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ASSISTENTS

Alcalde president

Il�lm. Sr. Josep Mayoral i Antigas

Tinents i tinentes d'alcalde

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

Regidors i regidores

Sra. Maria del Carmen Garrido i López
Sr. Juan Antonio Corchado i Ponce
Sra. Aroa Ortego i Cobos
Sr. Carles Cabanillas i Nájera
Sr. Pius Canal i Canals
Sra. Maria Pons i Rodríguez
Sr. Germán Cequier i Bardají
Sra. Laura Tintó i Botey
Sr. Albert Canet i Caldero
Sr. Salvador Pardo i González
Sr. Fermín Gutiérrez Martínez
Sra. Isabel Alcalde i Sastre
Sr. Pep Mur i Planas

Secretària general accidental

Sra. Àngels Badia i Busquets

Interventor general

Sr. Francesc Aragón Sánchez

ABSÈNCIES JUSTIFICADES

Sra. Joana Santano i Ruano
Sra. María Ángeles Olano García
Sr. Enrique Hernández Alcalde

Alcalde president:
Bé, si els hi sembla, puntualment segons el meu rellotge, no sé si vaig... avançat o no. Iniciarem el Ple 
ordinari del mes d’octubre, fent constar en acta, senyora secretària, el condol de la corporació per la 
mort de la Mercè Giró, la mare de l’Albert Camps, una persona que molts d’aquí la coneixíem, i els que 
la coneixíem de més segur que l’estimàvem. Albert, t’acompanyem en el sentiment.



I voldríem també, felicitar a dos naixements: David Segovia, felicitats, Juamna i a la Berta, la filla de la 
Joana Santano, no podem expressar-li la nostra felicitació, avui, perquè no és el mateix ser mare que 
ser pare. De totes maneres, si els hi sembla li transmetrem la felicitació de la corporació, sí vostès hi 
estan d’acord. 

En tot cas, fer constar també que la Joana Santano, doncs està de baixa per maternitat i l’Àngels 
Olano ens ha comunicat fa uns minuts que estava indisposada, i per tant, no acudirà al Ple. Per tant, 
amb aquestes premisses podem iniciar la sessió, senyora secretària... aprovant l’acta del Ple de la 
sessió ordinària del 28 de setembre. Alguna observació al voltant d’aquesta acta? No? per tant la 
donem per aprovada.
 
1111).-).-).-).-APROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE L''''ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIAACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIAACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIAACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA    28282828    DE SETEMBRE DEDE SETEMBRE DEDE SETEMBRE DEDE SETEMBRE DE    
2010201020102010....

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

Alcalde president:
Passem al punt dos i tres, senyora secretària.

2222).-).-).-).-CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ I,,,,    
EN CONCRETEN CONCRETEN CONCRETEN CONCRET,,,,    DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LESDELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LESDELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LESDELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LES    
SESSIONS NÚMEROSSESSIONS NÚMEROSSESSIONS NÚMEROSSESSIONS NÚMEROS    30303030    AAAA    33333333,,,,    CORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIES    6666,,,,    13131313,,,,    20202020    IIII    27272727    DE SETEMBRE DEDE SETEMBRE DEDE SETEMBRE DEDE SETEMBRE DE    
2010201020102010,,,,    RESPECTIVAMENTRESPECTIVAMENTRESPECTIVAMENTRESPECTIVAMENT ,,,,    PEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES DPEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES DPEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES DPEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES D''''AQUESTES SESSIONSAQUESTES SESSIONSAQUESTES SESSIONSAQUESTES SESSIONS    
SSSS''''HA EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICSHA EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICSHA EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICSHA EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICS,,,,    EN ELS TERMES DE LEN ELS TERMES DE LEN ELS TERMES DE LEN ELS TERMES DE L''''ARTICLEARTICLEARTICLEARTICLE    
22222222....2222AAAA))))    DE LA LLEIDE LA LLEIDE LA LLEIDE LA LLEI    7777////1985198519851985,,,,    DEDEDEDE    2222    DDDD''''ABRILABRILABRILABRIL,,,,    I ELS ARTICLESI ELS ARTICLESI ELS ARTICLESI ELS ARTICLES    104104104104    IIII    113113113113....1111....BBBB))))    DEL RDDEL RDDEL RDDEL RD    2568256825682568////1986198619861986,,,,    DEDEDEDE    
28282828    DE NOVEMBREDE NOVEMBREDE NOVEMBREDE NOVEMBRE .... 

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

Alcalde president:
Molt bé. Podem passar a la Comissió Informativa de l’Àrea de Programació, Relacions Ciutadanes i 
Serveis d’Alcaldia. Punt número quatre, que és un punt molt puntual, que la senyora secretària ens 
explicarà en aquests moments. Endavant.

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE L ''''ÀREA DE PROGRAMACIÓÀREA DE PROGRAMACIÓÀREA DE PROGRAMACIÓÀREA DE PROGRAMACIÓ ,,,,    RELACIONSRELACIONSRELACIONSRELACIONS    

CIUTADANES I SERVEIS DCIUTADANES I SERVEIS DCIUTADANES I SERVEIS DCIUTADANES I SERVEIS D ''''ALCALDIAALCALDIAALCALDIAALCALDIA

4444).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LAPROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LAPROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LAPROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L''''ORDENANÇAORDENANÇAORDENANÇAORDENANÇA    
GENERAL DE SUBVENCIONS DE LGENERAL DE SUBVENCIONS DE LGENERAL DE SUBVENCIONS DE LGENERAL DE SUBVENCIONS DE L ''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS

1- El Ple de data 28 de febrer de 2006 va aprovar l'Ordenança General de Subvencions de 
l'Ajuntament de Granollers i publicada íntegrament en el BOP núm. 130, d'1 de juny de 2006.

2- L’Ordenança General de Subvencions, té per objecte regular i fixar el règim jurídic general , així com 
definir els criteris i el procediment de concessió, de les subvencions atorgades per l’Ajuntament de 
Granollers i els seus organismes autònoms i/o entitats públiques empresarials, a l’empara del que 
estableix la Llei  38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

3- L’esmentada ordenança limita el pagament per avançat de la subvenció concedida a un 75% de 
l’import total com a màxim. 

4- Atès que es considera la xarxa d’entitats com un actiu molt important a la ciutat, per la seva 
contribució a la dinamització de la societat civil i per l’interès de les activitats que duen a terme, 



l’Ajuntament vol continuar donant suport a aquest teixit associatiu.

5- Atès que l’experiència dels darrers anys en la gestió d’aquestes subvencions ens mostra que no 
poder disposar de la totalitat de la subvenció dificulta la realització de les activitats per part de la 
majoria de les entitats de la ciutat, i que la majoria d’entitats no disposen de suficients recursos per a 
fer front a les despeses que generen les seves activitats sense l’aportació de les subvencions que 
atorga l’Ajuntament.

6- Atès que les entitats que sol�liciten subvencions estan degudament registrades en el Registre 
Municipal d’Entitats i mantenen relacions estables amb els serveis municipals .

7- La cap de l'Àrea de Programació, Relacions Ciutadanes i Serveis d'Alcaldia informa favorablement 
sobre la modificació de l'Ordenança municipal en el sentit de substituir el redactat del paràgraf tercer 
de l'apartat 4 de l'article 15 per un nou redactat que no limiti a cap percentatge el pagament de les 
bestretes de les subvencions atorgades. 

8-  La modificació proposada compleix el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions i per tal que l’ordenança s’adapti a la pràctica habitual i faciliti que les entitats , de manera 
coordinada amb l’Ajuntament, puguin continuar desenvolupant activitats d’interès per a la ciutat .

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

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

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

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer :::: Aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de 
Granollers, aprovada per l’Ajuntament en Ple en sessió celebrada en data 28 de febrer de 2006 i 
publicada en el BOP núm. 130 del dia 1 de juny de 2006, en el seu article 15, apartat 4, paràgraf tercer 
que queda redactat de la següent manera:

“El pagament anticipat o bestreta de la subvenció abans de la justificació, s’efectuarà en casos 
puntuals que s’han d’explicitar en les bases específiques o en l’acte de concessió. En aquest cas el 
termini per presentar les justificacions i la quantia de la bestreta serà el que s’hagi establert a les 
corresponents bases específiques o a l’acte de concessió".

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'entendrà aprovada DEFINITIVAMENT la modificació de l'Ordenances esmentada.   Notificar a les 
persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat d'interposar-hi els recursos 
corresponents.

Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en la via administrativa, podeu interposar, amb 
caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l’alcalde, en el termini d’un mes a comptar des del dia 
següent a la recepció d’aquesta notificació, o bé directament contra aquest acte podeu interposar 



recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de 
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la  
notificació.

En cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que es 
produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data de la  interposició sense que se n’hagi 
notificat la  resolució- el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis 
mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el recurs de reposició esmentat s’entengui 
desestimat.

No obstant això, podreu interposar-hi qualsevol altre recurs, si ho considereu més oportú, en defensa 
dels vostres interessos.

Alcalde president:
Bé, al voltant d’aquest punt hi ha acord, i els grups municipals coneixen bé l’expedient i tots mostren la 
seva aprovació, no hi hauran intervencions, i queda aprovat per unanimitat.

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde president:
Passem a la Comissió Informativa de l’Àrea de Secretaria, de l’Àrea de Serveis Centrals, d’Hisenda i 
Promoció Econòmica. Punt número cinc, és el dictamen a partir del qual, es proposa les ordenances 
fiscals i les normes reguladores dels preus públics que seran vigents..., que es proposa que siguin 
vigents durant l’exercici 2011. Senyora secretària...

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SECRETARIACOMISSIÓ INFORMATIVA DE SECRETARIACOMISSIÓ INFORMATIVA DE SECRETARIACOMISSIÓ INFORMATIVA DE SECRETARIA ,,,,    I DE LI DE LI DE LI DE L''''ÀREA DE SERVEISÀREA DE SERVEISÀREA DE SERVEISÀREA DE SERVEIS     

CENTRALSCENTRALSCENTRALSCENTRALS,,,,    HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICAHISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICAHISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICAHISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

5555).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS I DE LESDICTAMEN RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS I DE LESDICTAMEN RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS I DE LESDICTAMEN RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS I DE LES    
NORMES REGULADORES DE PREUS PÚBLICSNORMES REGULADORES DE PREUS PÚBLICSNORMES REGULADORES DE PREUS PÚBLICSNORMES REGULADORES DE PREUS PÚBLICS ,,,,    PER A LPER A LPER A LPER A L''''EXERCICI DEEXERCICI DEEXERCICI DEEXERCICI DE     2011201120112011

PrimerPrimerPrimerPrimer. Estudiades les vigents Ordenances fiscals i les Normes reguladores de preus públics, així 
com la seva incidència en el conjunt de la imposició municipal, es proposa per a l'any 2011 la 
modificació de les tarifes i preus públics necessària per adaptar progressivament el rendiment obtingut 
dels tributs i preus públics municipals al cost dels serveis prestats. Així, es proposa un increment del 
1,5 per cent sobre les tarifes i preus, amb caràcter genera, ,increment inferior a la previsió de l'IPC per 
a l'any 2011,  amb les excepcions puntuals que es detallen a l 'annex adjunt.

SegonSegonSegonSegon. A conseqüència de l'aplicació d'increment o decrement excepcional de les tarifes o coeficients 
i preus públics (diferents de l'1,5%) i de les propostes de les diferents àrees i serveis municipals i, per 
tal  d'actualitzar  les Ordenances fiscals i les Normes reguladores de preus públics, d'acord amb la 
normativa i d'actualitzar el seu contingut, en resulten les modificacions que s'adjunten a l'annex.

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer. Aprovar provisionalment per alAprovar provisionalment per alAprovar provisionalment per alAprovar provisionalment per al     2011201120112011        un increment de lun increment de lun increment de lun increment de l ''''1111,,,,5555    per centper centper centper cent ,,,,    sobre les tarifes vigentssobre les tarifes vigentssobre les tarifes vigentssobre les tarifes vigents    
de Taxes i Preus públicsde Taxes i Preus públicsde Taxes i Preus públicsde Taxes i Preus públics ,,,,    amb les excepcions que es detallen a lamb les excepcions que es detallen a lamb les excepcions que es detallen a lamb les excepcions que es detallen a l ''''annex adjunannex adjunannex adjunannex adjun t.

SegonSegonSegonSegon. Aprovar provisionalment per alAprovar provisionalment per alAprovar provisionalment per alAprovar provisionalment per al    2011201120112011    la modificació de les Ordenances fiscals  delsla modificació de les Ordenances fiscals  delsla modificació de les Ordenances fiscals  delsla modificació de les Ordenances fiscals  dels    
IMPOSTOS que a continuació es relacionenIMPOSTOS que a continuació es relacionenIMPOSTOS que a continuació es relacionenIMPOSTOS que a continuació es relacionen :::: 

Ordenança fiscal 1.1 reguladora de l'Impost sobre béns immobles

Ordenança fiscal 1.3 reguladora de l'Impost sobre construccions, instal�lacions i obres



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

 
TercerTercerTercerTercer. Aprovar provisionalment per alAprovar provisionalment per alAprovar provisionalment per alAprovar provisionalment per al    2011201120112011    la modificació de les Ordenances fiscals de lesla modificació de les Ordenances fiscals de lesla modificació de les Ordenances fiscals de lesla modificació de les Ordenances fiscals de les    
TAXESTAXESTAXESTAXES,,,,    segons el detall que ssegons el detall que ssegons el detall que ssegons el detall que s ''''acompanya en lacompanya en lacompanya en lacompanya en l ''''annex adjuntannex adjuntannex adjuntannex adjunt ::::

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

Ordenança fiscal 2.2 reguladora de la taxa per serveis urbanístics

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

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

Ordenança fiscal 2.5 reguladora de la  taxa de cementiri municipal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

QuartQuartQuartQuart. Aprovar provisionalment per alAprovar provisionalment per alAprovar provisionalment per alAprovar provisionalment per al    2011201120112011    la modificació dels preus i els conceptes de les Normesla modificació dels preus i els conceptes de les Normesla modificació dels preus i els conceptes de les Normesla modificació dels preus i els conceptes de les Normes    
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SisèSisèSisèSisè....     Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals , durant 
trenta dies hàbils,  comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el 
Butlletí Oficial de la Província , així com també en un diari de la província de Barcelona

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

Alcalde president:
Moltes gràcies. La regidora d’Hisenda, la senyora Aroa Ortego, té la paraula per fer-ne la presentació. 
Endavant.

Sra. Ortego:
Gràcies alcalde. Bé, ens tornem a trobar en el debat de les ordenances fiscals per al proper exercici 
2011. Un debat important ja que el que aprovarem és el document que estableix quins seran els 
impostos, les taxes i els preus públics que s’aplicaran a la nostra ciutat al llarg del proper exercici .

De fet el debat que no comença avui, si no que comença a les comissions informatives de l’Àrea 
d’Hisenda amb l’entrega als diferents grups de les propostes i les posteriors trobades per intentar 
incorporar aquelles aportacions que es considerin oportunes. En aquest sentit, comentar que no hem 
obtingut cap proposta ni comentari del grup del Partit Popular ni tampoc la seva assistència a cap de 
les informatives realitzades durant el mes d’octubre. Pel que fa al grup de Convergència i Unió, ens 
van fer arribar alguns comentaris i vam poder trobar-nos divendres passat, sense poder arribar a 
entesa donat que de base la seva filosofia dista molt de la de l’equip de govern i les seves propostes 
no estaven treballades ni jurídicament ni econòmicament, al no comptar en cap moment amb la 
perspectiva de suficiència econòmica de l’Ajuntament. Tot i que agraeixo el gest de fer propostes o 
comentaris i el fet d’haver-nos trobat. Amb el grup d’Esquerra Republicana també vam tenir una 
trobada i hem incorporat de fet alguna proposta i a més coincidim en algunes consideracions generals 
del que comporta prendre determinades decisions a quan a impostos, taxes i preus públics. També és 
cert que hem rebut algunes propostes que no són viables jurídicament, que no les permet la llei, tot i 
que la base, si que segurament el raonament, moltes vegades el compartim, i de fet també hi havia 
algunes propostes que de partida sorgien per un error de concepte i en tots cas aclarir tècnicament, 
crec que també coincidíem amb molts dels criteris. Per tant agraeixo molt especialment les seves 
aportacions, tant les que han estat incorporades com les que no.

Tornant al contingut del document, es fan com sempre necessàries algunes consideracions prèvies 
per contextualitzar la situació econòmica i per tant també la presa de decisions a nivell fiscal. La 
situació econòmica continua sent complicada, per tant, tant les famílies com les empreses segueixen 
passant per situacions molt complexes, i en som plenament conscients. I d’altra banda, ens trobem 
amb que les administracions locals seguim sense poder recuperar els nivells d’ingressos que vam 
tenir durant els anys de bonança econòmica. En el Ple del mes passat de setembre, jo personalment 
els hi detallava algunes dades respecte a romanent de tresoreria o el resultat pressupostari, o en 
termes d’endeutament, i eren dades que ens permetien afirmar que ens trobem en una bona situació 
en comparació amb d’altres ciutats de característiques similars a la nostra. Però no oblidem que el 
pressupost d’aquest any ja va ser un pressupost a la baixa, i ja els avanço que la proposta que farem 
de pressupost de cara al 2011 anirà també ho serà. D’una banda, perquè no esperem recuperar 
ingressos provinents de l’activitat econòmica, i tampoc esperem tenir increments dels diners que ens 
arribem d’altres administracions perquè òbviament la resta d’administracions també s’han vist 
obligades a reduir els seus pressupostos per la baixada dels seus recursos .

En aquests moments, les previsions d’IPC a final d’any es situen al voltant del dos coma tres per cent, 
segons el gabinet d’estadística de la FUNCAS. Per tant en la recerca de continuar mantenint una 
pressió fiscal moderada a la nostra ciutat, la proposta general d’increment pel 2011 és de l’u coma 
cinc per cent, un increment que incorpora un criteri de suficiència econòmica de l’Ajuntament i que 
queda per sota, gairebé un punt de les previsions d’IPC. I considerant també que l’any passat ja va 
produir-se una congelació generalitzada d’impostos, taxes i preus públics mentre que l’IPC al mes de 
desembre, com vostès ja sabran va acabar sent del zero coma vuit a Espanya i de l’u coma dos a 



Catalunya.

Tot i que aquest que he comentat és el criteri general, i hi ha algunes excepcions i alguns matisos 
que, en tot cas, aniré comentant. Pel que fa a l’IBI incrementa el tipus de gravamen, aquest u coma 
cinc per cent, mantenint-se encara lluny del màxim legal i per tant, mantenim un recorregut de 
creixement no exhaurim. Es mantenen també les bonificacions a les famílies nombroses d’entre el 
cinquanta i el setanta per cent, en funció de la categoria de família nombrosa que s’acrediti .

A més, per tal de facilitar el pagament, incorporem com a novetat el cobrament en tres rebuts per a 
tots aquells contribuents que tinguin el rebut domiciliat en una entitat bancària per tal de facilitar-ne el 
pagament. Pel que fa a la bonificació del cinquanta per cent per habitatges que hagin instal�lat 
sistemes d’energia solar sense estar-ne obligats per llei, ampliem aquest termini de bonificació de tres 
a cinc anys. L’impost de vehicles no s’incrementa i es mantenen les bonificacions per aquells vehicles 
menys contaminants. Les plusvàlues tampoc s’incrementen. Tant l’Impost de Construicció i 
Instal�lacions i Obres, i l’IAE s’incrementen també l’u i mig per cent general. I en el cas de l’IAE es 
mantenen totes aquelles bonificacions per increments de plantilla. Pel que fa a la taxa de recollida, 
tractament i eliminació d’escombreries domiciliària l’increment és el general de l’u coma cinc, però a 
més a més s’obre la possibilitat de pagar en dos cops si el rebut està domiciliat .

Per la seva banda el preu públic de la recollida i tractament de residus comercials també té l’increment 
general i mantenim la pròrroga per aplicar les modificacions que comporta aquest canvi de model que 
vam iniciar per tendir a un pagament que sigui proporcional a la generació de residus. Davant de la 
situació econòmica doncs, no apliquen aquest cinquanta per cent d’increments i rebaixes que quedava 
pendent. A més a més, per facilitar-ne el pagament incorporem la possibilitat de pagar en tres rebuts 
per a tots aquells contribuents, que una altra vegada, tinguin el rebut domiciliat sense que sigui 
necessari una sol�licitud prèvia, i sense que això comporti un increment del rebut o un major cost.

Pel que fa a l’anomenada llicència d’activitats, aquesta ha tingut modificacions tant pel que fa al 
redactat com pel que fa a les tarifes, passa a anomenar-se: taxa per la prestació dels serveis 
d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a 
prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici de 
l’activitat. Els canvis de nomenclatura, redactat i tarifes es deuen a la necessitat, com ja vam comentar 
fa uns mesos en aquest Ple, d’adaptar-se al que diu la Directiva de Serveis, i el que estableixen també 
les lleis i reglaments que la desenvolupen. Per tant no podem parlar ni d’increments ni de rebaixes, 
perquè és difícil trobar equivalències, però el que sí que s’aconsegueix a nivell general és una 
simplificació dels tràmits .

Pel que fa a la taxa per estacionament de vehicles a les vies públiques municipals, les anomenades 
zones blaves, es mantenen les tres zones existents fins ara, i es proposa un increment de cinc 
cèntims per a la primera hora i de deu cèntims la segona. Increments que són coherents amb la idea 
de que l’aparcament en superfície ha de ser per estacionaments de curta durada, propers el centre la 
de la ciutat mentre que els de mitja i llarga durada haurien de tendir a l’ús dels aparcaments soterrats .

Per últim, destacar molt especialment, que totes aquelles taxes que estan relacionades tant amb 
serveis socials, com a l’atenció a les persones no s’incrementen donat el context econòmic previst pel 
2011.

I també m’agradaria destacar que mantenim la possibilitat de demanar fraccionaments, més enllà dels 
específicament establerts, sense aplicació d’interessos de demora per aquells contribuents que ho 
necessiten per poder fer front de manera puntual a les seves obligacions tributàries. I els asseguro, a 
més a més, que al llarg del 2010 són bastants els que ho ha demanat i els que mostren la seva 
satisfacció davant d’aquesta mesura. Comentar també que l’Ajuntament vetllarà per donar la màxima 
difusió de les ordenances fiscals, tant pel que fa als períodes de pagament dels diferents impostos i 
taxes, com per detallar les bonificacions i excepcions en les que els contribuents tenen..., bé poden 
optar.

En definitiva, doncs, ja per anar acabant, dir que és una modificació d’impostos, taxes i preus públics 
que es situen molt per sota de l’IPC. Que hi ha una congelació d’aquelles taxes relacionades amb 
serveis socials. Que hi ha un increment de períodes o terminis de pagaments, precisament per 
facilitar-ne el pagament, i que hi ha un manteniment de les bonificacions fiscals, incorporades ja des 
de l’inici de la legislatura. Per tant, són unes ordenances fiscals, adequades als temps complicats que 



estem vivint i que en cap cas contribuiran a incrementar aquesta pressió fiscal moderada pels 
ciutadans de Granollers. Els estudis comparatius amb altres ciutats similars a la nostra, ja ens 
consideren, el que deia: una ciutat amb una pressió fiscal moderada; i ho continuarem sent en el 
proper exercici.

De nou manifestar el meu agraïment als grups..., als dos grups que ens han fet arribar observacions, 
algunes observacions que de fet ens han servit per corregir algun error material i de transcripció, per 
tant, agraeixo aquest detall. I també, agraïment a les propostes, tant per les que han estat acceptades, 
com per les que no ho han estat. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Iniciem el torn dels grups municipals, té la paraula el senyor Pep Mur per Esquerra 
Republicana, endavant.

Sr. Mur:
Gràcies, alcalde. Bé, la situació econòmica del país en general i també la de Granollers no és massa 
diferent de la de l’any passat. En una situació econòmica, diguem-ne normal, les ordenances són una 
de les eines per marcar les polítiques a fer d’acord amb un línia ideològica, que tingui cadascú. Però 
és evident que la situació actual ens obliga a analitzar la ciutat des d’altres perspectives i és obvi 
també que ens obliga a marcar prioritats en les actuacions a dur a terme.

Tot i que els impostos recollits en les ordenances fiscals representen, si no estem mal informats, un 
trenta-set per cent dels ingressos de l’Ajuntament, deixar d’incrementar aquest un coma cinc de mitja 
representaria deixar d’ingressar, si no estem informats malament, uns tres-cents cinquanta mil euros. 
Aquesta quantitat que sembla irrisòria, comparada amb el pressupost de l’Ajuntament en general, és 
una quantitat prou important i que amb una bona gestió pot servir per a fer moltes coses a la ciutat. 
Segurament haurem d’esperar en els pressupostos de veure a què es destinen aquestes quantitats, i 
allà ja en parlarem. 

Però coses, com garantir un àpat a persones en situació de pobresa, mantenir les beques de 
menjador necessàries, assegurar que les persones dependents disposin dels recursos bàsics per tirar 
endavant, però també facilitar a les empreses que puguin mantenir-se actives i que les persones 
emprenedores tinguin facilitats per iniciar els seus projectes són objectius que no podem perdre de 
vista. Malgrat aquest increment de taxes, els ingressos seran similars, o fins i tot, com deia la 
regidora, inferiors als de l’any passat. I per aquest motiu, hem de demanar a l’equip de govern que faci 
un esforç en determinats aspectes.

Creiem que cal ser més eficients en la resolució dels problemes de la ciutadania, cal alleugerir el 
pagament dels diferents impostos fraccionant-los d'acord amb les necessitats de cada un, sabem que 
aquest fraccionament ja s’està aplicant, i que fins i tot, aquest any en el cas de l’IBI, passarem de 
poder pagar en dos mesos a tres mesos. Però això no és suficient i s’han de poder facilitar altres 
mètodes, tot plegat pot requerir determinats canvis organitzatius en els sistemes que els hi donen 
suport, i entenem que aquests canvis no poden ser cap excusa per facilitar aquest pagament dels 
impostos.

Com cada any, Esquerra ha fet les seves propostes, la regidora ja ho ha reconegut, i l’equip de govern 
ens ha acceptada alguna, per exemple, algunes relacionades amb el fraccionament del pagament de 
la taxa de recollida, en el cas de residus comercials, en la que hem pogut demanar que es fes en tres 
períodes, i no en dos com fins ara. L’altra proposta d’Esquerra que estava relacionada, més amb 
temes de bonificacions, i aquesta també ha estat acceptada, ha estat l’ampliació de cinc anys, de 
passar de tres a cinc anys, amb una bonificació de l’IBI, en aquells habitatges que apliquessin temes 
d’energies renovables, sense tenir-ne l’obligació de fer-ho en aquests moments.

En el cas de la recollida i del tractament de residus comercials, cal fer un anàlisi més acurat, aquest 
és un dels esforços que demanava al començament i que insistim, avui dia molts negocis que abans 
generaven determinats residus han deixat de fer-ho amb la incorporació de tecnologies. Per tant, cal 
adequar la taxa corresponent a aquesta realitat i no basar-nos en criteris estàndards. Segurament, 
insisteixo, això requereix d’un esforç exhaustiu d’analitzar aquests negocis, però ens a sembla que en 
un moment en què la situació és complicada, val la pena dedicar-hi aquest esforç.



En els darrers dos anys hem demanat bonificacions del noranta per cent de l’IBI a aquells propietaris 
de pisos buits que els cedissin a la borsa d’habitatge social per lloguer, la regidora també en ho ha 
recordat això, és veritat que l’equip de govern ens ha fet saber que legalment això no és possible, 
doncs no insistirem més en aquest tema. Però sí que demanarem solucions que poden passar per la 
via de subvencions per tal de facilitar aquesta cessió , fet que significaria posar al mercat més pisos de 
lloguer a baix cost, i permetria l’accés a persones que segurament amb preus normals de mercat, 
tenen més dificultats.

En relació a la taxa incorporada per a l’obtenció de l’informe d’idoneïtat d’habitatge per al 
reagrupament familiar, amb un cost de trenta-cinc euros, tot i que hi ha altres ciutats i pobles que l’han 
incorporat, també hi ha ciutats, com ara Barcelona, per exemple, que encara no l’ha posat en marxa. 
Nosaltres, aquí entenem que segurament haguéssim pogut esperar i ajornar, per posar aquesta taxa 
en marxa. En tot cas, el que demanem és que es doni el suport necessari a les persones que ho 
sol�licitin, perquè aquest servei, per tal de que l’informe garanteixi sempre un resultat positiu.

En l’apartat de taxes per ensenyaments especials a establiments municipals i serveis escolars, s’ha 
previst una taxa per l’assistència a cursos d’iniciació a la informàtica, un curs d’iniciació més o menys 
pot durar unes vint hores, el qual significa, que com aquesta taxa, perdó no ho he dit, però és d’un 
euro. Un curs d’iniciació a la informàtica, i que serveixi per incorporar persones en el món de les 
tecnologies: val vint euros, això és un curs, desprès en venen més. Entenem, i aquí demanaríem, 
inclús que aquesta taxa, diguem-ne que s’eliminés aquest any de les ordenances.

Per acabar, tot i que pel Grup Municipal d’Esquerra, la veritat és que el més adient hagués estat 
congelar un altre any les taxes i les impostos per intentar que els ciutadans i les ciutadanes de 
Granollers recuperin part del poder adquisitiu perdut, entenem que no podem deixar de votar a favor 
d’un increment de l’un coma cinc, en un context on l’Ajuntament necessita poder donar cobertura a 
polítiques econòmiques, i també, sobretot a polítiques de caire social. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies, senyor Mur. Té la paraula el senyor Fermí Gutiérrez pel Partit Popular. Endavant, 
senyor Gutiérrez.

Sr. Gutiérrez:
Sí, gràcies alcalde. Quan arriben aquestes dades, com cada any arriba el moment de dictaminar la 
modificació de les ordenances fiscals i de les normes reguladores de preus pel proper any 2011. 
L'equip de govern proposa un increment de l'un coma cinc per cent, sobre les tarifes vigents de taxes i 
preus públics, amb algunes excepcions, així com la modificació de les ordenances fiscals d'impostos. 
L'augment de l'un coma cinc per cent, és un percentatge inferior a l'IPC, que es preveu, que segons 
ens acaba de dir la regidora és del dos coma tres per cent, per tant vostès deuen pensar que 
l'esmentat augment està justificat; però per nosaltres no, en les circumstàncies que ens trobem, i que 
crec que tots coneixem.

Segurament ara l'equip de govern estarà pensant, de fet ja se m’ha adelantat la regidora i també ho ha 
dit, com ha fet en altres poblacions, que comparem Granollers amb ciutats similars com Vic, Manresa, 
etcètera. Estem amb una pressió fiscal més baixa, amb una pressió fiscal. Aquest argument no seria 
vàlid per ningú i en especial i sobretot pels aturats, els funcionaris amb les rebaixes del sous, o els 
milers de pensionistes, d'ells uns vuit mil quatre-cents majors de 65 anys, que el proper any tindran 
congelada la seva pensió, preguntin a aquestes persones i ja veuran la seva resposta.

Desprès, en quant a la modificació de la taxa per l'estacionament de vehicles a les vies públiques 
municipals, augmenta una mitjana al voltant del quatre i mig per cent. L’augment d’aquesta tarifa, al 
nostre entendre, excessiu, arribarà un moment en què molta de la gent de fora que ve a passejar i 
comprar deixarà de fer-ho i s'anirà a altres poblacions o ciutats. En conseqüència, aquest grup 
municipal no podrà donar suport a aquestes modificacions. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies, senyor Gutiérrez. Per Convergència i Unió, el senyor Pardo. Endavant, senyor Pardo.



Sr. Pardo:
Gràcies, senyor alcalde. Senyora Ortego, no ens escapem cap any! De veritat, com a previ li tinc que 
dir. Si participem... si no participem, perquè no participem, si participem ho fem malament, no 
estudiem, no fem les coses bé. I jo arribo a la conclusió que al final això és una espècie d’estratègia 
que vostès es munten, per intentar desacreditar qualsevol cosa de les que digui l’oposició. Però bé, jo 
lamento molt aquesta circumstància, penso que nosaltres, intentem fer el millor possible la participació  
per a col�laborar amb l’equip de govern, però sembla ser que segons el seu criteri, no és així. 

Avui, hem de determinar sobre les ordenances fiscals i les normes reguladores dels preus públics per 
l’any 2011. Ara fa un any quan debatíem en el Ple sobre les ordenances per l’any 2010, parlàvem de la 
crisi i de les seves conseqüències, destacant l’increment de l’atur com una de les amenaces més 
importants per al benestar de la societat. També dèiem que tots els experts, no s’atrevien a posar data 
de termini a aquesta crisi. Ha passat un any, i els experts encara continuen sense poder dir quan 
començarem a veure el fons de la crisi i molt menys el final de la mateixa . 

El que malauradament és una trista realitat, és el nombre de persones que han incrementat les llistes 
de l’atur i que a Catalunya arriben a xifres a prop de les cinc-centes cinquanta mil persones. I a l’Estat 
Espanyol a prop de quatre milions i mig. Un altre factor que determina la crua realitat de la crisi, és el 
nombre de persones i famílies que es troben sota el llindar de la pobresa i que com manifesten els 
organismes i entitats que ajuden a aquestes persones, la llista es continua incrementant de manera 
molt important. Fins i tot, fa uns dies el president del govern espanyol, el senyor Rodríguez Zapatero, 
anunciava la creació d’una agenda social per tal d’ajudar a les persones amb situació precària .

La ciutat de Granollers no és aliena a aquesta situació i pateix els mateixos problemes que la resta de 
Catalunya i de l’Estat Espanyol. Entitats com Càritas i El Xiprer entre altres, donen testimoni del gran 
increment de persones i famílies que han d’ajudar diàriament, i que ja no són exclusivament persones 
marginades o nouvinguts, sinó que s’han afegit famílies que fins fa poc temps no podíem imaginar que 
arribarien a patir aquesta situació. El problema és important i difícil de resoldre .

Un cop fetes aquestes reflexions parlem de les ordenances fiscals i els preus públics que ens 
presenta l’equip del govern socialista de la nostra ciutat. L’equip de govern ens proposa un increment 
general sobre les taxes i preus públics de l’un i mig per cent. Una vegada més, i segons el nostre 
criteri l’equip de govern, ha perdut altre oportunitat per demostrar la seva sensibilitat i solidaritat amb 
els ciutadans, i ajudar-los a afrontar el sens dubte complicat 2011. Fa una setmana i en roda de 
premsa oferta pel senyor Pérez Rubalcaba, vicepresident i portaveu del govern d’Espanya, 
manifestava que la crisi s’ha d’afrontar amb mesures econòmiques, sens dubte, però també donant la 
confiança als ciutadans, als empresaris i als inversors .

L’equip de govern de la nostra ciutat no ho entén d’aquesta manera, i veuen en les ordenances, 
únicament un sistema de recaptació de diners. Com a proposta general el nostre grup, demana pel 
proper 2011, un increment del zero per cent en totes les taxes i preus públics. Aquesta sol�licitud està 
plenament justificada, i m’explicaré: L’any 2009, la regidora senyora Ortego, justificava l'increment 
general del zero per cent en les ordenances pel 2010 amb l’argumentari real de “la complicada 
situació econòmica que es viu al nostre país” , llegeixo textualment.

Però avui, el nostre grup es pregunta: que és el que creu l’equip de govern que ha canviat en aquest 
any 2010 per justificar un increment de l’un i mig per cent? És que els ciutadans de Granollers, en 
general, anem millor? És que les perspectives econòmiques pels propers anys són més bones? Els hi 
diré el que pensa el nostre grup, del que ha canviat en aquests any i que avala la nostra petició 
d’increment zero.

A Granollers hi ha un nombre important, molt important de funcionaris. Funcionaris de l’administració 
municipal, els que té l’Ajuntament i les societats municipals. Funcionaris a la sanitat, als hospitals i als 
CAPs de la ciutat, funcionaris a l’educació, escoles municipals i escoles bressol, escoles i instituts 
públics dependents de la Generalitat, i també hi ha altres tipus de funcionaris: Mossos d’Esquadra, 
Policia Nacional, Bombers, Hisenda, Jutjats, Seguretat Social, Correus, etcètera, etcètera. També hi 
han a Granollers: jubilats, aturats i aturats de llarga durada, i naturalment la resta de ciutadans que 
afortunadament mantenen un lloc de treball, conjuntament amb els autònoms, i petita i mitjana 
empresa, també alguna de grossa.



Doncs bé, pels funcionaris sí que ha canviat aquest any, ha estat amb una rebaixa d’un cinc per cent 
dels seus salaris. Pels jubilats, la congelació de les pensions, precàries en moltíssims casos. Pels 
aturats una baixada considerable en comparació amb els seus ingressos que tenia quan estava en 
actiu. I pels aturats de llarga durada, la caiguda en el pou de la desesperança i uns ingressos 
temporals i precaris. Per la resta de ciutadans que treballen, en molts casos, convenis congelats i la 
incertesa del futur dels seus llocs de treball. Autònoms, petita i mitjana empresa, lluiten cada dia per 
aconseguir sortint-se amb aquesta crisi profunda que representa amb una baixada important de les 
vendes, etcètera, etcètera.

I a tot això, hem d’afegir els la càrrega addicional de l'increment d’un dos per cent, sobre l'impost de 
l’IVA, que el passat mes de juliol, el govern d’Espanya ens va imposar a tothom. I si no hi havia prou, 
ara l’equip de govern insensible davant d’aquesta situació, incrementa la càrrega fiscal amb un altre 
un i mig per cent. 

Els hi demanem que siguin solidaris amb la situació difícil i precària que ens trobem . No prioritzin el fet 
de recaptar quan més millor i donin una treva a la pressió fiscal. El company que m’ha precedit 
comentava que l’increment aquest pot suposar uns tres-cents mil i pico d’euros per les arques de la 
ciutat, bé! Sabem que els serveis que dóna l’Ajuntament als ciutadans s’han de pagar, sens dubte. 
Però també sabem que gestionant bé les despeses, i eliminant aquelles que són prescindibles, és pot 
perfectament compensar uns ingressos inferiors de les taxes. 

L’Ajuntament té poder de maniobra per ajustar els seus pressupostos als ingressos obtinguts. Per 
això, els hi demanem que actuïn solidàriament amb els granollerins i granollerines, i per una vegada, 
que sigui l’Ajuntament el qui s’estrenyi el cinturó, i no el ciutadà que gairebé ja no ens queden forats 
per fer-ho. Per finalitzar aquesta primera intervenció faré esment dels suggeriments que vàrem fer a 
l’equip de govern per modificar les ordenances propostes, aquestes que vostès dient que no serveixen 
massa.

Tot i així, en primer lloc vull fer palesa la bona predisposició de la regidora senyora Ortego i del seu 
equip, en tot moment que ens ha facilitat la informació i l’aclaració del diferents temes. Fet que vull 
agrair. El suggeriment més important que els hem fet, és l'increment del zero per cent en totes les 
taxes i preus públics. Suggeriment que evidentment no ha estat acceptat. A banda de un parell 
d’errors, posteriorment corregits i varis aclariments d’interpretació d’alguns apartats, el nostre grup 
demanava: Que en les ordenances fiscals de l’impost sobre construccions i instal�lacions referent a 
obres menors i a l’apartat que parla del pagament sobre instal�lacions de tendals, aparells d’aire 
acondicionat, rètols i altres elements visibles, l' impost no afectés a les vivendes particulars. La 
resposta de l’equip de govern és que sí la liquidació de l'impost no és superior a sis euros les 
persones interessades estaran exemptes de pagament, sis euros! Això vol dir que sí les despeses 
d’instal�lació, de qualsevol d’aquests elements que hem parlat, no superen els cent setanta-cinc euros 
no s’haurà de pagar l'impost. Home, és possible que sí existeixi, sens dubte alguna que pugui costar 
menys de cent setanta-cinc euros, però em sembla que malauradament la practicitat d’això a lo millor 
no és tant important com esperava. Però bé, no és l’excepció total que demanàvem però és alguna 
cosa més que res.

Desprès ja, havíem demanat també que la llicència d’inici d’activitats amb el qual hi havia..., en el fet 
imponible o imposable hi havia un article que deia que es modificarà en un cinquanta per cent l’import 
de la taxa als projectes empresarials i a les empreses de nova creació, joves emprenedors, que creen 
activitat econòmica. Nosaltres vàrem suggerir dues coses: una, eliminar l’expressió “joves”, perquè 
evidentment avui dia no solsamènt són els joves els emprenedors, avui dia, tal i com està la situació 
de l’atur, qualsevol aturat de quaranta i pico d’anys, possiblement tindrà la possibilitat, si vol i té el 
coratge suficient de muntar una empresa, per tant, jo diria que no té que estar discriminat per no tindré 
vint-i-cinc o trenta anys. I també dèiem, de la possibilitat de què aquesta bonificació que inicialment 
està prevista per la creació de nova empresa, es pugui estendre dos anys més... els dos primers anys 
d’aquesta creació de nova empresa. En aquest cas, l’equip de govern ens ha acceptat eliminar 
l’expressió “joves”, per part queda: emprenedors de qualsevol edat, però no ha considerat oportú crear 
la bonificació pels dos anys següents de la posta en marxa de l’empresa.

Desprès havíem demanat, un mica reiterativament, una mica com l’any passat encara que vam baixar 
una mica el concepte, d’intentar fer... per intentar repartir la despesa pels diferents ciutadans de 
Granollers, que els tres impostos més importants: l’IBI, les escombraries i els vehicles, poguessin fer 



sis terminis de pagament, en lloc dels tres o dels dos que ara en aquests moments s’estan facilitant. 
Tampoc han considerat oportú que sigui així.

Hi havia un paràgraf que parlava de la taxa dels serveis de menjador i domicili de teleassistència, que 
nosaltres consideràvem que donat de què això dóna servei a un sector veritablement precari com són 
els jubitats, perquè tots sabem la qualitat de les pensions quines són, demanàvem baixar aquesta taxa 
un vint-i-cinc per cent, donat aquesta circumstància, tampoc ha sigut acceptada per l’equip de govern.

Una de les coses, que pel que suposo ens han dit que no estem ben informats és perquè demanava 
que hi hagués un vuitanta per cent de bonificació en els imposts de l’IBI, escombraries i automòbils a 
aquelles famílies amb situació d’atur de llarga durada, amb el qual només es demostrés que tenen els 
ingressos assistencials de quatre-cents vint-i-sis euros, i que aquesta situació de bonificació del 
vuitanta per cent s’estengués durant el temps que es demostrés que no cobressin altra quantitat que 
no pas aquesta. Sembla que això no es pot fer, en el tema de les ordenances i bé, ens diuen que això 
es podrà fer mitjançant els pressupost, fent subvencions, bé... ens ho apuntem i quan arribin els 
pressupostos ja ho tornarem a suggerir.

Acabant, bé, hi havia dos preus en els quals consideràvem que existia un element, no és que tingui 
una importància total i bàsica, però, per exemple veiem uns preus que es disparaven entre el deu i el 
trenta-cinc per cent amb la utilització de la sala d’actes del Museu , bé, és... aquest govern diu que això 
és normal. També hi havia, dintre dels serveis de la taxa urbanística un capítol concretament que 
s’incrementava un trenta-un per cent, també hem considerat de què això es podria considerar normal. 
I per últim, dir-les-hi que el tema de la Zona Blava, sabem que nosaltres tenim especial interès, amb 
això de les zones blaves, no entenem ni sabem el perquè d’aquest increment, no està justificat per en 
lloc, ni per la justificació teòrica... numèrica, evidentment que no, tinguem en compte que això és una 
taxa que ens dóna un benefici net a la vora d’un milió d’euros cada any, ni tant sols pel que diuen 
vostès que facilita que hi hagi molta més rotació, i que hi hagi molta més possibilitat de què els cotxes 
vinguin més a Granollers, nosaltres pensem al revés, primer: per cinc cèntims, evidentment, la rotació 
serà pràcticament la mateixa, per tant, això és recaptació pura. El que sí que dubtem és que amb tants 
problemes que podem posar a la Zona Blava, no hi hagi una fuga de possibles persones que vinguin a 
Granollers, que vinguin a comprar, precisament per no donar facilitats a aquesta situació. Vostès 
diuen també de què el que volen aconseguir és que la gent aparqui en els aparcaments soterranis, els 
hi vam dir l’any passat i els hi tornem a dir aquest any: facin uns preus substancialment més baratos 
dintre dels pàrquings soterrats i segur que s’ompliran.

I per últim, i aquesta no els hi havíem dit res perquè fins aquesta tarda no hem vist la posició nostra. 
Aquesta tarda s’ha produït una reunió de la societat de Granollers Promocions amb el qual s’ha parlat 
del tema, entre d’altres, de l’Ambiciat. Els representants de Convergència i Unió en aquesta societat 
han demanat l’extinció total d’aquest servei, és obvi de què l’Ambiciat, reconegut inclús per aquest 
equip de govern ha sigut, no sé si les paraules van ser aquestes, suposo que més suaus, un fracàs i 
penso de què en aquests moments tenim que tenir el valor de reconsiderar-lo i intentar veure si 
Granollers és una ciutat propicia per la bicicleta o realment surt més a compte utilitzar un cotxe 
elèctric per unes altres tipus de tasques, o vendre’l i amb les bicicletes intentar vendre-li a algun altre 
municipi que tingui més possibilitats, i evidentment s’estalviarien sens dubte el manteniment tant de 
les bicicletes com els dels parquímetres . 

Jo en la mateixa línia que ha fet el nostre representant amb Granollers Promocions, em permeto 
demana-les-hi en aquest cas, doncs a part de la dissolució de la societat, evidentment l’eliminació de 
la taxa que parla del servei de bicicletes de l’Ambiciat . Moltes gràcies.

 
Alcalde president:
Moltes gràcies, senyor Pardo. Té la paraula el senyor Terrades en nom del grup Socialista, endavant.

Sr. Terrades: 
Gràcies, alcalde. La regidora d’Hisenda de l’Ajuntament, jo crec que ha fet un diagnosis precísde..., 
primer de quina és la situació en la que ens trobem i després la proposta que el govern de la ciutat els 
hi proposa respecte a les ordenances fiscals. I jo crec que l’ha resumit, la seva intervenció es podria 
resumir en quatre eixos, que ella també ens ha explicat. I que a mi m’agradaria sintetitzar.



La modificació dels impostos, taxes i preus públics creix, en la proposta que fem, creix molt per sota 
de l’IPC que hores d’ara ja es preveu i que més o menys anirà sobre el dos coma tres per cent. I 
estem proposant un increment de l’un coma cinc per cent. Els hi recordo que l’any passat la proposta 
del govern va ser increment zero, perquè estàvem en la... entràvem en l’etapa més dura de la crisis 
econòmica; algun de vostès tampoc hi varen estar d’acord, perquè ens van proposar que havíem de 
disminuir. Jo estic convençut de què si avui la regidora ve en aquest Ple i proposa un increment zero, 
vostès tampoc haguessin estat d’acord i ens haguessin dit que havíem de baixar un altre cop les 
ordenances fiscals, estic absolutament convençut d’aquesta posició. Però, fent sumes i restes, i és 
molt fàcil fer l’operació resulta que la pressió fiscal sobre el ciutadà de Granollers, en el lloc que ens 
pertoca com a Ajuntament, com a ciutat, si fem l’agregació del que és el 2010 i 2011, resulta que hem 
disminuït un dos per cent, respecte als IPC’s de l’any passat, respecte a l’IPC que es preveu dècima 
amunt dècima avall, perquè aquest any 2010. Per tant, això són faves comptades, en dos anys la 
pressió fiscal que aquest govern ha proposat respecte a l’increment dels preus al consum, resulta que 
hi ha hagut una disminució aproximadament del dos per cent.

Els hem proposat una congelació de taxes relacionades amb els serveis socials, desprès si tinc 
temps, tant en la primera com en la segona intervenció, si tinc temps en la primera, vull dir que, ho 
acabaré de complementar en la segona, parlaré de les polítiques socials i les polítiques públiques que 
aquest govern està adoptant, perquè jo nego la major, no?,  de què aquest govern és pot sensible, 
com s’ha dit aquí i els intentaré expressar de què això no és així des de la nostra perspectiva. Tercer 
vector o tercer eix, que jo crec interessant, l’increment dels períodes de pagament dels impostos i 
taxes augmenta, per tant, allò més flexibilització per tal d’adequar la contribució de les ciutadanes i els 
ciutadans de Granollers, també a la possible situació de la seva tresoreria familiar .

Quart vector, que des del nostre punt de vista és important: manteniment de les bonificacions fiscals 
incorporades en les ordenances fiscals de la nostra ciutat, no ara, no, a l’inici ja d’aquest mandat 
municipal que en algun cas, a suggeriment d’algun grup municipal, doncs augmenta el seu període 
d’aplicació, aquests quatre grans eixos, jo crec que emmarquen la proposta d’ordenances que els hi 
proposem per a l’any que ve. Alguns comentaris respecte a les crítiques que els grups municipals , que 
han expressat que no donaran suport en aquestes ordenances han fet en el mateix.

El portaveu del grup parlamentari... del grup municipal, perdó, municipal... el Partit Popular ens deia: 
miri, vostès són molt insensibles, perquè a sobre no tenen en compte, ho ha centrat molt en la gent 
gran, amb els pensionistes. “Els pensionistes veuran congelada a l’any 2010 la seva pensió”. Home, 
primera afirmació, no del tot correcte, en tot cas, hauríem de ser precisos a l’hora de parlar d’aquest 
tema. No només l’un per cent, senyor Fermí Gutiérrez, les pensions mínimes, aquelles que quan 
vostès governaven no les pujaven ni a “tiros”, ni per sobre de l’IPC, creixeran un u per cent, i a més a 
més, recuperaran l’IPC acumulat del mes de novembre, per tant creixeran molt més de l’un per cent. 
Miri, sí les previsions, ja ho veuran d’aquí a uns dies, no? quin serà l’IPC acumulat anual, al mes de 
novembre. Les pensions mínimes, que són moltes en aquest país, creixeran per sobre d’aquesta xifra, 
per tant, no és una congelació de les pensions, no és així.

A més a més, durant els sets anys de govern del senyor Rodríguez Zapatero, és el que té l’instrument 
per pujar o congelar les pensions, doncs miri, dóna la casualitat de què l’increment, i per tant el guany 
en poder adquisitiu ha estat del cinquanta per cent..., ha estat del cinquanta per cent, que algunes són 
petites encara? sí! No li negaré pas, però han crescut el cinquanta per cent. Quan governaven vostès, 
allò... creixien per sota de l’IPC, allà sí que va haver-hi una congelació de fet, i de facto. 

Senyor Pardo, és que les ordenances serveixen per això, per recaptar recursos per a poder mantenir 
els serveis públics municipals, és evident. No és poden fer polítiques públiques, ni mantenir serveis si 
no hi ha una política fiscal..., el que sigui! El que no podem és fer els exercicis de... vostè m’està 
proposant... és aquell discurs fàcil, no? escolti, siguin més eficients i més eficaços; que jo crec que ho 
som! I els resultats de la gestió pressupostària d’aquest govern és la que és, és la que és presenta en 
totes les liquidacions, fins i tot en situacions complicades i compromeses de menor recaptació , com és 
el període actual, aquest Ajuntament encara no ha entrat en dèficit. I no li dic que potser algun dia 
entrarem, perquè les polítiques públiques, les polítiques adreçades sobretot en els sectors més flebles 
de la nostra ciutat, les hi seguirem mantenint. I un exemple, és el pressupost d’enguany, no? el 
pressuposts d’enguany, en les partides destinades a serveis socials i promoció social, vostè sap que 
el pressupost d’enguany ha estat un pressupost que ha decrescut respecte al del 2009. Vostè sap tant 
bé com jo, perquè el tinc per una persona informada i que es mira bé els pressupostos, que han 
crescut un cinc coma cinquanta-set per cent, respecte al 2009, les polítiques socials. I algun exemple, 



d’aquestes partides que vostè ha criticat: l’atenció a domicili a les persones grans, aquesta juntament 
amb el que és tota la qüestió que fa referència a teleassistències, a treballadores familiars, a persones 
que se’ls hi porta el menjar a casa seva, a crescut respecte al pressupost de l’any passat, un 
quaranta-quatre coma trenta-dos per cent, és que dels recursos municipals hi ha més de quatre-cents 
vint-i-tres mil euros que es destinen a aquestes qüestions; hi ha hagut un creixement d’un 
quaranta-quatre per cents, abans se’n destinaven: no arribava a tres-cents mil euros, dos-cents 
noranta mil aproximadament. Home, escolti, des d’aquest punt de vista... i podríem parlar de les 
beques-menjador i ajuts a llibres a aquelles famílies que no tenen capacitat o que tenen problemes i 
que per tant, necessiten també de la col�laboració i del suport del seu Ajuntament, miri, dos-cents 
noranta-cinc mil euros, aquest any destinarem en aquestes qüestions.

Per tant, escolti, sensibilitat: tota. No és que sigui sensibilitat, és que el nostre compromís, és la nostra 
política, nosaltres, sempre defensem i practiquem polítiques de justícia social i és una constant en tots 
els pressupostos i en tots els debats que nosaltres proposem per a la seva aprovació .

Ens criticava també la baixada salarial que ha afectat a alguns treballadors, en els treballadors 
públics, perquè els privats, escolti, els ajustaments ja els havien fet. Jo crec que aquelles persones 
que tenen un lloc de treball indefinit, se’ls hi ha de demanar també en situacions molt complicades pel 
país, i també per a la ciutat, doncs un esforç d’aquestes característiques, perquè ja li dic que tenen el 
seu treball assegurat. Bé, mirant les seves propostes electorals jo crec que al voltant d’uns cinquanta 
mil funcionaris, treballadors, servidors públics d’aquest país s’han de començar a preocupar, no? 
perquè han proposat una reducció entre el vint i el vint-i-cinc per cent, doncs, clar! s’han de començar 
a preocupar. També seria bo saber, sí això ho pensen proposar el vint-i-dos de maig, ara que ens 
acostarem a les eleccions municipals , si la cosa va per aquí, no?

I jo crec que és cert... jo crec que és cert, que la situació segueix sent complicada, però tant cert com 
això és que els organismes internacionals ja ens estan dient que les expectatives econòmiques de 
creixement del producte interior brut al nostre país, en l’any 2011 serà ja de creixement, ho és ja en els 
darrers tres trimestres, tant a Catalunya com a Espanya. I si mirem algunes... i escoltem, que ha 
vegades això està bé fer-ho també, no? alguns empresaris del sector industrial i en sectors econòmics 
que encara ho estan passant malament, però el sector industrial... també d’empreses de la nostra 
ciutat ens diuen exactament això que jo li estic començant, o que jo li he explicat. És una dada molt 
clara, o hi ha dues dades molt clares: increment de consum energètic en el sector industrial és una 
realitat, constant durant aquest any i en els darrers dos trimestres, la creació de treballs nets en el 
sector industrial, poquets, però també és una realitat. Per tant, escolti, aquest un i mig per cent 
d’increment que proposem aquest any, va en la línia o en els quatre vectors que jo li he explicat, i tot i 
així, està dos punts per sota de la pressió o de l’increment de l’IPC que hi ha hagut aquests dos 
darrers anys, per tant, la nostra contribució també a la sortida de la crisi, i fent un disminució de la 
pressió fiscal per part de l’Ajuntament, és una dada objectiva que està al damunt de la taula.

Alcalde president:
Gràcies, senyor Terrades. Per cloure aquest primer torn, la senyora Ortego té la paraula, endavant.

Sra. Ortego:
Gràcies, alcalde. Bé, intentaré contestar a tot el que s’ha dit. El senyor Mur feia uns càlculs que no 
eren erronis, els havíem compartit del que suposaven aquests increments i feia algunes 
recomanacions en quan al destí d’aquests recursos. I òbviament, ja li confirmo que els principis que 
inspiren el pressupost, òbviament seran els de vetllar perquè estiguin suficientment dotades les 
partides de serveis socials, i per principis com la contenció o com l’eficiència de la gestió dels 
recursos.

Respecte als preus públics, el preu públic de recollida de residus comercials, li haig de dir que estic 
d’acord en que hi ha molt de camí per fer, que hi ha molt recorregut en els propers anys s’ha 
d’avançar. Espero que ho comparteixi amb mi que és un tema molt complex, però que en tot cas, és 
un tema que s’haurà de treballar en els propers anys. Feia també un comentari respecte al certificat 
d’idoneïtat pel reagrupament familiar, simplement informar-lo que ja en aquests moments s’està duent 
a terme, no només les activitats que estan destinades a certificar aquesta idoneïtat pel reagrupament, 
si no que al mateix temps, s’estan duent a terme tasques d’orientació i d’assessorament, molt més 
ampli, no només pels moments del reagrupament, si no per tot el que ve després.



El Partit Popular, i en tot cas, ho enllaço també amb el que deia el grup de Convergència i Unió, 
parlaven del tema de la Zona Blava, i en tot cas, el que fem és perseguir al final els objectius que es 
van marcar el Pla de Mobilitat d’aquesta ciutat per acostant-se al preu d’aparcament en superfície, 
acostar-lo a l’aparcament soterrat, precisament perquè són dos aparcaments que haurien de tendir a 
ser per coses diferents, un per llarga durada i un per tràmits o per estacionaments de curta durada, 
com ja he dit abans. En tot cas, més enllà d’això, més enllà del que diu que el Pla de Mobilitat i en tot 
cas, perquè tot dos han fet servir el mateix argument, comentar que els hi recomano que un dissabte a 
la tarda, es donin un passeig per la carretera, la renovada carretera per veure que Granollers continua 
sent un focus d’atracció important i excepcional. I en tot cas, els càlculs dels que disposem ens diuen 
que comptem entre trenta mil i quaranta mil visitants cada dissabte, per tant, no podem compartir 
l’argument de què la Zona Blava fa que la gent de la comarca o la gent de fins i tot de fora de la 
comarca vingui a la ciutat i evident consumeixi en els comerços de la ciutat .

El senyor Pardo deia que no l’encertàvem, en tot cas, li haig de dir que per no sentir els comentaris, és 
tant fàcil com treballar més i millor, és el quart cop que tenim aquest debat i hem continuat donant 
voltes de manera recurrent a temes que portem proposant des de l’inici de la legislatura i que en tot 
cas, des de l’equip de govern o en tot cas aquesta regidora i el meu equip hem intentat, fins i tot fer 
saber que jurídicament hi ha coses que no són possibles, i tot i així, és continuen proposant, però jo 
haig de continuar dient que la llei no les permet.

En tot cas, jo esperava aquest discurs demagògic, i li diré que el que crec és que el grup més nombrós 
de l’oposició també ha perdut una oportunitat de fer un discurs seriós i no demagògic en aquest tema. 
El senyor Pardo explicava que la proposta que ens feia era la de la congelació. Però fa un any que 
l’equip de govern va apostar per la congelació, i Convergència i Unió ens va votar en contra, per tant, 
està clar que tenim bioritmes diferents i en tot cas no ens encaixem.

M’ha sembla, també, que parlava de solidaritat, crec que en el pròleg ha fet servir solidaritat, jo 
simplement, com ja li havia avançat que faria, m’agradaria posar una mica en situació que signifiquen 
aquests increments per les famílies de Granollers. Li posaré dos exemples, un del passeig de la 
Muntanya, una família que pagui l’IBI, clavegueram, escombraries i l’impost de vehicles, tindrà un 
increment en termes absoluts de cinc coma cinquanta-nou euros, durant tot l’any 2011. I sí li poso un 
exemple de Roger de Flor, en què aquesta família pagui l’IBI, clavegueram, escombraries, vehicles, i a 
més a més un gual, tindrà un increment de sis coma quatre euros per any; per tant, bé, en tot cas, la 
paraula solidaritat segurament amb aquests increments no seria la més apropiada.

El senyor Pardo, també ha barrejat conceptes que van lligats a la recaptació, versus la gestió de 
recursos, crec que és un debat que hem d’abordar, però no és aquest el debat en el que l’hem 
d’abordar, en tot cas, d’aquí a unes setmanes parlarem del pressupost i bé, com li deia també al 
senyor Mur, doncs hi ha temes que ja acabarem de parlar en les properes setmanes.

Seguint en la tònica del seu discurs, confonia també amb ser vell amb ser pobre, i afortunadament li 
hagi de dir que tenir setanta anys, no és equivalent a tenir un baix nivell de recursos, afortunadament. 
I li recordo que tant les teleassistències com els treballadors a domicili, en aquestes preus existeix 
una tarificació en funció dels ingressos, per tant, la renta és té en compte per aplicar una tarifa o 
aplicar-ne una altra. I qui té pocs recursos, té uns preus molt assequibles, per tant, no pot posar-se en 
dubte la sensibilitat d’aquest equip de govern cap als més necessitats . Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies, senyora Ortego. Senyor Mur, endavant.

Sr. Mur:
Bé, només, potser aprofitar aquest segon torn per insistir, en tot cas, en alguna de les reflexions que 
he fet en el primer i concretament, per exemple, amb el tema de publicitat, que estem recorrent que 
segurament s’estan fent esforços perquè tot el que són bonificacions i tot plegat estigui, sigui 
coneixedor dels ciutadans i de les ciutadanes, nosaltres creiem que aquí hi ha alguna cosa que falla, 
no? perquè, sabem de molta gent que no coneix, no sap que existeixen determinades bonificacions, ja 
sigui perquè són família nombrosa, ja sigui perquè han fet qualsevol de les actuacions que aquí estan 
contemplades. Per tant, el que demanem, en tot cas, és que es reflexioni sobre aquest tema i que 



s’intentin buscar camins, i per això ja vaig parlar de què segurament ja eren temes organitzatius que 
s’han de revisar, per realment, diguem-ne que aquestes bonificacions arribin. 

Jo poso un exemple, per exemple, que un exemple per un exemple és una mica complicat... poso un 
exemple, que potser es fa, però que en tot cas potser il�lustratiu, sí no es fa. Sí, parlem de què hi ha 
una bonificació del cinquanta per cent de l’IBI, en aquelles persones que instal�lin energia solar a casa 
seva, jo no sé si en el moment que fan la petició d’obra, o quan demanen el permís d’obres, se’ls hi 
està informant de què: escolta, ja que vas a fer això que sàpigues que a més a més tindràs aquesta 
bonificació, però és que jo aniria més enllà, com què ja hem acordat que això és així, en el moment 
que una persona fa una acció d’aquest tipus, se li descompti automàticament el cinquanta per cent a 
l’impost de l’IBI. És a dir, que es prenguin mesures, diguem-ne d’ofici sense esperar que el ciutadà les 
hagi de demanar, jo entenc que això forma part de la publicitat, i ja és anar una mica més enllà, no? 
forma part d’aquesta acció, realment, d’afavorir als ciutadans quan fan una acció que hem decidit tots 
plegats, o en tot cas, s’ha votat positivament en el consistori que serà una bonificació. Poso aquest 
exemple, en podria posar d’altres, no?

Crec, que també, voldria insistir en el tema de què tots aquells aspectes que nosaltres hem determinat 
de bonificacions, i que l’equip de govern ja ens ha manifestat que legalment no teníem marge per 
fer-ho, doncs que apliquem i que activem de forma ferma i de forma decidida el tema de subvencions, 
una via de subvencions que permeti ajudar a les persones, posem el cas de les persones que tenen 
pisos buits, eh! crec que això s’ha d’impulsar definitivament, perquè a mi em sembla que això també fa 
temps que anem parlant, i en tot cas, no hem fet res concret en aquest sentit, en aquesta línia.

Bé, en tot cas, finalment crec i això jo crec que ho tenim tots clar, que estem al servei dels ciutadans i 
per tant el que hem de fer una mica en una situació de crisis econòmica, és potser ser una mica més 
creatius, potser trencar una mica d’esquemes i anar una mica més enllà. Era això, eh! gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies, senyor Mur. El senyor Gutiérrez té la paraula, endavant.

Sr. Gutiérrez:
Sí, gràcies alcalde. Li volia contestar molt breument a la senyora regidora, diu que el foro d’atracció de 
Granollers és de trenta, quaranta mil... bé... que hi ha molt que dir... bé, jo també crec que és així, però 
el que s’ha d’evitar és de què això, o sigui, de què la gent continuï venint, no que se’n vagi a un altre 
lloc perquè per exemple, els llocs de l’aparcament siguin més barato en un lloc o en un altre, és l’únic 
que he dit.

I desprès, ja contestant al senyor Terrades, jo no he parlat mai de sensibilitat avui, en segon lloc, parlo 
en temps present i no en passat..., en general, perquè així traiem rendibilitat política. Jo no he parlat 
del senyor Zapatero, com vostè ho ha fet del senyor Aznar, que ho podria haver fet i no ho he dit. El 
que jo he dit, és que la gent jo he esmentat ho passarà malament i més amb l’augment dels impostos, 
simplement és el que he dit, és això. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Endavant, senyor Pardo per Convergència i Unió, endavant.

Sr. Pardo:
Gràcies. Bé, contestaré primer al senyor Terrades, suposo que com què és l’última intervenció, 
desprès si em diu alguna cosa, no li podré respondre. Senyor Terrades, a mi, de veritat cada vegada 
que els hi sento a vostès parlar de les grans fites que tenen vostès en les polítiques socials de la 
nostra ciutat, bé, em quedo, el que deia vostè alguna vegada: garratibat, o no sé que feia. És que 
entre altres coses és la seva obligació, senyor Terrades, no es posi una bandera del que és una 
obligació del govern. O és que pensa que qualsevol altre govern que pugui haver en les properes 
eleccions no farà polítiques socials com vostès fan, potser inclús buscaran la manera de superar-les, 
no ho sé. El que sí que és cert és que no s’ho tenen que dir cada vegada, perquè ja entenem que és 
l’obligació de govern de la ciutat de fer polítiques per salvaguardar el tema social dels seus ciutadans. 
Després, vostè comença introduint un discurs dient: potser, vostès trauran cinquanta mil funcionaris, 



no, el que crec que ha dit el senyor Artur Mas és que començaran per treure són les vint mil o trenta 
mil que porten carnet dels diferents partits que actualment estan en el tripartit, això és el que ha dit. 
Per tant, aquests sí que tenen que començar a tenir problemes de... i preocupar-se; si és que realment 
hi ha un canvi de govern en la Generalitat.

No ens doni classes d’economia senyor Terrades, entre altres coses perquè vostès, actualment, 
reconegut em sembla, fins i tot pel propi conseller d’economia tenen una Generalitat que el que queda 
són teranyines dintre de les caixes. Vull dir, no crec que puguin donar massa lliçons d’economia, 
almenys a nivell general, com vostè dóna, persona que està al Parlament. Jo accepto que vostè té 
molta més experiència que un servidor, clar que la té, porta tota la vida treballant en això, si no tota la 
vida, part de la seva vida. Ha fet de la política el seu modus vivendi, cosa molt respectable, eh! cosa 
molt respectable, i per tant, té mitjans i maneres de formar-se i de tindré més autonomia d’explicar 
coses. Ja els accepto, nosaltres som, almenys amb el que pertoca en aquest grup de Convergència i 
Unió municipal, gent que en diferents àmbits treballa...alguns som avis, anava a dir, però bé... som 
pensionistes. Per tant, d’acord, vostès fan moltes politiques socials, perfecte, els felicito. Però no 
dubtin en cap moment que qualsevol dels grups que estem avui aquí, què arribem a governar la ciutat 
de Granollers, no faríem el mateix, intentaríem fer-ho millor si és possible, que a lo millor es pot fer.

Senyora Ortego, vostè té dos coses, una bona i una dolenta, té una brillable joventut, escolti això no hi 
ha que dir-ho, jo l’envejo, absoluta! Té vostè..., té vostè segurament una preparació acadèmica, inclús 
més gran que la meva, li accepto. Però el que no pot fer és amagar-se darrera dels números per no 
veure la realitat del que l’hi estic dient. Potser, sí que són paraules, no sé si vostè ha empleat o el 
senyor Terrades, populistes o demagògiques, potser sí, però són reals, són reals! La situació dels 
ciutadans, ciutadanes, aturats, funcionaris és la que és, per moltes coses que vostès vulguin explicar i 
que fan moltes coses perquè els avis estiguin ben atesos. Insisteixo, és aquesta situació econòmica, 
per tant, demostra molt poca sensibilitat de no atendre aquesta suggerència, que per tres-cents i pico 
mil d’euros, podíem perfectament fer-ho. I li diré una altra cosa, ajuntaments de dubtosa situació 
política, com pot ser l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de Tarragona, l’Ajuntament de Girona, 
l’Ajuntament de Reus i d’altres, han fet en general un increment zero, amb excepcions: increment 
zero! No sé perquè l’Ajuntament de Granollers per tres-cents cinquanta-quatre mil euros o tres-cents 
seixanta-set mil euros, no pot fer un increment zero i ajudar al que vostès mateix diuen, que és donar 
confiança a les persones.

Quan arribem a... no toca ara, evidentment, però quan arribem als pressupostos generals i fem les 
despeses, ja veurà com podem fer una llista de partides prescindibles o rebaixar-los ostensivament 
que sumaran sens dubte, molt més dels tres-cents i pico mil d’euros que en aquests moments s’està 
dient de què deixarien d’ingressar per aquest rebaixa. Res més. 

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

Sr. Terrades:
Gràcies alcalde. Jo estic d’acord amb el que deia el senyor Mur en el sentit de què hem de facilitar que 
molt del parc d’habitatges de la ciutat, no només de la nostra que estan buits, puguin entrar en el 
circuit de l’habitatge de lloguer. I que s’han d’incrementar les polítiques públiques destinades al que el 
programa que s’anomena habitatge de lloguer social, que té subvencions i polítiques públiques. Ara, jo 
crec que els incentius fiscals, que vostè proposava, s’han d’establir a través de modificacions 
legislatives, modificacions legislatives que bonifiquin en el propietari i en el llogater, sempre que hi 
hagin determinats anys de mantenir aquell edifici en aquesta situació. Però jo crec que aquests 
incentius fiscals, qui s’ha de fer càrrec és tant l’administració central com l’administració de la 
Generalitat de Catalunya. Ho dic, perquè, clar, al final acaben fent recaure moltes d’aquestes 
polítiques en aquella administració que és la que té menys possibilitats d’interactuar en aquest camp. 
Ho dic des del punt de vista de la repartició de la despesa pública en aquest país. Els ajuntaments fa 
trenta anys devíem d’estar al tretze per cent de la despesa pública, i en aquests moments devem 
d’estar en el tretze per cent de la despesa publica. Per tant, escolti, polítiques d’aquestes que jo crec 
que han de ser, no només aplicades en una ciutat o en una altra, han de ser de caràcter més general, 
tindran que haver-hi modificacions legislatives, qui s’ha de fer càrrec d’aquests incentius fiscals des 
del nostre punt de vista, ha de ser l’administració central i l’administració autonòmica, tot i que, en el 
concepte hi estic d’acord.



Miri, la Zona Blava. La Zona Blava facilita la rotació i en una ciutat com la nostra, que és evidentment 
o que té una vocació comercial, i és bo, facilitar la rotació. Jo pensava que aquest era un debat que ja 
l’havíem aprovat, fa uns quants anys, es veu que no! Fuga possible de compradors? Escolti, jo no la 
veig, jo em passejo per la ciutat i veig que tenim moltes persones, no només per la pròpia contenció 
que ens ho dient els estudis, això la regidora de comerç, l’Andrea Canelo ens podria il�lustrar millor 
que jo. Però fuga amb d’altres ciutats: poqueta, eh! Captació de ciutadans de la comarca i d’altres 
territoris a la nostra ciutat, pel seu atractiu comercial, escolti, molts, eh, molts! I a més a més, en els 
entorns de la ciutat, i fins i tot en algun espai més públic, dues mil places gratuïtes, vostè sap que 
aquesta ha estat la política, i vostès haurien de saber que aquesta ha estat la política d’aquest 
Ajuntament, escolti a deu minuts del centre, eh! a deu minuts del centre.

I no es pot posar en dubte la política comercial d’aquest Ajuntament, Totes les inversions que s’han 
fet, en urbanisme comercial, i no estic parlant només del centre de la ciutat, podria parlar del Pla de 
Barris, del barri Congost, per exemple, al centre de la ciutat i d’altres indrets... escolti, totes les 
inversions a càrrec dels pressupostos públics, totes! Per a fer què? Bàsicament, per mantenir i per fer 
créixer el sector comercial a la nostra ciutat que és un sector econòmic que ens interessa que es 
mantingui a Granollers, no només perquè aquestes polítiques d’urbanisme comercial a lo millor han 
servit per re-valoritzar també les propietats dels comerciants, que també! Si no perquè ocupen a molts 
treballadors i treballadores de Granollers o de l’entorn de Granollers, que al mateix temps 
consumeixen a la nostra ciutat. 

Copagament en els serveis socials, que sembla que ha estat allò, criticat! Algun portaveu que no ha 
estat tant... senyor Gutiérrez, que sí el senyor Pardo... ha parlat de insensibilitat, eh! no, el grup de 
Convergència i Unió sí que ha parlat, no? escolti, doncs nosaltres estem pel copagament d’aquests 
serveis en funció de la rendes de les persones que reben aquests serveis, d’això se’n diu política de 
progressivitat fiscal, i miri, citaré un exemple: aquelles persones que necessiten o que demanden a 
l’Ajuntament serveis de menjar a domicili, escolti, tenim un escandall des d’un coma vuitanta-dos 
euros fins a vuit coma vuitanta euros, en funció de què? De la renda d’aquestes persones, i aquelles 
persones que no poden pagar ni a un coma vuitanta-dos euros, se’n fa càrrec l’administració 
municipal, escolti això surt en els pressupostos de l’Ajuntament, eh! en tot cas, la recomanació és que 
ens ho mirem...

Alcalde president:
En tot cas hauria d’anar acabant...

Sr. Terrades:
Sí vaig acabant, sí, sí. Escolti, hi ha una afirmació que no pot quedar en l’acta, bé, sí que quedarà en 
l’acta, però en tot cas quedarà també la rèplica. Ha dit: vint mil o trenta mil persones, treballadors 
públics... no si li estic parlant al senyor Pardo...

Alcalde president:
No, en tot cas, mirem de no fer diàlegs... endavant.

Sr. Terrades:
Vint mil o trenta mil treballadors públics que segons vostès, segons el que el senyor Artur Mas va dir, 
que prescindirien, que deuen de tenir carnet d’alguns dels partits que ha format el govern actualment. 
Escolti, si el creixement d’aquests anys, de mestres, mossos i mestres... i metges que és el 
vuitanta-sis per cent el que han crescut les plantilles de l’administració. Escolti, digues-li en els 
mestres, digues-li en els mossos, i digues-li en els metges que tenen carnet d’Esquerra Republicana, 
l’Iniciativa per Catalunya o del Partit dels Socialistes de Catalunya, escolti, això no s’aguanta per en 
lloc...

Alcalde president:
Bé, en tot cas, insisteixo, no fem diàlegs, i el senyor Terrades hauria d’anar acabant.



Sr. Terrades:
Els debats s’han de contextualitzar. Torno a repetir que la proposta que fem d’ordenances fiscals, que 
espero que s’aprovin aquesta nit, d’aquí a uns minuts, el que ens diuen i ens indiquen és que la 
pressió fiscal aquests dos darrers anys, pel que fa a l’Ajuntament de Granollers ha baixat dos punts.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Ara sí, per cloure el debat té la paraula la ponent d’aquest tema, la senyora Ortego, 
endavant.

Sra. Ortego:
Gràcies alcalde. Seré molt breu, ja en aquest últim torn. El senyor Pep Mur parlava de temes de 
publicitat de les ordenances, en tot cas comentar-li que en la guia del contribuent, amb el detall dels 
períodes de pagament, de les excepcions i de les bonificacions amb tot el detall, s’ha estat fent arribar 
a les llars a principi de l’exercici; però en tot cas, em quedo amb les seves reflexions, analitzarem 
quins són aquests processos d’informació, en tot cas que sí s’han de millorar, doncs podem fer-ho i 
comentar-ho en les properes informatives, òbviament no és un tema que quedi tancat en aquest 
moment.

El grup del Partit Popular deia que això de què els dissabtes hi ha molta gent a la ciutat, doncs està 
per veure, home! no està per veure! No està per veure i en tot cas, hi ha una dada que vull que 
sàpiguen i és que hi ha dos mil places d’aparcament gratuït als voltats: la Bòbila, Ramon Llull, Can 
Bassa, passeig Fluvial; per tant, existeix un aparcament que és gratuït. En tot cas, perquè aquesta 
dada també ens quedi al cap, no tot l’aparcament s’ha de pagar.

Senyor Pardo, el pressupost municipal haurà de baixar aquest exercici, per tant, comentava que 
podríem fer un llistat de partides, en tot cas, espero que podem tenir aquestes converses al llarg del 
proper mes, i moltes partides hauran de baixar, tot i que es produeixin aquests increments, no per la 
proposta que nosaltres avui fem de l’ordenança fiscals, doncs no baixarem cap partida. Òbviament, ho 
he dit al principi, ja els hi avanço, el pressupost de l’any que ve serà a la baixa. I perdoni que insisteixi, 
però en tot cas, potser una de les coses de les que em porta la meva joventut, és veure el got mig ple 
enlloc de mig buit.

Per tant, tot i l’èmfasi que vostè posa i una mica dramàtic, també és cert que hi ha moltes famílies que 
no passen, afortunadament per dificultats, i les famílies que passen per dificultats, són ateses en els 
serveis socials d’aquest Ajuntament, hi ha fins i tot, famílies que no entenem que fraccionem els 
impostos, quan ho fem. Quan hi ha moltes altres que no en tenen prou amb el que proposem i ens 
demanen més com els hi he comentat en la meva primera intervenció. Per tant, aquells que... vull que 
quedi clar que aquells que necessiten ser atesos pels serveis socials, ho són i que per tant això 
continuarà sent una prioritat per a nosaltres, perquè a més seria una irresponsabilitat. I vull que quedi 
clar que tenim present en tot moment que hi ha famílies que tenen dificultats i crec que quan s’acosten 
a les dependències de recaptació, se’ls hi posen totes les facilitats i més.

Per tant, per això, precisament nosaltres considerem que aquesta proposta que fèiem d’ordenances 
fiscals, es precisament la que toca en aquests moments, perquè té uns increments, proposa uns 
increments que són inferiors a les previsions que hi ha de l’IPC, perquè permeten més 
fraccionaments. Perquè mantenen bonificacions i en algun cas, fins i tot, les milloren i perquè a més a 
més, congelem aquelles taxes que sí que estan directament relacionades amb serveis social o serveis 
a les persones. I òbviament, tampoc perdem de vista que hem de vetllar per la suficiència econòmica 
d’aquest Ajuntament, i tampoc podem perdre de vista que l’any passat vam proposar una congelació 
generalitzada d’impostos, taxes i preus públics, per tant com li comentava en l’últim terme el senyor 
Terrades, la pressió fiscal d’aquest municipal continuarà sent moderada, tot i l’increment que 
aprovarem avui. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. És l’hora de la votació. Vots favorables a la proposta? Quinze. Vots contraris? Set. Per 
tant, queden aprovades les ordenances fiscals.



APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favor : 15 PSC: 13  ERC: 2
Vots en contra : 7 CIU: 6  PP: 1  
Abstencions :  Cap.

Alcalde president:
Passem al número sis, i seguim en l’Àrea de Serveis Centrals, Hisenda i Promoció Econòmica. En 
aquest cas, es tracta d’aprovar la contractació d’una operació de crèdit a llarg termini per tres coma 
nou milions d’euros. Senyora secretària, té la paraula.
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Atès que mitjançant resolució d'alcaldia 1142/2010, de 29 de setembre de 2010, es va iniciar 
l'expedient de contractació de préstec a llarg termini per un import màxim de 3.942.500,00 €, destinat 
a finançar una part de les inversions previstes en el Pressupost de l'Ajuntament de Granollers per al 
2010.

Atès que les característiques del préstec a llarg termini sol�licitat són :

Import:  3.942.500,00 euros�

Termini: 10 anys (1 de carència més 9 d'amortització)�

Tipus d'interès: Variable referenciat a l'EURIBOR (3 mesos, tipus mig) amb revisió trimestral, o �

tipus fix
Liquidació interessos: trimestral per trimestres vençuts�

Sistema d'amortització: trimestral lineal�

Arrodoniment: Sense arrodoniment�

Sense cap altre tipus de comissió�

S'acceptaran ofertes parcials d'import mínim 1.500.000,00 euros�

Un cop examinades les ofertes presentades i vist l'informe del cap del servei de Planificació 
Econòmica i Control Pressupostari

Atès que la contractació de l'esmentada operació de crèdit està prevista en el pressupost d'ingressos 
per al 2010 i que també està contemplada en el pressupost de despeses de la partida d'interessos per 
préstecs de fora del sector públic (2010.N.G220.01101.31011) amb saldo suficient per fer front a les 
despeses financeres que per a l'any 2010 origini aquesta contractació.

Atès que la liquidació del pressupost de la Corporació del 2009 dóna un estalvi net positiu i que 
l'endeutament viu a curt i llarg termini no supera el 110% dels ingressos corrents consolidats liquidats .

Atès que es compleix amb els requisits que estableix l'article 2 de l'Ordre de la Generalitat de 
Catalunya, de 27 d'abril de 2007, sobre desplegament del Decret 24/1995, de 21 de febrer, en matèria 
de tutela financera dels ens locals, l'operació de crèdit ha de ser comunicada a la Direcció General de 
Política Financera en el termini dels primers deu dies dins del mes següent al de la formalització de 
l'operació.

Atès que a dia d'avui l'import acumulat de l'operació a llarg termini projectada i de les concertades o 
avalades per l'alcalde durant l'exercici supera el 10 per cent dels ingressos ordinaris previstos al 
pressupost vigent, l'òrgan competent per a la contractació de l'operació de crèdit es el Ple.

Vist l'informe favorable de l'interventor general de l'Ajuntament.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .... Contractar una operació de préstec amb  la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona amb les 
següents característiques:



Import: 3.942.500,00 euros�

Termini: 10 anys (1 de carència més 9 d'amortització)�

Tipus: Cas que l'Eur3m sigui igual o inferior a 2,50%, llavors un tipus fix del 3,29%�

Cas que l'Eur3m sigui superior a 2,50%, llavors Eur3m + 0,79%
Liquidació d'interessos i amortització trimestral�

Comissió d'obertura del 0,10% sobre l'import del préstec.�

Disposició dins del període de carència�

Sense comissió de no disponibilitat, sense despeses de formalització i subscrit davant del �

Secretari de l'Ajuntament

SegonSegonSegonSegon.... Notificar al Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya la contractació 
de l'operació de préstec en el termini dels primers deu dies del mes següent al de la formalització .

TercerTercerTercerTercer .... Destinar aquesta operació de préstec a finançar parcialment les inversions incloses en l'annex 
d'inversions del pressupost per a l 'exercici del 2010.

QuartQuartQuartQuart.... Notificar aquest acord als interessats.

Alcalde president:
Farà breument la presentació la senyora Ortego. Endavant.

Sra. Ortego:
Molt, molt breument. En el Ple del mes de setembre vam aprovar unes modificacions del pressupost 
per un total de cinc milions d’euros, vam comentar en el seu moment el detall de cadascuna d’elles, i 
en tot cas, el que dèiem també en aquell moment és que una part, tres milions nou-cents quaranta-dos 
mil cinc-cents euros, es finançarien amb préstec, per tant el que fem, un cop ja vam donar d’alta les 
partides de despesa, ara el que fem és la contractació d’aquest préstec, com deia la senyora 
secretària. Simplement, volia comentar de què hem rebut un total d’onze ofertes de set entitats 
financeres de diferents tipus: tipus mixtes, tipus fixes i tipus variables, que en tot cas, s’ha fet una 
anàlisi a nivell tècnic de quina era l’oferta que millor s’adequava a quina és la previsió de com es 
mouran els tipus d’interès en els propers en els propers exercicis, i per tant finalment serà “la Caixa” 
qui farà aquesta operació, i per tant, bé, simplement és la reflexió que volia fer de la bona notícia de 
què continuem tenint ofertes de diverses entitats, això és que ens continuen considerant bons 
pagadors. Gràcies.
 

Alcalde president:
Molt bé, en tot cas, aquí no hi ha demanades intervencions. Sí que hi ha demanada votació. Vots 
favorables a la proposta? Tretze. Vots contraris? Un. Abstencions? Vuit. Per tant, queda aprovada la 
proposta.

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favor : 13 PSC: 13  
Vots en contra : 1 PP: 1
Abstencions : 8 CIU: 6  ERC: 2

Alcalde president:
Passem a la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis Municipals, Mobilitat i Seguretat. Per aprovar 
la prorroga d’un contracte subscrit amb Cemusa pel que fa a la instal�lació i manteniment de 
marquesines i altres mobiliaris urbans. Endavant.
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En sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament, de data 21 de setembre de 1999, es va adjudicar a 
l'empresa Corporación Española de Mobiliario Urbano SA (CEMUSA) el concurs per al 
subministrament, instal�lació i manteniment de les marquesines i altres mobiliari urbà .

D'acord amb la clàusula segona del contracte la durada del mateix seria de 10 anys, prorrogables 3 
més, a comptar des de la data d'adjudicació.

Per acord de Ple de data 28 de juliol de 2009 es va prorrogar el contracte per un any. L'empresa 
adjudicatària ha manifestat el seu interès a prorrogar el contracte per dos més, mantenint  les 
mateixes condicions que en el contracte inicial .

El cap del Servei de Mobilitat ha emès informe en el qual proposa la pròrroga del contracte esmentat, 
amb subjecció als plecs esmentats, per un període de dos anys.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

De conformitat amb  la Llei 13/95 de 18 de maig, de contractes de les administracions públiques.

D'acord amb  l'article 52.n  del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya,     són competència de Ple, "les contractacions i les 
concessions de tot tipus quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en 
qualsevol cas, els  6.010.121,04 euros,  i també els contractes i les concessions plurianuals quan la 
seva durada sigui superior a quatre anys ......".

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER: Prorrogar el contracte per al subministrament, instal�lació i manteniment de les 
marquesines i altres mobiliari urbà, amb l'empresa  Corporación Española de Mobiliario Urbano SA 
(CEMUSA), pel termini del 21 de setembre de 2010 i fins al 20 de setembre de 2012.

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

Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en la via administrativa, podeu interposar, amb 
caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l’alcalde, en el termini d’un mes a comptar des del dia 
següent a la recepció d’aquesta notificació, o bé directament contra aquest acte podeu interposar 
recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de 
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la  
notificació.

En cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que es 
produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data de la  interposició sense que se n’hagi 
notificat la  resolució- el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis 
mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el recurs de reposició esmentat s’entengui 
desestimat.

No obstant això, podreu interposar-hi qualsevol altre recurs, si ho considereu més oportú, en defensa 
dels vostres interessos.

Alcalde president:
Bé, en tot cas aquí no hi ha intervencions. Tots els grups coneixen aquest expedient, sí que hi ha 
demanada votació. Vots favorables a la proposta? Vint-i-un. Vots contraris? Un. Per tant, quedaria la 
proposta aprovada.

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favor : 21 PSC: 13  CIU: 6  ERC: 2
Vots en contra : 1 PP: 1



Abstencions : Cap. 

Alcalde president:
Passem a la Comissió Informativa de l’Àrea Territorial. El punt número vuit que es tracta d’iniciar un 
expedient licitatori per la posterior aprovació d’un contracte que ens ha de permetre fer una concessió 
per a la prestació de gestió de servei públic d’habitatge dotacional al Pla de Baix. Endavant, senyora 
secretària.
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Atès que en aquest municipi no estava definit fins ara el servei d'habitatge dotacional públic , es va 
creure convenient disposar del servei públic esmentat per tal de donar resposta a la necessitat del 
municipi de disposar d'un parc d'habitatges de baix cost econòmic destinats a col�lectius determinats 
de població que es troben en situacions temporals de necessitat d'assistència o d'emancipació.

El Plé, en sessió ordinària celebrada el 22 de desembre de 2009 va incoar expedient per a 
l'establiment del servei d'habitatge dotacional públic municipal.

El Ple en sessió ordinària celebrada el  30 de març de 2010 va aprovar inicialment la memòria 
justificativa del projecte d'establiment i el reglament sobre el règim jurídic del servei d'habitatge 
dotacional públic per a gent gran a construir a l'àmbit que es qualifica de sistema d'habitatge 
dotacional (clau Hdot) situal al Pla de Baix, que confronta al sud amb el carrer Caterina Albert, de 
Granollers, elaborats per la comissió d'estudi i el va sotmetre a informació pública pel termini de 
TRENTA  dies.

El Plé en sessió ordinària celebrada el 29 de juny de 2010 va aprovar l'establiment del servei públic 
municipal d'habitatge dotacional per a Gent Gran a construir a l'àmbit que es qualifica de sistema 
d'habitatge dotacional situat al Pla de Baix, que confronta al sud amb el carrer Caterina Albert de 
Granollers i va dissoldre la comissió d'estudi constituïda per acord de Ple de data 22 de desembre de 
2009 per a la preparació de la memòria justificativa, el projecte d'establiment i el Reglament sobre el 
règim jurídic de la prestació.

La inversió inicial és de 8.000.000,79 euros, sense IVA, que inclou els honoraris de redacció del 
projecte, construcció de l'edifici, instal�lacions i equipaments dels 66  habitatges dotacionals per a la 
gent gran. La durada de l'execució de les prestacions objecte del contracte, serà com a màxim de 45 
anys.

Es proposa una tarifa de lloguer mensual de sortida de 450 €/mes i una proposta de cànon anual de 
sortida de 15.000,00 €/any.

Vistes les característiques del contracte i el seu valor estimat, el procediment de contractació adient, 
atesa la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, és el contracte de gestió de 
servei públic (modalitat concessió)  i procediment obert (mitjançant l'aplicació de més d'un criteri de 
valoració).

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

Article 8 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic,  pel que fa a la �

consideració d'aquest contracte com a contracte de gestió de serveis públics.



Articles 134 i 141 a 145 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, pel �

que fa a les prescripcions a aplicar en el procediment obert .
Articles 251 a  265 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic,  pel que fa �

a les disposicions d'aplicació en els contractes de gestió de serveis públics .

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Iniciar la licitació i aprovar la contractació per adjudicar, mitjançant el sistema de 
procediment obert amb més d'un criteri de valoració, el contracte de gestió de servei públic (modalitat 
concessió) de la concessió de la prestació de la gestió de servei públic d'habitatge dotacional públic 
per a gent gran situat al Pla de Baix de l'Ajuntament de Granollers aprovat pel Ple  en sessió ordinària 
celebrada el 29 de juny de 2010.

SEGONSEGONSEGONSEGON....  Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques 
particulars que s'adjunten a aquesta proposta i que han de regir el contracte i el seu procés 
d'adjudicació mitjançant procediment  obert amb l 'aplicació de més d'un criteri de valoració.

TERCERTERCERTERCERTERCER.... Publicar l'anunci licitatori pel termini de QUINZE dies, de conformitat amb allò que preveu 
l'art. 143 de la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic. 

Alcalde president:
El tinent alcalde d’urbanisme farà la presentació. Endavant, senyor Terrades.

Sr. Terrades:
Sí, amb molta brevetat, perquè aquest és un tema que hem parlat diverses... alguna vegada en aquest 
Ple i en les comissions informatives. Avui, és un pas més que ens ha de portar a... doncs, a la 
construcció d’aquests habitatges dotacionals amb serveis per a gent gran en règim de concessió 
administrativa. La proposta que ja és coneguda, l’objectiu és produir habitatges a un preu assequible 
per atendre necessitats de sectors de població, aquest vector de gent gran que pels seus ingressos no 
poden accedir al mercat immobiliari general , estem parlant d’un edifici que tindrà un sostre màxim cinc 
mil metres quadrats, amb un màxim de seixanta-sis habitatges, amb serveis comunitaris i en el plec 
de condicions que avui aprovem i que desprès servirà de base pel concurs de construcció d’aquest 
edifici, i de l’explotació posterior es fixa que el lloguer mensual màxim d’aquests habitatges, haurà de 
ser de quatre-cents cinquanta euros al mes. El termini de concessió és d’un màxim de quaranta-cinc 
anys amb un cànon mínim, també de quinze mil euros a l’any a ingressar en les arques municipals que  
poden servir per fer polítiques públiques. Però, bé, en tot cas, aquest és un debat que ja el tindrem 
quan pertoqui, quan aquest edifici d’habitatges dotacionals estigui en funcionament. Jo crec que avui 
donem un pas important per cobrir aquest dèficit que tenim a la nostra ciutat.

Alcalde president:
Molt bé. En tot cas, aquí sí que hi ha demanades intervencions. La senyora Alcalde per Esquerra 
Republicana, endavant.

Sra. Alcalde:
Bona nit a tothom. Gràcies, alcalde. Tal i com diu el regidor, avui fem un pas més per apropar-nos a 
aquest servei, que segurament que donarà resposta a un tipus de persona gran que avui en dia la 
societat complexa que tenim fa, doncs que no es puguin fer un únic tipus de politiques, si no que 
l’hagin de diversificar, per tant, ja van dir en el mes de juny quan es va portar a l’aprovació 
l’establiment d’aquest servei que enteníem que era una bona política a fer, i ara que ja hem pogut llegir 
l’avantprojecte de construcció d’aquestes vivendes, i que entenem que globalment els criteris de 
partida que s’hi descriuen permeten que aquest servei acompleixi amb la seva funció. Doncs, bé, 
volem dir que ens a sembla que en la descripció d’aquests habitatges presenten característiques 
adequades a la funció que tenen. Es preveuen un serveis generals, i de suport personal i de suport 
social, que entenem doncs, que també són adequats per la situació de les persones que els han 
d’ocupar. Suposem doncs que els poden deslliurar de tasques que en aquell moment els hi puguin 
resultar difícils, com potser, doncs, cuinar o rentar la roba, o temes d’aquest estil, i que també, el fet de 



què en el mateix edifici hi hagin serveis sociosanitaris, doncs els pot ajudar al tipus d’aquestes 
necessitats.

Per tot plegat a nosaltres ens a sembla que aquest plec de condicions és adequat, per tant, hi faríem 
un vot favorable, però també ens agrada i ens agrada fer una reflexió, que..., bé, tot i que ja sabem 
que és un avantprojecte, i ara mateix el regidor ja deia que: de segons quins temes ja en parlarem 
més endavant. Nosaltres entenem que, tot i que ens a sembla... ja entenem que hi ha coses que no... 
que és difícil de què hi consti i hem trobat a faltar un parell de qüestions que us volem comentar , un és 
que el projecte contempla de forma molt clara quins són els criteris de selecció de les primeres 
persones que ocuparan aquests habitatges, però en canvi no queda gaire clar quina serà la forma per 
fer els atorgaments dels habitatges, quan per un o altre motiu es vagin desocupant, i s’hagi exhaurit la 
llista d’espera possible que hagi pogut haver-hi, eh! com tampoc no especifica quin serà l’encarregat 
d’actualitzar aquesta llistat, quin grup, comissió o persona, o el que sigui. Aquest és un aspecte que a 
nosaltres ens a sembla que ha de tenir en compte, que s’ha de... de la mateixa manera que diem com 
ho farem d’inici, hauríem de dir que passaria, doncs en el moment en què això es vagi desocupant.

I un altre tema que també feia esment en Jordi Terrades, nosaltres tenim una opinió pròpia sobre el 
que cal que passi amb aquests quinze mil euros com a mínim que l’Ajuntament rebrà d’aquesta 
explotació, l’empresa que agafi el servei, doncs ens pagarà aquests diners o potser més, i nosaltres 
entenem que tot i que poden invertir de moltes maneres, entenem que la més coherent provinent 
precisament d’aquest servei és reinvertir-les en el propi servei, posant a disposició del mateix 
organisme, doncs... jo que sé: menús, potser més econòmics o proposant noves activitats d’oci que 
s’hi puguin posar, o potser posant serveis diferents dels que en aquest primer moment hi poden 
haver-hi. 

Bé, ja us imagineu, ja he dit abans, poder ara no era el lloc de... en els plecs de clàusules, no era el 
lloc que constés, però a nosaltres ens a semblava que era un bon moment per fer incidència, i que 
aquesta seria una bona manera de invertir en polítiques per gent gran. Res més, moltes gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Per part del Partit Popular, endavant senyor Gutiérrez.

Sr. Gutiérrez:
Sí, gràcies, senyor alcalde. El catorze per cent de la població de Granollers és major de 65 anys; i es 
preveu que pel 2016 la mortalitat sigui de 78 anys pels homes i 85 per les dones, per tant, l'esperança 
de vida s'allarga, entre altres coses, per la millora sanitària. Avui se'ns presenta per la seva aprovació 
l'avantprojecte de construcció seixanta-sis habitatges dotacionals públics per a la gent gran al Pla de 
Baix, amb espais comunitaris i tots els serveis per atendre les necessitats pròpies de l 'edat.

Un avantprojecte social, i que aquest grup municipal no és la primera vegada que demana millores 
tant per la gent gran com pels discapacitats. Aquesta construcció, amb un pressupost de vuit milions, 
sis de construcció i dos d’equipaments; i que una vegada descomptada la subvenció, la resta de sis 
milions quatre-cents mil euros més IVA, es finançarà mitjançant préstec hipotecari. Entenem que és 
una obra, costosa però necessària, per atendre la demanda d'habitatges de la gent gran, en especial 
la de la nostra ciutat. I que de ben segur aquesta demanda anirà creixent, per tant, el grup municipal 
Popular donarà suport a l'avantprojecte que se'ns presenta, esperant que aquest pressupost no es 
modifiqui, i en tot cas, si es fa,que sigui a la baixa. Gràcies.

 
Alcalde president:
Moltes gràcies, per part d’Esquerra... per part de Convergència i Unió, no? en tot cas, el senyor 
Terrades, si vol cloure...

Sr. Terrades:
Sí, amb la mateixa brevetat que abans, eh! coincideixo amb els grups municipals, en tot aquest 
procés, jo crec que hem coincidit els quatre grups municipals, que era un projecte, no només 
interessant, si no necessari per a la ciutat, no hi ha hagut, allò, indiferències de criteri respecte a 
aquest tema, jo cerc que ens hem de felicitar per aquesta qüestió.



Només precisar un tema, perquè ha vegades si no precises bé les paraules, pot quedar com a... el 
regidor a dit això i... en tot cas, en el plec de condicions el que és fixa és que el lloguer mensual 
màxim de les ofertes que haurem de tenir al damunt de la taula, no podran sobrepassar els 
quatre-cents cinquanta euros al mes, eh! nosaltres esperem que evidentment, perquè també hem fet 
els números, entenem que és possible gestionar aquest complexe amb preus de lloguer, doncs que no 
arribin en aquesta xifra, però bé, en tot cas haurem de analitzar els plecs quan es presentin, quan 
s’obri el concurs. Jo, el que no voldria és avançar, ni adelantar un debat que ara no toca, veurem quins 
són els canons que al final s’estableixen, en tot cas, li tocarà al proper govern de la ciutat que surti en 
les eleccions municipals del maig de l’any ve decidir quines són les polítiques; si jo tinc alguna cosa a 
dir-hi, jo crec que s’hauran de destinar a polítiques públiques, a polítiques socials, a polítiques de la 
gent gran. O sigui, no tinc tant clar que aquest cànon s’hagi de reinvertir sobre el propi servei, no? 
però, bé, en tot cas, aquest serà un tema que ja el debatrem quan toqui i en el moment que toqui.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Ho hi ha anunciada també la votació de tots els grups municipals, per tant, quedarà 
aquest punt aprovat per unanimitat.

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde president:
Passem al punt número nou, és un dictamen a partir del qual assumim competències d’inspecció i 
sanció dels establiments oberts al públics en aplicació d’una nova llei del Govern de la Generalitat de 
Catalunya que regula aquest tema. Endavant.

9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR L''''ASSUMPCIÓ DE LES COMPETÈNCIES D’INSPECCIÓ IASSUMPCIÓ DE LES COMPETÈNCIES D’INSPECCIÓ IASSUMPCIÓ DE LES COMPETÈNCIES D’INSPECCIÓ IASSUMPCIÓ DE LES COMPETÈNCIES D’INSPECCIÓ I    
SANCIÓ DELS ESTABLIMENTS OBERTS AL PÚBLICSANCIÓ DELS ESTABLIMENTS OBERTS AL PÚBLICSANCIÓ DELS ESTABLIMENTS OBERTS AL PÚBLICSANCIÓ DELS ESTABLIMENTS OBERTS AL PÚBLIC,,,,    ELS ESPECTACLES PÚBLICS I LESELS ESPECTACLES PÚBLICS I LESELS ESPECTACLES PÚBLICS I LESELS ESPECTACLES PÚBLICS I LES    
ACTIVITATS RECREATIVES SOTMESOS A LLICÈNCIA MUNICIPAL I A COMUNICACIÓ PRÈVIAACTIVITATS RECREATIVES SOTMESOS A LLICÈNCIA MUNICIPAL I A COMUNICACIÓ PRÈVIAACTIVITATS RECREATIVES SOTMESOS A LLICÈNCIA MUNICIPAL I A COMUNICACIÓ PRÈVIAACTIVITATS RECREATIVES SOTMESOS A LLICÈNCIA MUNICIPAL I A COMUNICACIÓ PRÈVIA    
MUNICIPALMUNICIPALMUNICIPALMUNICIPAL

Atès que en data 13 de juliol de 2009 es va publicar en el Diari Oficial  de la Generalitat de Catalunya 
la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats 
recreatives, i que el seu article 13.1.d estableix la necessitat de què per mitjà d'un acord del ple 
municipal s'acordi assumir l'exercici de les competències municipals en matèria d'inspecció i sanció 
d'establiments oberts al públic, espectacles públics i les activitats recreatives sotmesos a llicència 
municipal.

Atès que en data 27 de setembre de 2010 va entrar en vigor el decret 112/2010, de 31 d'agost, pel que 
s'aprova el reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, la inspecció i la sanció dels 
establiments públics (bars, restaurants i similars), activitats recreatives (bars musicals, discoteques, 
etc.) i espectacles públics, que preveu que queda en mans de la Generalitat, a no ser que per part de 
l'ajuntament s'assumeixin aquestes competències en la forma que el propi reglament preveu.

Vist l'informe del cap de l'Oficina d'activitats on proposa que l'Ajuntament assumeixi les competències 
d'inspecció i sanció dels establiments oberts al públic, els espectacles i les activitats recreatives 
sotmesos a llicència municipal o a règim de comunicació prèvia .

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .... Assumir les competències d'inspecció i sanció dels establiments oberts al públic, els 
espectacles públics i les activitats recreatives sotmesos a llicència municipal i al règim de 
comunicació prèvia municipal, d'acord amb el que preveu l'article 13.1.d) de la Llei 11/2009, de 6 de 
juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives .

SegonSegonSegonSegon.... Notificar aquest acord a la Direcció General del Joc i d’Espectacles i als Serveis Territorials 
del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació a Barcelona , els quals són els òrgans 
competents en matèria d’espectacles públics i activitats recreatives .



TercerTercerTercerTercer ....    Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona .

Alcalde president:
Bé, en tot cas, una breu presentació per part del regidor, endavant senyor Camps.

Sr. Camps:
Bé, bona tarda a tothom. A final de setembre va entrar en vigor el reglament d'espectacles públics i 
activitats recreatives, que inclou els establiments públics, perquè ens entenguem: bars, restaurants i 
similars: també les activitats recreatives: bars musicals, discoteques; i també els espectacles públics. 
Segons aquest reglament, com molt bé a llegit la secretària, passa a mans de la Generalitat l'activitat 
inspectora i sancionadora, i la normativa, com també s’ha comentat, esmenta, però, que els 
ajuntaments, si volen mantenir com fins ara l'activitat inspectora i sancionadora, doncs ho han de 
manifestar i això és el que fem avui en aquest Ple. Davant d'això, argumentar que l'Ajuntament de 
Granollers, com la majoria de municipis de Catalunya, no volem renunciar a tenir el control sobre 
activitats com per exemple: bars, bars musicals, restaurants o discoteques. I entenem que com a 
administració més propera, és el ciutadà s'adreça a l'Ajuntament per la seva proximitat, i és des 
d'aquesta instància que podem donar la millor resposta tant pel que fa als drets de qui exerceix 
l'activitat com pels drets, també, d'aquells ciutadans que en denunciïn alguna anomalia en el seu 
funcionament. Reitero que el que estem fent avui és el no voler despendre’ns d'unes competències 
que volem continuar exercint, i ho fem per responsabilitat i per continuar donant, entenem, un millor 
servei als ciutadans de la nostra ciutat.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Aquí, sí que s’han demanat paraules. Per part de Convergència i Unió, endavant 
senyor Canet.

Sr. Canet:
Brevíssimament, nosaltres, el nostre vot serà favorable com no podia de cap altre manera. 
Simplement reiterar el que ja vaig dir en la Comissió, que malauradament pels motius que vostè 
senyor alcalde ha expressat, el senyor Camps no va poder ser-hi present. Dir, simplement, és una 
sol�licitud, no s’adequa exactament, potser al que seria a l’enunciat d’aquest punt, demanar sis plau en 
les moments en què estem vivint, una mica de flexibilitat per part d’aquestes empreses externes que 
fan els seguiments dels expedients en el sentit de què el moment econòmic és complicat i a vegades 
aquestes empreses, ja parlo d’empreses externes a l’Ajuntament; nosaltres entenem que vistos alguns 
temes que hi ha hagut que afecten a ciutadans de la nostra ciutat, o els pocs que en aquests 
moments, sobretot parlo del que són llicències d’obertura, hi ha un excés de zel. Simplement això, 
moltes gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. No sé si algun comentari per part dels senyor Camps.

Sr. Camps:
Bé, conscients de la situació econòmica que estem, ho som! i per tant en aquest sentit compartim que 
en aquest moment... i sempre ha estat, no en aquests moments, si no... sempre hem estat de suport 
perquè ens interessa molt, doncs potenciar molt l’activitat econòmica i l’obertura d’activitats en el 
nostre municipi. El que passa és que des del que no farem, serà deixar d’exercir les responsabilitats 
que tenim, quan una normativa que no és municipal, si no d’àmbit general, però en tot cas, recollim el 
seu comentari.

Alcalde president:
Moltes gràcies. En tot cas, hi ha anunciat el vot favorable de tots els grups, per tant, ho donem per 
aprovat...
 
APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT



Alcalde president:
...i passem al punt número deu, un dictamen a partir del qual s’avença una concessió administrativa 
d’ús privatiu de subsòl dels bens demanials en el sector Can Comas a favor de Granollers 
Promocions. Endavant.

10101010).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ INICIAL DEL PLEC DE CONDICIONS QUE HA DEDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ INICIAL DEL PLEC DE CONDICIONS QUE HA DEDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ INICIAL DEL PLEC DE CONDICIONS QUE HA DEDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ INICIAL DEL PLEC DE CONDICIONS QUE HA DE    
REGIR LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE L’ÚS PRIVATIU DEL SUBSÒL DELS BÉNSREGIR LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE L’ÚS PRIVATIU DEL SUBSÒL DELS BÉNSREGIR LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE L’ÚS PRIVATIU DEL SUBSÒL DELS BÉNSREGIR LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE L’ÚS PRIVATIU DEL SUBSÒL DELS BÉNS    
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PROMOCIONS SPROMOCIONS SPROMOCIONS SPROMOCIONS S ....AAAA....

El Ple de l’Ajuntament de Granollers, en sessió de 26 de setembre de 2006, va acordar el canvi de 
gestió per la implantació en règim de concessió del servei públic local d'aparcament subterrani per a 
vehicles en el subsòl de l’espai públic de la nova plaça de Can Comas, Pla Especial, sector 14 b de 
Granollers, a gestió directa a través de Granollers Promocions, SA, així com encarregar a aquesta 
societat la gestió directa d’aquest servei.
En els expositius de l’acord anterior es fa constar textualment que “Granollers Promocions, SA per 
encàrrec de l'Ajuntament té prevista la construcció , en aquesta zona, de 19 habitatges de protecció 
pública que tindran com aparcament comú, mitjançant la servitud d'accés, l’aparcament que es vol 
construir. Això origina que per tal de coordinar les corresponents obres d'edificació i de fonamentació 
de l’edifici d'habitatges i d'aparcament s'executin els dos projectes de manera unitària mitjançant la 
societat municipal per raons d'oportunitat”.
Atès que Granollers Promocions, SA ha finalitzat la construcció de l’edifici de 19 habitatges amb 
protecció oficial al carrer Molí 1-3, així com l’aparcament públic soterrat ubicat entre els carrers 
Príncep de Viana, Sant Jaume, Molí i Anníbal.
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de 3 d’abril de 2007, va acordar la transmissió a 
Granollers Promocions de la finca resultant número 2, segons resulta del projecte de reparcel�lació del 
sector 14-B, del Pla d’Ordenació Urbana, Can Comas, de Granollers (aprovat definitivament per la 
Junta de Govern Local en sessió de 13 de setembre de 2005), corresponent al carrer Molí 1-3,  
destinat a la construcció d’habitatges amb protecció oficial , en venda.
Atès que s’ha procedit per Granollers Promocions, SA a l’atorgament de la declaració de l’obra nova i 
divisió horitzontal de l’edifici d’habitatges amb protecció oficial, en venda, corresponent al Carrer Molí 
1-3, així com la tramitació de les corresponents inscripcions al registre de la propietat .
Atès que l’edificació de l’aparcament públic soterrat ha estat construïda sobre el subsòl les finques 
resultants número 4 i 5, del projecte de reparcel�lació del sector 14-B, del Pla d’Ordenació Urbana, 
Can Comas, de Granollers, i que es descriuen a continuació:

Finca númeroFinca númeroFinca númeroFinca número     4444::::

Descripció Té una superfície de 412 m2

Titular Ajuntament de Granollers

Condicions 
urbanístiques

Equipament públic

Càrregues La finca és lliure de Càrregues

Finca registral 46.463. Registre Propietat 1 Granollers

Finca númeroFinca númeroFinca númeroFinca número     5555::::

Descripció Té una superfície de 2.433 m2

Titular Ajuntament de Granollers

Condicions 
urbanístiques

Zona Verda

Càrregues La finca és lliure de Càrregues

Finca registral 46.464. Registre Propietat 1 Granollers

Atès que aquestes finques estan inscrites a l’Inventari de Béns del Patrimoni Municipal i estan 
qualificades com a béns de domini públic o demanials .



Atesa la necessari d’atorgar a favor de Granollers Promocions, SA els drets reals d’aprofitament del 
subsòl de les finques resultants número 4 i 5 indicades, a efectes de donar compliment a l’encàrrec 
efectuat a aquesta societat referenciat anteriorment i, especialment, declarar l’obra de l’aparcament 
soterrat, atorgar les servituds i les relacions comunitàries corresponents .

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

I. L'ús de bé demanial de propietat municipal està sotmès a concessió administrativa, donat que 
implica la modificació i transformació del domini públic, de manera que resulta d'aplicació el 
procediment establert als articles 61 a 70 del Reglament de patrimoni dels ens locals.

II. L'article 93.1 de la Llei del Patrimoni de les Administracions Públiques estableix que l 'atorgament de 
concessions sobre béns de domini públic s'efectuarà en règim de concurrència. No obstant, podrà 
acordar-se l'atorgament directe en els supòsits previstos a l 'article 137.4 d'aquesta Llei.

L'article 137.4 a) estableix que es podrà acordar l'adjudicació directa quan l'adquirent sigui una altra 
administració pública o, en general, qualsevol persona jurídica de dret públic o privat que pertanyi al 
sector públic. A aquests efectes, s'entendrà per persona jurídica de dret privat pertanyent  al sector 
públic la societat mercantil que en el seu capital sigui majoritària la participació directa o indirecta 
d'una o vàries Administracions públiques o persones jurídiques de Dret Públic .

III. L'article 93.4 de la Llei del Patrimoni de les Administracions Públiques permet que les concessions 
d'ús privatiu o aprofitament especial del domini públic puguin ser gratuïtes .

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .... Aprovació inicial del plec de condicions que ha de regir la concessió administrativa de l’ús 
privatiu del subsòl dels béns demanials situats en el sector 14B de Can Comas, amb el contingut que 
es determina a continuació:

PLEC DE CONDICIONS QUE HA DE REGIR LA CONCESSIÓ DEMANIAL DEL SUBSÒL DE LAPLEC DE CONDICIONS QUE HA DE REGIR LA CONCESSIÓ DEMANIAL DEL SUBSÒL DE LAPLEC DE CONDICIONS QUE HA DE REGIR LA CONCESSIÓ DEMANIAL DEL SUBSÒL DE LAPLEC DE CONDICIONS QUE HA DE REGIR LA CONCESSIÓ DEMANIAL DEL SUBSÒL DE LA    
NOVA PLAÇA DE CAN COMAS DE GRANOLLERSNOVA PLAÇA DE CAN COMAS DE GRANOLLERSNOVA PLAÇA DE CAN COMAS DE GRANOLLERSNOVA PLAÇA DE CAN COMAS DE GRANOLLERS ....
PrimeraPrimeraPrimeraPrimera .-.-.-.-    Objecte i descripcióObjecte i descripcióObjecte i descripcióObjecte i descripció .... 
És objecte d’aquest plec el conjunt de condicions que han de regir la concessió administrativa, 
atorgada per l’Ajuntament de Granollers, del subsòl de part de la nova Plaça de Can Comas de 
Granollers, i que compren la totalitat del subsòl de la finca resultant número 5 del projecte de 
reparcel�lació del Sector 14-B del Pla d'Ordenació Urbana, Can Comas (finca número 46.464 del 
Registre de la Propietat de Granollers-ú i qualificada de zona verda) i de la finca resultant número 4 
del projecte de reparcel�lació del Sector 14-B del Pla d'Ordenació Urbana, Can Comas (finca número 
46.463 del Registre de la Propietat de Granollers-ú i qualificada d'Equipament públic.
La concessió demanial s’atorga en motiu de complementar l'encàrrec de gestió directa de l’activitat 
per la implantació del servei públic local d'aparcament subterrani per a vehicles en el subsòl de l’espai 
públic de la nova plaça de Can Comas, Pla Especial, sector 14B de Granollers.
Es fa constar que queda expressament exclosa de la present concessió el sòl i el vol corresponent a 
les finques 4 i 5 identificades anteriorment.
SegonaSegonaSegonaSegona.-.-.-.-    Tipus dTipus dTipus dTipus d ''''ús privatiuús privatiuús privatiuús privatiu ....
1. Es tracta d'una concessió d'ús privatiu d’un bé de domini públic, conforme a allò que disposen els 
articles 93 i següents de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions 
Públiques i 59 i següents del Reglament del patrimoni dels ens locals (aprovat per Decret 336/1988, 
de 17 d'octubre).
2. La concessió s’atorgarà salvant els drets de propietat i sense perjudici d’altri .
TerceraTerceraTerceraTercera .-.-.-.-    Obres i instal�lacions que es poden realitzarObres i instal�lacions que es poden realitzarObres i instal�lacions que es poden realitzarObres i instal�lacions que es poden realitzar ....



1. Les obres ja executades corresponents a l’aparcament públic soterrat ubicat entre els carrers 
Príncep de Viana, Sant Jaume, Molí i Anníbal.
2. Les instal�lacions que siguin necessàries i/o complementàries a les existents per la correcta 
prestació del servei públic local d'aparcament subterrani per a vehicles en el subsòl de l’espai públic 
de la nova plaça de Can Comas, Pla Especial, sector 14B de Granollers. Si aquestes impliquen obra 
es necessitarà autorització municipal .
QuartaQuartaQuartaQuarta.-.-.-.-    Termini de la concessióTermini de la concessióTermini de la concessióTermini de la concessió ....
El termini per al qual s’atorga la concessió és de CINQUANTA ANYS.
CinquenaCinquenaCinquenaCinquena .-.-.-.-    Deures del concessionariDeures del concessionariDeures del concessionariDeures del concessionari ....
El concessionari tindrà els següents deures:

Utilitzar els béns objecte de la concessió per a l’ús per al qual es concedeix .1.
Obtenir totes les autoritzacions administratives necessàries per a la posta en marxa i la gestió del 2.
servei públic local d'aparcament subterrani per a vehicles.
Complir totes les normatives reguladores de l’activitat desenvolupada .3.
No establir cap discriminació respecte als usuaris, sempre que abonin els preus o les tarifes 4.
corresponents i sens perjudici de les limitacions generals que regulin l’activitat .
Mantenir en bon estat de conservació la porció del domini públic objecte de la concessió, així com 5.
les obres i instal�lacions que s’hi construeixin .
Permetre i facilitar les inspeccions que acordi l’Ajuntament concedent dels béns objecte de la 6.
concessió, així com de les obres i les instal�lacions .
Deixar lliures i vacus, a disposició de l’Ajuntament concedent, i lliures de càrregues i gravàmens, 7.
els béns objecte de la concessió, en ocasió de la seva extinció, en els terminis establerts.
Complir les disposicions de les ordenances i els reglaments de l 'Ajuntament.8.
No alienar, cedir o traspassar directament els béns afectes a concessió durant la seva vigència, ni 9.
gravar-los sense autorització expressa de l 'Ajuntament. 
Sufragar els impostos, taxes i demés tributs que gravin la concessió, les obres i instal�lacions 10.
executades, l’activitat o l’explotació que es desenvolupi, així com l’atorgament de la llicència 
municipal ambiental.
Assumir la responsabilitat derivada dels danys ocasionats a tercers com a conseqüència de 11.
l’execució de les obres i de les instal�lacions, i de l’exercici de l’activitat que es desenvolupi en el 
bé demanial objecte de concessió. 
Formalitzar l’oportuna pòlissa d’assegurança per a la cobertura de la responsabilitat detallada en 12.
la lletra anterior.
Satisfer al seu càrrec el cost dels subministraments necessaris per al desenvolupament de 13.
l’activitat, com l’electricitat, el telèfon, l’aigua, el gas i qualsevol altre.

SisenaSisenaSisenaSisena.-.-.-.-    Drets del concessionariDrets del concessionariDrets del concessionariDrets del concessionari ....
El concessionari té els següents drets:

Rebre de l’Ajuntament concedent la possessió del bé objecte de la concessió.1.
El concessionari està especialment autoritzada a declarar l’obra corresponent a l’aparcament 2.
públic soterrat, atorgament de servituds i altres drets i obligacions que sigui necessari establir en 
règim de comunitat complexa.
Gaudir pacíficament de la possessió del bé objecte de la concessió, la qual cosa li serà garantida 3.
per l’Ajuntament concedent.
Explotar al seu risc i ventura el bé objecte de la concessió fins a l’expiració del termini 4.
concessional.
Percebre dels usuaris els preus o les tarifes autoritzades .5.
Ésser indemnitzat, si s’escau, en cas de resolució anticipada de la concessió per circumstàncies 6.
sobrevingudes d’interès públic, com a cas excepcional, ben sospesat i rebent, en el seu cas, la 
compensació suficient d'acord amb dret.

SetenaSetenaSetenaSetena.-.-.-.-    Drets i deures de lDrets i deures de lDrets i deures de lDrets i deures de l ''''AjuntamentAjuntamentAjuntamentAjuntament ....
L'Ajuntament té els següents drets:

Interpretar el contracte, resoldre els dubtes que es presentin pel seu compliment, modificar-lo per 1.
raons d'interès públic, acordar-ne la seva resolució i determinar els seus efectes.
Rescatar la concessió abans del seu venciment si ho justifiquen circumstàncies d'interès públic. 2.
Llevat que el rescat sigui motivat per dol o culpa del concessionari , és procedent el rescabalament 
dels danys o la indemnització dels perjudicis , d'acord amb les normes vigents en aquell moment.
No respondre, en cap cas, de la falta de pagament del concessionari als seus proveïdors, ni dels 3.
deterioraments o robatoris que es puguin cometre en l'emplaçament objecte de concessió.
Adoptar les mesures necessàries, a l'extinció de la concessió, per garantir l'accés de vehicles a 4.
les plantes sota rasant de l'edifici corresponent al carrer Molí  1-3 (finca registral número 46.461)

VuitenaVuitenaVuitenaVuitena.-.-.-.-    Incompliment del concessionariIncompliment del concessionariIncompliment del concessionariIncompliment del concessionari ....



En cas d'incompliment per part del concessionari de les seves obligacions concretes establertes per 
aquest plec o per les normes reguladores de les concessions administratives de béns demanials, així 
com de les normes reguladores de l’activitat que desenvolupi, sempre que l'incompliment sigui 
susceptible de subsanació, l'Ajuntament concedent, prèvia audiència de l'interessat, el requerirà per 
escrit per a subsanar l'incompliment, concedint-li un termini no inferior a deu dies hàbils (llevat de 
supòsits d'urgència, en els quals podrà ser el mínim imprescindible per a subsanar l'incompliment). 
Transcorregut aquest termini sense que s'hagi subsanat l'incompliment, s'iniciarà el procediment 
sancionador, sens perjudici de l'exercici de les altres potestats que corresponguin a l 'ajuntament.
En cas d'incompliment per part del concessionari de les seves obligacions concretes establertes per 
aquest plec o per les normes reguladores de les concessions administratives de béns demanials, així 
com de les normes reguladores de l’activitat que desenvolupi, sempre que l'incompliment no sigui 
susceptible de subsanació, l'Ajuntament concedent iniciarà un procediment contradictori, amb 
audiència del concessionari i trasllat de la proposta de resolució , abans d'imposar-li la sanció.
NovenaNovenaNovenaNovena.-.-.-.-    Règim sancionadorRègim sancionadorRègim sancionadorRègim sancionador ....
1. Són infraccions lleus sancionables amb una multa de 60 fins a 750 Euros, les següents:
– Els retards en el compliment de les obligacions del concessionari .
– Les desobediències a les instruccions de l'Alcaldia que afectin única i exclusivament al compliment 
d'aquest contracte o concessió per part del concessionari .
– La negativa a sotmetre’s a la inspecció dels tècnics municipals .
– La no exhibició de les llicències i autoritzacions preceptives o del títol de concessió .
2. Són infraccions greus sancionables amb una multa d'entre 751 i 3.000 Euros, les següents:
- La reiteració per part del concessionari en actes que donin lloc a sancions lleus .
- Les infraccions que donin o puguin donar lloc a perjudicis que per la seva importància siguin 
susceptibles de produir greus alteracions.
3. Són infraccions molt greus sancionables amb una multa d'entre 3.001 i 6.000 Euros, les següents:
– La reiteració de sancions greus en un període de dos anys.
– L'actuació del concessionari que doni lloc a la depreciació del domini públic o de les instal�lacions .
– L'ús anormal del domini públic concedit.
4. Amb independència de la sanció, quan es produeixin danys al domini públic o a les instal�lacions, i 
no siguin conseqüència d'un esdeveniment fortuït o de força major, l'Ajuntament en pot demanar la 
indemnització pel seu rescabalament.
5. La potestat sancionadora recaurà en l'alcalde o òrgan en qui delegui per a la imposició de sancions 
de les infraccions lleus. Correspondrà a la junta de govern local la imposició de les sancions per la 
comissió d’infraccions greus i molt greus, llevat de la sanció consistent en la revocació anticipada de 
la concessió que serà competència del ple. 
DesenaDesenaDesenaDesena.-.-.-.-    Tipus de sancionsTipus de sancionsTipus de sancionsTipus de sancions ....
1. Les sancions que es podran imposar consistiran en multes, les quals seran fetes efectives, en cas 
necessari, per via de constrenyiment.
2. No obstant, es podrà imposar la sanció de revocació anticipada de la concessió, sense dret a 
indemnització, en els següents casos:

Incompliment generalitzat de les obligacions del concessionari, concretat en la imposició d’un a.
mínim de cinc sancions, fermes en via administrativa, dintre d’un període temporal de dotze mesos 
o inferior.
Manca de funcionament de l’activitat, durant un mínim acumulat de tres mesos, dintre d’un període b.
temporal de dotze mesos o inferior.
Tancament o cessament injustificat de l’activitat per part del concessionari .c.
L'exercici d'una activitat diferent de l'objecte de la concessió.d.
Danys dolosos causats pel concessionari o consentits per ell en el bé objecte de la concessió o en e.
les construccions o instal�lacions , quan el seu import agregat superi el 25% del seu valor.
Demora superior, sense raons,  a sis mesos en el termini d’execució de les obres.f.
Demora superior, sense raons, a sis mesos en el termini d’inici de l’explotació .g.

OnzenaOnzenaOnzenaOnzena.-.-.-.-    Causes dCauses dCauses dCauses d ''''extinció de la concessióextinció de la concessióextinció de la concessióextinció de la concessió ....
1. La concessió s’extingirà:

Extinció de la personalitat jurídica del concessionari .a.
Per venciment del seu termini.b.
Per desaparició del bé objecte de la concessió.c.
Per desafectació del bé objecte de la concessió.d.
Per renúncia del concessionari.e.
Per rescat de la concessió, prèvia indemnització.f.
Per resolució judicial.g.
Per manca d’autorització prèvia en els supòsits de transmissió o modificació, per fusió, absorció o h.



escissió, de la personalitat jurídica del concessionari .
Per mutu acord.i.

2. En cas d’extinció, el concessionari haurà de deixar lliure i vacu, a disposició de l’Ajuntament 
concedent, i lliure de càrregues i gravàmens el bé objecte de la concessió, en el termini de trenta dies 
des del moment que s’entengui extingida la concessió. Dintre de l’esmentat termini haurà d’enretirar al 
seu càrrec tots els elements que no hagin de ser objecte de reversió a favor de l’Ajuntament 
concedent.
Per al cas d’incomplir aquesta obligació, el concessionari reconeix la potestat de l’Ajuntament 
concedent d’acordar i executar, per sí mateix, el llançament, amb les despeses causades a càrrec del 
concessionari.
3. En els supòsits d’extinció anticipada de la concessió per desafectació del bé objecte de concessió o 
per rescat de la pròpia concessió (excepte, en aquest darrer cas, que la revocació tingui naturalesa 
sancionadora d’acord amb la condició anterior), el concessionari tindrà dret a ser rescabalat dels 
danys i perjudicis que se li hagin causat. No obstant, no podrà retardar el seu desallotjament al�legant 
la circumstància de no haver percebut encara la indemnització que li pertoqui .
4. En cas d’extinció per expiració del termini, l’Ajuntament designarà, com a mínim un any abans de 
l’expiració, els tècnics que hauran de controlar l’estat dels béns concedits, les construccions i les 
instal�lacions que hagin de revertir a l’Ajuntament, i que indicaran al concessionari les reparacions que 
calgui efectuar per a què la reversió s’efectuï amb tots els béns en perfectes condicions de 
manteniment. El concessionari haurà d’efectuar aquestes reparacions al seu càrrec i, en cas de no 
fer-ho, ho farà l’Ajuntament a càrrec del concessionari un cop revertida la concessió .
En el moment de lliurament de la possessió a l’Ajuntament concedent, el concessionari haurà de 
lliurar el bé objecte de la concessió, les construccions i instal�lacions i qualsevol altre element que 
hagi de ser objecte de reversió, en perfecte estat de conservació. Les reparacions que s’hagin 
d’efectuar per l’incompliment d’aquesta obligació seran realitzades per l’Ajuntament, a càrrec del 
concessionari. De la restitució de la possessió a l’Ajuntament se n’aixecarà acta, que també signarà el 
concessionari si hi concorre, en la qual s’especificaran les reparacions que s’hagin de realitzar en els 
béns restituïts i revertits.
DotzenaDotzenaDotzenaDotzena.-.-.-.-    Forma dForma dForma dForma d ''''adjudicacióadjudicacióadjudicacióadjudicació ....
La present concessió s’adjudicarà directament en base al supòsit previst per l’article  137.4 a) de la Llei 
33/2003, de 3 de novembre del Patrimoni de les Administracions Públiques, al que remet l’article 93.1 
de la mateixa Llei. 
TretzenaTretzenaTretzenaTretzena .-.-.-.-    CànonCànonCànonCànon....
S’estableix que la present concessió demanial és gratuïta, i per tant, no està subjecte al pagament de 
cànon.
CatorzenaCatorzenaCatorzenaCatorzena .-.-.-.-    GarantiaGarantiaGarantiaGarantia ....
No és procedent la constitució de cap garantia, atès que la concessionària del bé demanial és una 
societat pública municipal.
QuinzenaQuinzenaQuinzenaQuinzena .-.-.-.-    Perfeccionament del contractePerfeccionament del contractePerfeccionament del contractePerfeccionament del contracte ....
1. El contracte es perfecciona per l'acord d'adjudicació, pel qual l'adjudicatari i l’Ajuntament queden 
obligats al seu compliment.
2. L’adjudicatari està obligat a formalitzar el contracte mitjançant document administratiu en el termini 
de deu dies hàbils a comptar des de la recepció de la notificació de l’adjudicació definitiva .
3. El contracte es formalitza mitjançant l'atorgament del document administratiu, de la qual cosa ha de 
donar fe el Secretari de l’Ajuntament. No obstant això, es pot formalitzar en escriptura pública si així 
ho sol�licita el concessionari; en aquest cas, són al seu càrrec les despeses derivades de 
l'atorgament.
Disposicions finalsDisposicions finalsDisposicions finalsDisposicions finals
1. Jurisdicció competent
L'ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per resoldre les controvèrsies que 
sorgeixen entre les parts en aquesta concessió.
2. Dret supletori
En allò no previst en aquest plec de condicions seran d'aplicació: la Llei 33/2003, de 3 de novembre, 
del Patrimoni de les Administracions Públiques, el Reglament del patrimoni dels ens locals (aprovat 
per Decret 336/1988, de 17 d'octubre), la legislació de règim local i altres disposicions vigents en la 
matèria.

SegonSegonSegonSegon.... Aprovar inicialment l'adjudicació directa de la referida concessió demanial a favor de la 
societat pública municipal Granollers Promocions , SA, amb domicili social al carrer Princesa , 2, 2n-2a, 
d'aquesta ciutat i CIF 59145250, atès que aquesta té la condició de societat pública municipal d'acord 
amb el que preveu l'article 93.1 de la Llei del Patrimoni de les Administracions Públiques, que remet a 



l'article 137.4 de la mateixa Llei.

TercerTercerTercerTercer .... Sotmetre a informació pública el present acord, així com el plec de condicions esmentades, 
per un termini de trenta dies des de la publicació dels corresponent anunci al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i al tauler d'edictes de la Corporació.

QuartQuartQuartQuart.... Acordar que, transcorregut el termini anterior, sense que s'hagi presentat cap al�legació, 
s'entendrà aprovat DEFINITIVAMENT el plec de condicions que ha de regir la concessió 
administrativa de l’ús privatiu del subsòl dels béns demanials situats en el sector 14B de Can Comas i  
l'adjudicació directa de la referida concessió demanial a favor de la societat pública municipal 
Granollers Promocions, SA.

CinquèCinquèCinquèCinquè.... S'autoritza a Granollers Promocions, SA, per a l'atorgament de les servituds de pas i 
instal�lacions, així com qualsevol altra que sigui necessària pel correcte funcionament de l'aparcament 
per a vehicles.

SisèSisèSisèSisè.... Facultar a l'Il�ltre Sr. Alcalde-president d'aquest Ajuntament per a la signatura dels documents 
necessaris per a l'acompliment dels acords anteriors.

SetèSetèSetèSetè.... Notificar el present acord a la mercantil Granollers Promocions , SA. 

Alcalde president:
Aquest és tema ja treballat a Granollers Promocions, per tant, conegut. No hi haurà presentació, 
tampoc hi ha demanades paraules, sí que hi ha demanada votació. Vots favorables a la proposta? 
Vint-i-un. Vots contraris? Cap. Abstencions? Una. Per tant, quedaria aprovada la proposta.

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favor : 21 PSC: 13  CIU: 6  ERC: 2
Vots en contra : Cap.
Abstencions : 1 PP: 1

Alcalde president:
En aquest Ple no hi ha cap moció presentada. Passaríem al 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:
Abans de passar la paraula als diferents grups municipals, hi ha una resposta pendent sobre el 
concurs per a la selecció de places de sergents i caporals. La regidora de recursos humans, la 
senyora Maria del Mar Sánchez farà la resposta.
 
Sra. Sánchez:
Gràcies, senyor alcalde. Donant resposta a la qüestió, pregunta, o denúncia plantejada pel grup de 
Convergència i Unió en el proppassat Ple referent a les proves de promoció interna de sergent i de 
caporal, és important primer de tot fer una cronologia de com es van desenvolupar les oposicions .

El dia 24 de març de 2009 es va dictar resolució de l'Alcaldia d'aprovació de bases de procés selectiu 
mitjançant promoció interna de tres places de caporal i tres places de sergent. L'11 d'abril de 2009 es 
fa la publicació en el Butlletí Oficial de la Província, en el número 87 de les bases. El 23 d'abril de 
2009 es publica en el Diari Oficial de la Generalitat, l'obertura de termini de presentació d'instàncies. 
El 27 d'abril de 2009 arrel d'haver enviat les bases a la Subdirecció General de Coordinació de la 
Policia de Catalunya per tal que les revisi i en doni la seva aprovació es rep un escrit que diu: “una 
vegada revisades les bases de la convocatòria de la Policia Local del vostre municipi us hem de fer 
les següents consideracions: Rectificació del tribunal qualificador de cinc a set membres”. És la única 
suggerència que se'ns realitza.

El dia 28 d'abril de 2009 es presenta recurs de reposició per part del sindicat SPPME contra les bases 
per motius de requisits de permisos de conduir, titulació i exclusions mèdiques. El dia 6 de maig de 
2009 l'inspector en cap de la Policia Local realitza informe donant resposta al recurs de reposició. El 



dia 19 de maig del mateix any es realitza informe jurídic elaborat pel servei d'assistència en Recursos 
Humans de la Diputació de Barcelona referent al recurs de reposició donant resposta pel que fa a la 
titulació. El dia 27 de maig es realitza informe al respecte de l'Oficina de Recursos Humans donant 
resposta al recurs de reposició.

Una vegada analitzats els informes, el dia 27 de maig de 2009 es realitza la resolució d'Alcaldia 
número 789, donant resposta al recurs de reposició interposat per la SPPME amb estimació pel que fa 
a al�legació del carnet conduir i titulació, i desestimant pel que fa a les exclusions mèdiques. Contra 
aquesta resolució es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos que no 
s'ha portat a terme.

El 15 de juny es realitza informe de l'oficina de recursos humans de modificació de bases atenent a les 
estimacions efectuades a la reclamació de SPPME i de la Subdirecció General de Coordinació de la 
Policia de Catalunya. El 15 de juny es fa resolució de l’Alcaldia de modificació de bases. Es publica al 
BOP, la modificació de les bases objecte de la convocatòria. Es publica en el DOGC l'obertura d'un 
nou termini de presentació d'instàncies que finalitza el dia 29 de setembre. El dia 6 d'octubre es 
realitza la resolució, per la qual s'aprova la llista de persones admeses i excloses al procés de 
selecció i l’inici de les proves el dia  20 d'octubre mitjançant psicotècnic a l 'Institut de Seguretat Pública 
de Catalunya. El 4 de novembre de 2009 es constitueix el tribunal qualificador format per: quatre 
funcionaris tècnics de la casa i tres funcionaris aliens, el sergent de la Policia Local de Les 
Franqueses del Vallès, un funcionari designat per la Subdirecció General de Coordinació de la Policia 
de Catalunya i un funcionari designat per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. 

També es compta amb la presència d'un representant de la Junta de Personal, amb veu però sense 
vot, d'acord amb el que estableix l'article 38 del vigent acord de condicions de treball. I finalment es 
realitza el procés de selecció amb normalitat .

Com es pot comprovar per la descripció anterior que he fet, el regidor senyor Segovia, no va intervenir 
en cap moment en el procés de definició de les bases ni en el procés selectiu. Les bases estan 
avalades per la Sotsdirecció General de la Policia de Catalunya. El servei d’assistència de Recursos 
Humans de la Diputació també avala la legalitat de les bases. El sindicat SPPME es dóna per satisfet 
amb la modificació de les bases, atès que no presenta recurs contenciós administratiu. Pel que fa a la 
composició del tribunal qualificador no hi ha presència ni del regidor de Seguretat Ciutadana ni de cap 
altre regidor. Els membres del tribunal són quatre funcionaris de la casa i tres d’aliens, més un 
membre representant de la Junta de Personal, que amb plena llibertat avaluen les proves. D’aquesta 
independència dels tribunals qualificadors en podria donar fe algun membre del seu grup municipal, 
que en representació de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya ha format part d’algun tribunal 
d’aquest Ajuntament.

I respecte al resultat del procés selectiu no es va produir cap reclamació ni per part dels participants ni 
dels sindicats.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Entrem en el torn de precs i preguntes. Per Esquerra Republicana? Partit Popular? 
Convergència i Unió? Convergència i Unió, no?

En tot cas, restem a disposició del públic, si hi ha alguna pregunta, no? doncs aixecaríem la sessió.

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

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


