxa, per tant també uns anys amb dificultat i és veritat per tirar aquesta sala de 
concerts endavant, però esperem que amb la confiança dels músics, dels joves, de les entitats de la 
ciutat i dels professionals ho puguem tirar endavant. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. En tot cas jo si que voldria fer algun comentari perquè com saben Roca Umbert és un 
tema que m'apassiona, jo voldria afegir només una cosa de l'excel�lent explicació que ha fet la 
regidora i és que aquesta ciutat té a la música un element de capitalitat. Aquesta ciutat desplega 
projectes musicals de primer nivell i té molts atributs i algunes mancances. Una de les mancances és 
tot el que fa referència a la música popular contemporània. Mancança detectada, mancança detectada 
a través del fòrum jove, a través del debat del món de la cultura, del món de la música. Volem que 
aquesta ciutat també tingui un paper central amb la música popular contemporània, com ho té amb la 
música clàssica, com ho té amb el cant coral, com ho té amb l'educació musical, també volem que la 
música popular contemporània formi part d'aquest projecte de ciutat i aquest és el que ha estat 
impulsant d'una manera sensacional la regidora Alba Barnusell. Un espai per la formació, per la 
producció i pel consum cultural, un espai que tindrà una forma excel�lent i sobretot el que volem i el 
que esperem es que tingui una realitat i una ànima extraordinària. El camí crec que s'ha fet en cura i 
s'ha fet d'una manera ben pensada i del que es tracta ara és veure si com deia la regidora el mercat 
respon o no. En tot cas, estem convençuts que aquest equipament es donarà més centralitat de la que 
tenim ja en el tema musical i ens obrirà noves oportunitats amb la música popular contemporània. A 
Roca Umbert ja estan passant coses, ho saben, d'aquí poques setmanes veurem com una empresa 
privada hi posa un espai per fer formació teatral, per exemple, estant passant coses, ja està bé que 
passin. És i serà un espai de centralitat en la producció cultural de la ciutat , és l'hora de votar.

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

 
JUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUS

17171717....1111).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A CONDEMNA ALS ATEMPTATS TERRORISTES PERPETRATS AMOCIÓ RELATIVA A CONDEMNA ALS ATEMPTATS TERRORISTES PERPETRATS AMOCIÓ RELATIVA A CONDEMNA ALS ATEMPTATS TERRORISTES PERPETRATS AMOCIÓ RELATIVA A CONDEMNA ALS ATEMPTATS TERRORISTES PERPETRATS A    
NORUEGA I DENÚNCIA DEL FANATISME I LA INTOLERÀNCIANORUEGA I DENÚNCIA DEL FANATISME I LA INTOLERÀNCIANORUEGA I DENÚNCIA DEL FANATISME I LA INTOLERÀNCIANORUEGA I DENÚNCIA DEL FANATISME I LA INTOLERÀNCIA,,,,    PRESENTADA PEL GRUPPRESENTADA PEL GRUPPRESENTADA PEL GRUPPRESENTADA PEL GRUP    
SOCIALISTASOCIALISTASOCIALISTASOCIALISTA

El passat divendres 22 de juliol va ocórrer una tragèdia d’immenses proporcions a Noruega. Es va 
cometre un doble atemptat contra la seu del govern noruec i diversos ministeris adjacents i contra el 
campament d’Estiu de la AUF (Joventut Laborista Noruega) a l’illa d’Utoya. 

Aquest darrer crim va comportar la mort d’una setentena d’adolescents i joves convertint els fets en 
una autèntica tragèdia nacional i un dels majors atacs a la democràcia perpetrats a Europa des de la II 
Guerra Mundial. 

Aquests fets venen acompanyats d’un preocupant ressorgiment polític, social i electoral de l’extrema 
dreta i de la intolerància, l’odi i el fanatisme que han servit de pretext per realitzar aquests horribles 
crims. 

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

Primer: Expresem la nostra més enèrgica condemna als atemptats terroristes perpetrats a Noruega i 
mostrem les nostres profundes condolences a les víctimes i les seves famílies. També volem mostrar 



el nostre íntim respecte i solidaritat al poble de Noruega. 

Segon: Reivindiquem la fermesa democràtica com a forma de combat contra la intolerància i la 
violència. 

Tercer: Reafirmem la convivència i el respecte com un dels valors suprems del model social europeu . 

Quart: Denunciem i combatrem el fanatisme, la intolerància, el racisme i el rebuig al diferent, així com 
els ideals provinents de la retòrica de la por i l’odi que abonen el terreny a actes violents con els 
succeïts a Noruega. 

APROVAT PER UNANIMITAT
 
Alcalde president:
Moltes gràcies, amb aquest recordatori al poble noruec passem a l'apartat de torn de precs, preguntes 
i interpel�lacions,

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

Alcalde president:
Per part d'ERC? No, per part ICV-EUiA, endavant, 

Sr. Casasnovas:
Voldríem preguntar-li sobre una instància que va registrar a l’octubre de 2009 l’entitat  ADIMO, 
associació de disminuïts físics i sensorials . 

En primer lloc, ens sorprèn que desprès de gairebé dos anys, l’esmentada entitat no ha tingut cap 
mena de resposta a la seva instància per part de l’ajuntament. 

Creiem que no hauria de ser la manera d’actuar, seria desitjable que quan un ciutadà o entitat 
s’adreça al nostre ajuntament, com a mínim tingui una resposta per part de l’administració.

En segon lloc, la citada entitat en la seva instància feia referència a deficiències en l’accessibilitat a 
Can Cabanyes, si ve alguna corresponia al terme municipal de Montmeló, d’altres afectaven 
directament al nostre municipi. La nostra pregunta és: Voldríem saber si tenen prevista alguna 
actuació de millora en l’accessibilitat en l’entorn de Can  . Gràcies

Alcalde president:
En tot cas, malgrat tingui fama de tenir una certa memòria li asseguro que no recordo aquesta 
instància del 2009, si que li dic que la miraré. Jo no tinc aquesta memòria, l'Albert Camps es veu que 
si, en tot cas si la resposta del regidor Albert Camps no és suficient, òbviament rescatarem la 
instància i li farem la resposta pertinent, endavant, 

Sr. Camps:
Bé, en tot cas a la propera comissió informativa perquè és un tema de fa temps, no recordo ara la 
resposta però aquest va ser un tema que a la reunió de servei vàrem tractar d'aquesta petició que hi 
havia i per tant ara no puc comentar-li amb exactitud i prefereixo fer a la comissió informativa, però si 
que va ser un tema tractat.

Alcalde president:
Per tant, queda certificat que té una memòria similar a la meva i per tant, repescarem aquesta 
documentació i la comentarem i òbviament aquest equip de govern es partidari de contestar totes les 
instàncies i també és possible que en alguns casos doncs, pel motiu que sigui, no siguem prou 
diligents però òbviament la vocació i la voluntat és resoldre -ho sempre.



Més preguntes, endavant senyor Gutiérrez.

Sr. Gutiérrez:
Gràcies senyor alcalde. A la plaça Jacint Verdaguer, més coneguda com la plaça de la muntanya, amb 
les obres de remodelació que s'han dut a terme, s'han rebaixat les voreres davant on es troba el pas 
de vianants, però tan si vols travessar el C. Joan Prim com a la mateixa plaça cap a la cantonada  de 
l'edifici dels frares, ens trobem que aquí no s'ha fet el rebaix, així que les persones que vagin amb 
cadira de rodes,  només els queda dues solucions: demanar ajut per pujar la vorera, o tornar enrere. 
També es troben amb problemes les persones que portin cotxets de nens, o carrets de la compra.

Per tant, els demanem que facin el rebaix de les voreres esmentades el més aviat possible .

Alcalde president:
Bé, en tot cas mirarem quin és l'estat exacte d'aquesta qüestió i actuarem en conseqüència, no sé si 
volen afegir alguna cosa, els regidors i regidores, 

Sr. Segovia:
La partida de accesibilidad no es infinita y estamos subsanando, no únicamente el punto que usted 
hace referencia, hay algunos mas que están previstos en la lista de ir incorporando.

Alcalde president:
Molt bé. ¿Més preguntes?, 

Sr. Gutiérrez: 
Si, gràcies alcalde. Ara us volia fer uns precs i preguntes que ja venen de la legislatura passada i 
creiem que ja toca que es solucioni. 

En el ple del passat mes de gener, en el punt de precs i preguntes, es va comunicar a l'equip de 
govern que s'havien col�locat senyals que eren veritables barreres arquitectòniques; al C. Lliri 
cantonada C. lleó, i que sobresortien uns 40 cm de la paret, i a una altura de 1,30 metres, per la qual 
cosa obstaculitza el pas a les persones en general i en especial a la nostra gent gran, i persones 
cegues, podent arribar a possibles accidents.

La resposta del regidor va ser. “ mañana mismo, a primera hora, iremos a revisar esta señalización”.  
Mirin si  han passat “primeras horas de muchos días” des del passat mes de gener, no sabem si han 
passat a revisar aquestes senyals, però encar estan tal i com eren. 

Al mateix temps els vull recordar també que al carrer príncep de viana, cantonada Guayaquil, ho ha 
una altres cas idèntica a l'exposat anteriorment.  

No sé si vostès se n'adonen que en actuacions com aquestes, i per falta de voluntat política, perquè 
no crec que sigui una altra cosa, en lloc d'eliminar barreres arquitectòniques, les estan creant. 
Per tant volem recordar-los la sensibilitat que diuen tenir al els problemes del altres, i actuïn en 
conseqüència.

I per finalitzar, només una frase: “el moviment es demostra caminant”

Alcalde president:
El regidor de mobilitat, en tot cas, no sé si té resposta, 

Sr. Segovia: 
Al día siguiente fui a mirarlo y lo estuvimos comentando usted y yo. Tengo que reconocer que esa era 
un tema que se había cambiado. Sabía que había algún problema con la propiedad porque tal y como 
le comenté como queríamos colocarla en los dos sitios había un problema con la propiedad. Por el 



tema de como señalizábamos y como colgábamos la señal de dirección. Pero bueno, reconozco que 
ya estaba solucionado.

Alcalde president: 
Moltes gràcies. ¿Més preguntes?

Sr. Gutiérrez:
Si, més preguntes. Fa més de dos anys que en les comissions pertinents, es va comunicar a l'equip de 
govern que el C. Roger de Llúria en un tram de 40 metres, mancaven 5 dels 7 arbres que  han de 
ser-hi, bé perquè s'havien mort, bé perquè s'havien tallat, restant únicament els escocells que 
s'omplen d'aigua quan plou, i queda estancada.

Se'ns diu que anirien a veure-ho, i una vegada feta la inspecció, ens diuen que els col�locaran. Davant 
aquesta resposta se'ls pregunta que quan es portarà a terme aquesta acció i la resposta és  que ho 
faran quan sigui el temps de plantar arbres.

Creiem que   els arbres es planten en una determinada època de l'any, a la tardor, però en aquest cas 
no sabem de quin any, doncs com he dit al principi, han passat més de dos anys i encara està pendent 
de fer-se.

Nosaltres pensem que no perquè sigui una zona allunyada del centre,  ha de ser tractada de diferent 
manera, o és que no paguen els seus impostos?

Per tant, preguem a l'equip de govern que faci la reposició de l'arbrat esmentat, sense oblidar-se de 
fer-ho a la resta del carrers de la ciutat que també falten, amb la protecció pertinent dels escocells, per 
protegir l'arbre com per evitar possibles caigudes dels ciutadans. Caigudes que tot sovint es 
produeixen per aquesta causa o per desperfectes del sòl. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. El senyor Camps que és un tema que coneix bé, els escocells del carrer Rafael de 
Casanova, hem parlat algunes vegades, Roger de Llúria, pots parlar del carrer Rafael de Casanova 
també, endavant, 

Sr. Camps:
Bé, en tot cas, miri a la ciutat hi ha 20.000 arbres i que fem les campanyes de substitució i això ho 
venim fent puntualment i em penso que és una ciutat que amb això, com a moltes coses, ha anat 
endavant. En aquesta vorera estem plantejant si es fa la conveniència de tornar a plantar els arbres o 
bé o de tapar els escocells arran d'unes obres que es van fer i de tots uns estudis que estem tenint en 
compte per l'aparcament i la vialitat del carrer Roger de Llúria que en aquest tram que vostè comenta. 

Efectivament, una decisió o una altra haurem de prendre i per tant amb la mesura que ara entrem en 
la campanya, a la tardor d'aquest any, doncs de l'any 2011, doncs farem una acció o una altra. En tot 
cas aquest és un tema que ha estat parlat i en tot cas a la propera comissió informativa no tinc cap 
inconvenient en explicar-li quina és la decisió que acabarem adoptant.

Alcalde president:
¿Més preguntes? Endavant, 

Sr. Gutiérrez:
Gràcies alcalde, Com sembla que ja ha passat l'era de les grans obres, fora convenient que ara es 
dediqués a fer les coses menys “costoses” però no per això menys importants com per exemple la 
posada al dia de les instal�lacions esportives . I per a mostra, un botó:



És lamentable l'estat en què es troba el terra de l'entrada als vestuaris de les pistes d'atletisme. Deixa 
molt que desitjar, sobretot en els dies de pluja. És impossible passar sense mullar-se.

Fa mesos que el grup municipal popular va dient a l'equip de govern la necessitat d'arreglar aquests 
150 m2 aproximadament, amb la resposta que és molt costós. En definitiva, que no hi ha diners.

Davant d'aquesta resposta, se'ls va presentar un pressupost, en el qual s'especificava, partida per 
partida, la solució al problema, donant sortida a l'aigua que resta estancada, (doncs al fer el passeig 
fluvial, aquest va quedar més alt que el recinte de les pistes). Un pressupost molt auster que van dir 
que se'l mirarien els tècnics, però els mesos passen, i quan plou, l'aigua continua estancant-se amb 
més d'un pam d'alçada.

Amb la reparació adient d'aquest recinte, aconseguiríem que l'entrada als vestuaris for correcte i evitar 
que el fang arribés als vestuaris embrutant-ho tot.

Vull recordar allò que sempre es diu: Fem esport i fem ciutat, però actualitzem les instal�lacions, 
gràcies.

Alcalde president: 
Molt bé, en tot cas el regidor d'obres farà la resposta, endavant, 

Sr. Camps:
Sempre hi ha coses a millorar, però a mi també m'agradaria un reconeixement de la feina que hem fet 
justament en aquest equipament que vostè està comentant de les pistes d'atletisme, déu n'hi do el que 
s'ha anat fent de manera contínua per millorar aquest espai. No només de l'interior de les pistes, si no 
també dels espais que vostè està comentant. És clar que voldríem tenir-ho millor, però gestionem uns 
recursos i també els hem de prioritzar. Hem fet actuacions en totes i cadascuna de les instal�lacions 
esportives municipals, hem fet de noves i jo penso que l'esforç que s'ha fet en els últims anys, que 
hem pogut i que hem tingut capacitat econòmica, un dels eixos principals d'actuació i la ciutat d'això 
n'ha gaudit, ha estat de millorar les nostres instal�lacions esportives existents , pavelló d'esports, el tub, 
el palau d'esports, d'inversions vostè sap que hem aprofitat oportunitats i també les pistes d'atletisme, 
així com fer noves instal�lacions esportives a la ciutat .

De totes maneres prenc nota i intentarem millorar, no en aquest aspecte, sinó amb altres actuacions 
que tenim pendents.

Alcalde president: 
Moltes gràcies. Endavant senyora Olano, 

Sra. Olano:
Si de fet, el senyor Camps m'ha xafat la pregunta perquè com a mare i sufridora de les instal�lacions 
del tub i abans que parlàvem de la imatge de la ciutat, jo la veritat considero que aquesta instal�lació 
no pot ser referent a Granollers. No hi ha ni les mínimes prestacions, no només per la gent que 
entrena assíduament, sinó per la gent que ve a la nostra ciutat i que potser se'n porta aquesta imatge.

Podem donar una volta per la comarca i veuríem com estan els poliesportius de la resta de pobles que 
ens envolten i per tant, és veritat que demana una actuació inversora, però també és veritat que la 
nostra ciutat som moltes les escoles i també els clubs que utilitzen els serveis i si que és veritat que 
tenim alguns serveis d'esports que podem fer bandera, però n'hi ha d'altres que en el seu moment si 
que ho van ser però en aquests moments no compleixen els mínims. De fet, a vegades quan comença 
a ploure diem: ¿Què passarà? Perquè si que és veritat que s'ha fet alguna actuació, però tornem a dir: 
és una instal�lació que hem de fer un plantejament a curt termini donada la intensitat de gent que 
passa per allà i donada la situació en la que es troba. No posem en qüestió que no s'hagin fet, però 
continuen havent goteres, continuen havent qüestions que no passen els mínims dintre el que seria el 
correcte en una ciutat de 60.000 habitants.

Per tant, si vol ja em dono per contestada amb el que ha dit el senyor Camps, però teníem com a 



referència el tub perquè és com una gran assignatura pendent dintre del que son les instal�lacions 
esportives a la nostra ciutat.

Alcalde president:
No, en tot cas abans de passar-li la paraula al regidor d'esports només recordar-li que fa 2 anys es va 
fer la substitució integral de la coberta del tub, integral i el tub està funcionant bé des d'aquest punt de 
vista, es va fer la reforma integral del paviment del tub amb un nou paviment i a més a més també es 
van fer millores als vestidors. Des d'aquest punt de vista la inversió que s'ha fet en el tub en els últims 
4 anys és ostensible. 

Sr. García:
Bé, en primer lloc donar-li les gràcies a la senyora Olano per permetrem debutar en un Ple i poder 
escoltar-me en aquest micròfon. Agraïm l'observació, totes les observacions son benvingudes, estem 
parlant com molt bé ha dit la senyora Olano d'un municipi de 60.000 habitants però també hem de dir 
que es tracta d'un municipi amb més de 60 entitats esportives. L'ús de totes les instal�lacions que 
tenim és extraordinari estan, inclús jo diria, per sobre del radi. A dia d'avui totes les instal�lacions 
tenen un desgast molt alt, ¿per què? Doncs perquè hi ha molta gent que les està utilitzant. Nosaltres 
som conscients, com molt bé comenta el company, el senyor Camps, s'està treballant amb el que 
tenim, amb els recursos dels que disposem per optimitzar totes les instal�lacions, pistes d'atletisme, 
tub, així com els camps de futbol, etc. El nostre objectiu durant aquesta legislatura és seguir treballant 
amb el manteniment del que tenim ja que nous projectes, evidentment, a dia d'avui estan una mica coll 
amunt, per tant, agrair l'observació, tenim en compte tot això que estar dient però també han de tenir 
vostès en compte que amb les possibilitats de que disposem estem intentant donar un servei que crec 
jo és de qualitat a una quantitat enorme d'entitats esportives que estan utilitzant les nostres 
infraestructures. 

Alcalde president:
Moltes gràcies. Senyora Olano, endavant, 

Sra. Olano:
Si, jo no continuaré el tema del Tub però si que els convidaria ha anar a la tardor o a l'hivern, amb 
abric, amb guants, bufanda i gorro i congelar-se. Aquesta no és la manera de fer esport i per tant 
tornem a dir no es tracta de que passi per allà gent o no, sinó de que es tracta de mínims. S'han fet 
actuacions inversores a la ciutat. S'han decantat algunes que nosaltres pensem sobredimensionades i 
s'han deixar algunes actuacions com el Tub deixades de la ma i és per això que tornem a reivindicar la  
necessitat de fer aquest esforç inversor dintre del Tub.

La següent pregunta ja l'hem fet amb la comissió però la volia fer en Ple perquè de fet la vaig plantejar 
l'altre dia en la Comissió d'Economia i em sembla important fer-la ara perquè va ser un acord que el 
nostre grup va plantejar en Ple i per tant la reiterarem en el Ple. 

El nostre grup ja va proposar en la legislatura anterior o l'anterior, ja no me'n recordo, em faig gran, el 
fet d'establir les fitxes programa com a eines de treball no només per l'equip de govern sinó també per 
l'oposició. Una eina de transparència que podia incorporar doncs un mecanisme de seguiment de 
l'acció del pressupost i per tant que pogués d'alguna manera doncs aportar llum suficient. L'altre dia 
vaig plantejar a la regidora perquè en el seu moment doncs va haver aquest compromís amb el Ple i 
per això no estic dient ara que no hagi dit en la Comissió davant dels membres de diferents grups i de 
les regidores que en formava part, però considerem que donat que s'ha plantejat ara el fet d'agafar 
aquest compromís o no, nosaltres el que volíem fer és un prec, per tant no és una pregunta de quan 
ens la donaran o quantes seran, no es tracta d'això, si que es tracta d'un prec, amb l'alcalde i amb el 
seu equip de govern des del nostre grup pensem que el fet de no abordar aquest compromís que pot 
ser amb el format que vostès tinguin per convenient i de la manera més àgil i que no suposi cap 
entrebanc seria donar un pas enrere respecte el que seria la transparència en aquesta ciutat. Per tant, 
amb el format que vulguin i quan puguin i sigui possible nosaltres els encoratjaríem a complir aquest 
compromís que ja té aniversari ja els hi direm la data perquè ja no la recordarem, però la buscarem 
perquè això va ser en Ple i  per tant abans de desitjar-lis bones vacances a tots el grup municipal volia 
fer aquest prec de que les coses que queden pendents pensem que per tots, per més temps que 



passin no s'obliden. En aquest cas pensem que és una bona eina que en el seu moment ja va introduir 
la Generalitat de Catalunya i tornem a dir amb el format que sigui més còmode per els tècnics i l'equip 
de govern pensem que no s'ha de deixar i que per tant s'ha d'abordar aquest compromís que es va 
donar en el Ple. 

Alcalde president:
Jo crec que la regidora Aroa Ortego abans de desitjar-nos bones vacances també té ganes d'intervenir 
sobre el tema per fer-li el comentari sobre el prec. 

Sra. Ortego:
Gràcies alcalde. La veritat és que com deia la senyora Olano, aquest tema el vàrem comentar a 
l'última informativa, repetirem la resposta.

En aquest Ple també, tal i com la senyora Olano comenta, s'ha sol�licitat moltes vegades aquestes 
fitxes programa i també en aquest Ple aquesta regidora ha informat que les fitxes estaven a disposició 
del grup popular o en tot cas a disposició dels altres grups. Es varen elaborar unes 83 fitxes que més 
o menys suposaven un 50% de la despesa d'aquest Ajuntament, si que és cert que des d'aquell 
moment les fitxes no s'han actualitzat, per tant, el compromís que teníem el varem complir, no s'han 
actualitzat, en tot cas el que ara ens haurem de plantejar és si amb l'estructura i amb els canvis de 
personal que hem tingut amb l'últim any a l'Àrea Econòmica podem assumir aquesta actualització, per 
tant, en podem parlar a les properes informatives, potser se'ns pot acudir a tots d'una manera de 
simplificar aquesta feina perquè és important, però en tot cas si que m'agradaria que això no es 
barregés amb un tema de transparència. Perquè com moltes vegades ha repetit el senyor Alcalde, 
també en aquest plenari, és difícil que trobin un Ajuntament on hagi tan nivell d'informació, 
especialment l'àrea que jo conec que és l'econòmica crec que no només a petició dels grups quan ha 
necessitat qualsevol tipus d'informació o qualsevol document a nivell d'estat pressupostari en 
qualsevol moment, sinó que a les informatives la informació que es dóna està molt per sobre del que 
seria estrictament necessari, per tant, no em sembla correcte barrejar això amb un tema de 
transparència perquè no ho és. 

En tot cas si que és cert que l'Àngels Olano també ens ha comentat moltes vegades el tema de les 
fitxes de la Generalitat, però ella mateixa ha reconeixia que per àrees no estaven actualitzades moltes 
i que per tant tampoc tenia gaire sentit. Per tant no ho posem com a paradigma perquè no ho és. Ja 
està, jo crec que amb això n'hi ha suficient. Gràcies.

Alcalde president:
Gràcies. No és un torn de debat. En tot cas si vol repreguntar, endavant, 

Sra. Olano:
Si, es que la regidora i jo ja vàrem parlar amb la Comissió i la pregunta anava adreçada a vostè 
respecte al compromís de l'equip de govern en el que vostè lidera de mantenir aquest compromís que 
va ser objecte del plenari o no. Perquè de fet estaven fetes aquest grup mai ha tingut la disposició i 
per tant no ho posem en qüestió, però si que volíem saber com a màxim responsable del seu equip de 
govern si es treballaria amb aquesta eina o amb el format, torno a dir que sigui, donat que la regidora 
ja li havia preguntat en Comissió i és el que em va contestar i això ja ho sabíem ja li havien transmet al 
nostre grup, però volíem saber si, suposo que si que dóna per bo el que diu la regidora, no ho poso en 
qüestió però la veritat és que a la Comissió ens va dir que quedava pendent el fet de que això 
continués o no i per això volia preguntar-li doncs la seva opinió com Alcalde respecte a aquest tema 
avui.

Alcalde president:
La meva opinió és la opinió de la regidora delegada d'Hisenda, com no pot ser d'una altra manera, i en 
tot cas ella ha deixat prou clar i prou obert que la Comissió Informativa serà el lloc per profunditzar en 
aquesta qüestió. ¿Més preguntes? No. 



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