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Sra. Aroa Ortego i Cobos
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Alcalde president:
Molt bona tarda a tots i a totes. Donem inici a la sessió plenària d'aquest mes de març, han anunciat, 
han justificat la seva absència el senyor Àlex Sastre, el senyor Josep Maria Noguera, la senyora 
Àngels Olano i molt especialment també ha anunciat la seva absència la senyora Aroa Ortego que ha 
estat mare recentment, mare de l'Unai, voldríem també fer constar en acta la felicitació de la 



corporació a la senyora Aroa Ortego i al seu marit i òbviament també a l'Unai, també per començar 
ben recentment doncs el seu itinerari a la vida. 

Per tant, si els sembla passem a l'ordre del dia, en primer lloc sobre l'acta ¿hi ha alguna qüestió? 
Doncs la donaríem per aprovada, 
 
1111).-).-).-).-APROVACIÓ DE L’ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIAAPROVACIÓ DE L’ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIAAPROVACIÓ DE L’ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIAAPROVACIÓ DE L’ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA    28282828    DE FEBRER DEDE FEBRER DEDE FEBRER DEDE FEBRER DE    
2012201220122012....

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

Alcalde president:
Passaríem als punts 2 i 3, senyora Secretària, endavant, 

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    6666    AAAA    9999,,,,    CORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIES    7777,,,,    14141414,,,,    21212121    IIII    28282828    DE FEBRER DEDE FEBRER DEDE FEBRER DEDE FEBRER DE    2012201220122012,,,,    
RESPECTIVAMENTRESPECTIVAMENTRESPECTIVAMENTRESPECTIVAMENT ,,,,    PEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES DPEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES DPEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES DPEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES D''''AQUESTES SESSIONS SAQUESTES SESSIONS SAQUESTES SESSIONS SAQUESTES SESSIONS S''''HAHAHAHA    
EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICSEFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICSEFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICSEFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICS ,,,,    EN ELS TERMES DE LEN ELS TERMES DE LEN ELS TERMES DE LEN ELS TERMES DE L ''''ARTICLEARTICLEARTICLEARTICLE    22222222....2222AAAA))))    
DE LA LLEIDE LA LLEIDE LA LLEIDE LA LLEI    7777////1985198519851985,,,,    DEDEDEDE    2222    DDDD''''ABRILABRILABRILABRIL,,,,    I ELS ARTICLESI ELS ARTICLESI ELS ARTICLESI ELS ARTICLES    104104104104    IIII    113113113113....1111....BBBB))))    DEL RDDEL RDDEL RDDEL RD    2568256825682568////1986198619861986,,,,    DEDEDEDE    28282828    DEDEDEDE    
NOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRE.... 
 
3333).-).-).-).-CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ I,,,,    
EN CONCRETEN CONCRETEN CONCRETEN CONCRET,,,,    DE LES RESOLUCIONS DE LDE LES RESOLUCIONS DE LDE LES RESOLUCIONS DE LDE LES RESOLUCIONS DE L''''ALCALDE PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATSALCALDE PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATSALCALDE PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATSALCALDE PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATS,,,,    
MITJANÇANT DONACIÓ DE COMPTEMITJANÇANT DONACIÓ DE COMPTEMITJANÇANT DONACIÓ DE COMPTEMITJANÇANT DONACIÓ DE COMPTE,,,,    EN ELS TERMES DE LEN ELS TERMES DE LEN ELS TERMES DE LEN ELS TERMES DE L''''ARTICLEARTICLEARTICLEARTICLE    22222222....2222AAAA))))    DE LA LLEIDE LA LLEIDE LA LLEIDE LA LLEI    
7777////1985198519851985,,,,    DEDEDEDE    2222    DDDD''''ABRILABRILABRILABRIL,,,,    I DELS ARTICLESI DELS ARTICLESI DELS ARTICLESI DELS ARTICLES     42424242    IIII    104104104104    EL RDEL RDEL RDEL RD    2568256825682568////1986198619861986,,,,    DEDEDEDE    28282828    DE NOVEMBREDE NOVEMBREDE NOVEMBREDE NOVEMBRE .... 

Alcalde president:
Bé, moltes gràcies. Passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Govern i Economia, el punt número 
quatre, endavant, 
 

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

4444).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA REVISIÓ ANUAL DEL PADRÓAPROVACIÓ PROVISIONAL DE LA REVISIÓ ANUAL DEL PADRÓAPROVACIÓ PROVISIONAL DE LA REVISIÓ ANUAL DEL PADRÓAPROVACIÓ PROVISIONAL DE LA REVISIÓ ANUAL DEL PADRÓ    
MUNICIPAL DMUNICIPAL DMUNICIPAL DMUNICIPAL D ''''HABITANTS DE GRANOLLERSHABITANTS DE GRANOLLERSHABITANTS DE GRANOLLERSHABITANTS DE GRANOLLERS ,,,,        AMB REFERÈNCIA A LAMB REFERÈNCIA A LAMB REFERÈNCIA A LAMB REFERÈNCIA A L ''''1111    DE GENER DEDE GENER DEDE GENER DEDE GENER DE     2012201220122012

PrimerPrimerPrimerPrimer. L'article 17 de la Llei de bases de règim local 7/1985,  de 2 d'abril, modificada per la Llei 
4/1996,  de 19 de gener, estableix que la formació, manteniment, revisió i custòdia del padró 
municipal, és competència municipal, d'acord amb la legislació vigent de l'Estat. L'esmentat article 
continua dient, que l'Institut Nacional d'Estadística (INE), realitzarà les comprovacions pertinents i 
comunicarà als ajuntaments les actuacions necessàries perquè les dades padronals puguin servir de 
base per a la realització d'estadístiques de població a nivell nacional, i les xifres resultants de les 
revisions anuals puguin ser declarades oficials .

SegonSegonSegonSegon. El Reial decret núm. 1690/1986 , de 11 de juliol,  pel qual s'aprova el Reglament de població i 
demarcació territorial de les entitats locals, modificat pel Reial decret núm. 2612/1996, de 20 de 
desembre, en el seu article 81 manifesta que els ajuntaments aprovaran la revisió del padró municipal 
amb referència a 1 de gener de cada any, formalitzades les actuacions de l'exercici anterior. Els 
resultats numèrics de la revisió anual seran enviats a l 'Institut Nacional d'Estadística  (INE).

TercerTercerTercerTercer. La Resolució de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció general per a l'Administració 
Local,  de data 17 de novembre de 2005,  publicada en el BOE núm. 280, de 23 de novembre de 2005, 
estableix que els ajuntaments aprovaran la revisió dels seus padrons municipals amb referència a 1 
de gener de cada any,  formalitzant les actuacions portades a terme al llarg de l'exercici anterior. Per 
això es consideraran  les variacions produïdes en el Padró del municipi que hagin estat remeses a 
l'Institut Nacional d'Estadística en els fitxers d'intercanvi mensuals, així com el resultat de la 
coordinació comunicada per aquest organisme als diferents fitxers mensuals fins al mes de març . 



QuartQuartQuartQuart. El padró d'habitants des de l'última revisió padronal,  any 1996, és un padró continu, en el qual 
es van introduint modificacions, cosa que fa que quedi modificada la xifra aprovada en el seu moment. 
Aquest padró requereix que la coincidència entre les dades dels padrons municipals i la base de 
dades padronals de l'INE sigui el més ajustada possible.

CinquèCinquèCinquèCinquè. Després de finalitzada la coordinació de les variacions de l'any anterior, per part de 
l'Ajuntament de Granollers, el nombre d'habitants que resulten de la revisió del Padró,  a 1 de gener 

de 2012 és de        habitants.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer ....    Aprovar provisionalment la revisió de  la xifra  de població de Granollers a  1111    de gener dede gener dede gener dede gener de     2012201220122012    
de 59595959....954954954954    habitantshabitantshabitantshabitants ,,,, a l'espera de la confirmació oficial, per part l'Institut Nacional 
d'Estadística-Delegació Provincial de Barcelona.  

SegonSegonSegonSegon. Trametre còpia del padró d'habitants de Granollers a 1 de gener de 2012 mitjançant disquet 
facilitat pels Serveis d'Informàtica d'aquest Ajuntament amb la proposta de la xifra de població a la 
Delegació Provincial de l 'Institut Nacional d'Estadística. (INE).

TercerTercerTercerTercer. Notificar aquest acord a l'Institut Nacional d'Estadística-Delegació Provincial de Barcelona.  

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde president:
En tot cas aquí no hi ha intervenció ni votació perquè és una dada fixa, exacta que els serveis 
municipals han preparat i que aprovem. 

Passem al punt número 5, endavant senyora Secretària, 

5555).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE L''''EXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJT    4444////2012201220122012    DE MODIFICACIÓDE MODIFICACIÓDE MODIFICACIÓDE MODIFICACIÓ    
DEL PRESSUPOST DE LDEL PRESSUPOST DE LDEL PRESSUPOST DE LDEL PRESSUPOST DE L ''''AJUNTAMENT PER SUPLEMENT DE CRÈDITSAJUNTAMENT PER SUPLEMENT DE CRÈDITSAJUNTAMENT PER SUPLEMENT DE CRÈDITSAJUNTAMENT PER SUPLEMENT DE CRÈDITS

Vist que des de les àrees gestores s'ha proposat la tramitació d'un expedient de modificació del 
Pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdits per un import de 796.878,00 €, al qual se li ha 
assignat el codi d'expedient MC AJT 4/2012.

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

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

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Aprovar l'expedient MC AJT 4/2012 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per 
suplement de crèdits per un import de 796.878,00 €, amb el detall següent:



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

Alcalde president:
Moltes gràcies, aquí si que hi ha petició d'intervencions, per CiU el senyor Canal té la paraula, 

Sr. Canal:
Li he de dir que el nostre grup municipal està certament perplex davant les noticies que dia a dia ens 
arriben de Can Muntanyola. Parlant amb el Sr. Alcalde, se'm va queixar en una ocasió, de la poca 
informació que algun regidor del nostre grup tenia d'aquest centre. La veritat és que ara som tots els 
que no entenem l'evolució dels fets. 

Si no vaig errat, la Cambra es comprometia a invertir del seu pressupost fins a 300.000€ entre el 2011 
al 2014 per realitzar un servei integral de suport a les empreses, de formació empresarial, de recerca i 
de innovació. Així, si més no, en va anar plena la premsa local, amb grans titulars. Ja era estrany que 
la inversió fos fins a 300.000€, la qual cosa voldria dir que pagant per exemple 10€, ja haurien 
complert el compromís. Al final, però,  ni 300.000 ni 10 ni res. En el Ple passat, aquest punt es va 
excloure del Conveni signat al setembre del 2.010.

Ara, a més, resulta, que aquells titulars de premsa que felicitava a l’equip de Govern per haver assolit 
la fita que la Cambra de Comerç participava en la construcció de les obres, on la Cambra havia 
d’aportar 500.000 euros pel finançament de la Masia de Can Muntanyola, en realitat eren lloguers fins 
a 25 anys capitalitzats, que finalment, pel que veiem avui, resulta que tampoc els tenim i hem 
d’utilitzar el romanent de Tresoreria, que cada cop ni deuen haver menys de diners. Res, més gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. El senyor Terrades en nom del grup municipal socialista té la paraula , 

Sr. Terrades:
Gràcies Alcalde. En nom del meu grup municipal però també en nom de la regidora que avui no pot 
assistir en el Ple i que ens hagués explicat amb claredat meridiana, perquè aquest és un tema que 
s'explica amb claredat meridiana, de perquè avui fem aquesta modificació de crèdit. Ja m'imaginava 
quan s'ha anunciat de que hi hauria intervenció al voltant d'aquest punt per on aniria la intervenció del 
grup de CiU, de dir, escolti, vostès ens han explicat una pel�lícula. 

Jo li recomano que es miri l'acta del darrer ple que varem estar parlant abastament de Can 
Muntanyola i en allà surt en concreció la xifra de la que estem parlant , del compromís de la Cambra de 
la seva aportació en el Centre Avançat a les Empreses de Can Muntanyola, que és exactament 
500.000 euros, no son 300.000 euros, son 500.000 euros. En tot cas, els òrgans corresponents de la 
Cambra no han pres la decisió executiva.

¿Per què fem aquesta modificació? Doncs fem aquesta modificació perquè aquest Ajuntament li 
agrada complir amb els seus proveïdors i pagar les factures en els terminis que vostès saben que 
intentem complir amb una certa rigorositat, respecte als dies en els que nosaltres paguem. ¿Què ha 
passat aquí? Ha passat un tema que ja m'agradaria que passés en totes les obres, que és que 
l'empresa que se li va adjudicar la construcció de Can Muntanyola ha executat les obres al ritme 
adequat i les ha acabat dintre del termini d'execució, que si vostès no recorden malament han estat 



d'onze mesos. Lògicament el que vol aquesta empresa és cobrar la feina, normal, vostès també la 
voldrien cobrar. Entre altres coses la volen cobrar perquè hi ha dificultats d'accés al crèdit per part de 
moltes empreses, perquè hi ha treballadors i treballadores d'aquesta empresa que deuen viure 
justament d'això, de les adjudicacions que guanyen i de que les administracions compleixin amb 
puntualitat els seus compromisos.

Aquest Ajuntament pot complir els seus compromisos, malgrat que aquelles institucions com la 
Cambra de Comerç que tenen signat per conveni que han de fer aquesta aportació, doncs els seus 
òrgans encara no han pres la decisió executiva de fer aquest ingrés. Per un tema de calendari. 
Resulta que l'altre part que ha de fer front l'Ajuntament, està inclosa en els crèdits que emanen del 
pressupost d'enguany, del pressupost del 2012, del pressupost d'inversions i fins que no s'han fet tots 
els tràmits pertinents al pressupost, doncs no podem accedir encara o no podem sol�licitar a l'entitat 
bancària que calgui doncs la sol�licitud d'aquest crèdit. Les certificacions d'obra estan aquí i dóna 
també, no la casualitat, si no el bon fer d'aquest govern com després explicarà la tinent d'alcalde de 
l'àrea econòmica de l'Ajuntament quan presenti la liquidació del pressupost. Doncs miri, aquesta 
administració treballa amb rigor, treballa amb eficiència, treballa amb eficàcia pel que fa a l'aplicació 
dels seus recursos i té un romanent de tresoreria que és un romanent positiu. El del 2010, el del 2011 i 
el del 2012 també i el que fem és aplicar part d'aquest romanent líquid a fer front als compromisos de 
pagament d'aquestes factures. Que posteriorment tornaran, quan les fonts de finançament en que 
estaven previstes les de Can Muntanyola doncs es concretin al llarg d'aquests propers dos o tres 
mesos, doncs es tornarà a generar romanent, concretament el que ara gastem o que ara apliquem, 
que el que farem serà aplicar-lo en altres àmbits. Per tant el que estem fent és justament això, com 
aquesta administració ha gestionat eficaçment els seus recursos té liquiditat per fer front als 
compromisos amb les empreses proveïdores de l'Ajuntament de Granollers, en aquest cas l'empresa 
que ha construït Can Muntanyola.

Alcalde president:
No sé si el senyor Canal vol intervenir , per tant, en aquest cas si que hi ha votació demanada, 

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor     ::::    12121212 PSCPSCPSCPSC::::    12121212        
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra     ::::    3333    PPPPPPPP::::    3333
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions     ::::    6666    CIUCIUCIUCIU::::    4444 ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE::::    1111 AGAGAGAG::::    1111

Alcalde president:
Molt bé, passaríem al punt número 6. És el dictamen a partir del qual donem compte i per tant és un 
donar compte i no es vota, donem compte de les resolucions d'alcaldia relatives a l'aprovació de la 
liquidació del pressupost de l'Ajuntament i dels Organismes Autònoms corresponents a l'exercici de 
2011, senyora secretària, 
 

6666).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONES DDICTAMEN RELATIU A DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONES DDICTAMEN RELATIU A DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONES DDICTAMEN RELATIU A DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONES D''''ALCALDIA RELATIVESALCALDIA RELATIVESALCALDIA RELATIVESALCALDIA RELATIVES    
A LA LA LA L''''APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE LAPROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE LAPROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE LAPROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L''''AJUNTAMENT I DELSAJUNTAMENT I DELSAJUNTAMENT I DELSAJUNTAMENT I DELS    
ORGANISMES AUTÒNOMSORGANISMES AUTÒNOMSORGANISMES AUTÒNOMSORGANISMES AUTÒNOMS ,,,,    CORRESPONENTS A LCORRESPONENTS A LCORRESPONENTS A LCORRESPONENTS A L ''''EXERCICI DEEXERCICI DEEXERCICI DEEXERCICI DE     ((((2011201120112011))))

Primer. Atès que en data 12 de març de 2012 es va aprovar la resolució d'Alcaldia núm. 274/2012 de 
liquidació del Pressupost de l'Ajuntament i dels Organismes Autònoms, resolució núm 275/2012, 
liquidació del Pressupost del Patronat Municipal del Museu, resolució núm 276/2012, liquidació del 
Pressupost del Patronat Municipal Escola de Treball, resolució núm 277/2012, liquidació del Patronat 
Escola de Música, resolució núm 278/2012, liquidació del Pressupost del Patronat Municipal Salvador 
Llobet, i resolució núm 279/2012, liquidació del Pressupost del Patronat Municipal de les Escoles 
Bressol, corresponents al pressupost de l'exercici 2011.

Atès que en la part dispositiva de les esmentades resolucions s'aprova donar compte al Ple de 
l'Ajuntament, d'acord amb l'article 193.4 del text refós de la Llei Reguladora  de les Hisendes Locals 
aprovats pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
 
    Es proposa a lEs proposa a lEs proposa a lEs proposa a l ''''Ajuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en Ple ::::    



PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER::::    Donar compte de la RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM 274/2012 relativa a aprovar la 
liquidació del pressupost de l'Ajuntament, exercici 2011, la part dispositiva de la mateixa és la 
següent:

"PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Aprovar la liquidació del Pressupost de l'AjuntamentAjuntamentAjuntamentAjuntament , corresponent a l'exercici 2011 
que presenta els resultats següents:

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Considerar com a romanent de tresoreria disponible, d'acord amb la part dispositiva, 
l'import de 3.988.762,92€.

    

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-  Donar compte al Ple de l'Ajuntament de la present resolució"

SEGONSEGONSEGONSEGON::::    Donar compte de la RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM 275/2012 relativa a aprovar la 
liquidació del pressupost del Patronat del Museu, exercici 2011, la part dispositiva de la mateixa és la 
següent:

""""PrimerPrimerPrimerPrimer. Aprovar la liquidació del Pressupost del Patronat Municipal del MuseuPressupost del Patronat Municipal del MuseuPressupost del Patronat Municipal del MuseuPressupost del Patronat Municipal del Museu,,,,corresponent a 
l'exercici de 2011, que presenta els resultats següents:

Resultat 
pressupostari ajustat

Romanent 
tresoreria 

total

Saldo 
dubtós cobrament

Excés de 
finançament 

afectat

Romanent 
tresoreria 

per despeses 
generals

72.399,23 156.844,10 22.889,67 0,00 133.954,43

SegonSegonSegonSegon. Donar compte d'aquesta resolució al Ple de l'Ajuntament ".

TERCERTERCERTERCERTERCER::::  Donar compte de la RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM 276/2012 relativa a aprovar la 
liquidació del pressupost del Patronat Municipal Escola de Treball , exercici 2011, la part dispositiva de 
la mateixa és la següent:  

""""PrimerPrimerPrimerPrimer. Aprovar la liquidació del Pressupost del Patronat Municipal Escola de TreballPressupost del Patronat Municipal Escola de TreballPressupost del Patronat Municipal Escola de TreballPressupost del Patronat Municipal Escola de Treball,,,,
corresponent a l'exercici de 2011, que presenta els resultats següents: 

 Resultat pressupostari 
ajustat

Romanent tresoreria 
total

Saldo 
dubtós cobrament

Excés de finançament 
afectat

Romanent 
tresoreria per despeses 

generals

454.247,64 1.184.983,74 87.459,90 0,00 1.097.523,84

DonarDonarDonarDonar.-.-.-.-    Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució."

QUARTQUARTQUARTQUART::::    Donar compte de la RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM 277/2012 relativa a aprovar la liquidació 
del pressupost del Patronat Municipal Escola de Música, exercici 2011, la part dispositiva de la 
mateixa és la següent:  

""""PrimerPrimerPrimerPrimer. Aprovar la liquidació del Pressupost del Patronat Municipal Escola de MúsicaPressupost del Patronat Municipal Escola de MúsicaPressupost del Patronat Municipal Escola de MúsicaPressupost del Patronat Municipal Escola de Música,,,, 



corresponent a l'exercici de 2011, que presenta els resultats següents:

Resultat pressupostari 
ajustat

Romanent 
tresoreria total

Saldo 
dubtós cobrament

Excés de 
finançament 

afectat

Romanent 
tresoreria 

per despeses 
generals

-102.812,51 211.436,02 9.118,38 0,00 202.317,64

SegSegSegSegonononon....    Donar compte d'aquesta resolució al Ple de l'Ajuntament"....

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ::::    Donar compte de la RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM 278/2012 relativa a aprovar la 
liquidació del pressupost del Patronat Municipal Salvador Llobet, exercici 2011, la part dispositiva de 
la mateixa és la següent:  

""""PrimerPrimerPrimerPrimer. Aprovar la liquidació del Pressupost del Patronat Municipal Salvador LLobetPressupost del Patronat Municipal Salvador LLobetPressupost del Patronat Municipal Salvador LLobetPressupost del Patronat Municipal Salvador LLobet,,,, 
corresponent a l'exercici de 2011, que presenta els resultats següents:

Resultat pressupostari 
ajustat

Romanent tresoreria 
total

Saldo 
dubtós cobrament

Excés de 
finançament 

afectat

Romanent 
tresoreria 

per despeses 
generals

87.198,14 203.900,46 16.165,03 0,00 187.735,43

SegonSegonSegonSegon. Donar compte d'aquesta resolució al Ple de l'Ajuntament"

SISÈSISÈSISÈSISÈ::::    Donar compte de la RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM 278/2012 relativa a aprovar la liquidació 
del pressupost del Patronat Municipal Salvador Llobet, exercici 2011, la part dispositiva de la mateixa 
és la següent: 

""""PrimerPrimerPrimerPrimer. Aprovar la liquidació del Pressupost del Patronat Municipal de les Escoles BressolPressupost del Patronat Municipal de les Escoles BressolPressupost del Patronat Municipal de les Escoles BressolPressupost del Patronat Municipal de les Escoles Bressol ,,,,    
corresponent a l'exercici de 2011, que presenta els resultats següents:

Resultat pressupostari 
ajustat

Romanent 
tresoreria 

total

Saldo 
dubtós 

cobrament

Excés de 
finançament 

afectat

Romanent 
tresoreria 

per despeses generals

79.492,48 213.942,72 59.048,85 0,00 154.893,87

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Donar compte d'aquesta resolució al Ple de l'Ajuntament".

Alcalde president:
Moltes gràcies, en absència de la regidora d'hisenda farà la presentació la tinenta d'alcalde de l'àrea 
econòmica, la senyora Alba Barnusell té la paraula, endavant, 

Sra. Barnusell:
Gràcies Alcalde. Com deia, en absència de la regidora d'Hisenda, en aquest cas la faré jo la 
presentació d'aquest punt.  

Molt bona tarda a tothom. Com deia la senyora secretària avui donem compte en aquest Ple de la 
Corporació, de la Liquidació del pressupost de l'any 2011, és a dir, del tancament de l'any, tant 
l'Ajuntament  com dels seus organismes autònoms.

Més endavant, i com ja és habitual sotmetrem a consideració d'aquest plenari per a la seva aprovació, 
llavors si que l'aprovarem i votarem,  aquesta liquidació amb les liquidacions de les societats 
municipals que formen el Compte General.

Per tant, avui, només en donem compte.

Els darrers exercicis, i no descobriré res,  han estat complicats. I el 2011 encara ho ha estat molt més. 
Estem vivim una situació econòmica molt complicada a nivell general, mundialment, a Europa, a 



l'Estat Espanyol, a Catalunya, i també a Granollers...  La taxa d'atur s'ha disparat enormement, 
algunes empreses han hagut de tancar, d'altres han hagut de prescindir d'alguns treballadors. Les 
administracions públiques també han hagut de prendre mesures d'ajust.

Ho hem vist i ho estem veient. Retallades en el finançament d'altres administracions, pujada 
d'impostos, incompliment dels plaços de pagament, i, en alguns casos, retallades de serveis de 
manera lineal (i que en aquest cas nosaltres no compartim), etc.

I tot això fa que l'administració que més rebi sigui l'administració local, en definitiva, els ajuntaments. 
Hem sentit molts ajuntaments i molts alcaldes aquests darrers mesos. Els ajuntaments, i ho sabem 
s'ha dit aquí diverses vegades,  tenim històricament un dèficit de finançament clar, i que està sobre la 
taula per resoldre. Estem prestant molts serveis que no ens tocarien, però que si els deixem de 
prestar, els ciutadans i ciutadanes se'n ressenteixen i s'hi veuen afectats. Ja hi comencen a haver 
casos en què municipis tenen dificultats per prestar els serveis que sí que són de la seva 
competència.

Aquest any  2011 veurem resultats de molts ajuntaments seran negatius degut a una conjuntura 
econòmica global i a aquest dèficit de finançament del món local. De moment, però, podem dir que 
l'Ajuntament de Granollers encara tanca en positiu, com ara explicaré. 

Algunes mesures excepcionals vistes les darreres setmanes ens demostren que les diferents 
administracions comencen a ser conscients de la situació i d 'aquest dèficit històric.

El Decret últim, per exemple,  del govern Central que atorga crèdit pels ajuntament per pagar a 
proveïdors endarrerits i l'acord entre Diputacions i Generalitat per avançar una part del deute de la 
Generalitat als Ajuntaments (encara que quedi molta part del deute), van en aquesta línia i són tot 
mesures benvingudes.

Tot i aquest preàmbul sobre la situació econòmica global i la situació de les administracions públiques 
i l'administració local, a Granollers, hem aguantat bé, i els resultats, un any més, com no podia ser 
d'altra manera, són positius. 

Els resultats són positius a tots els Organismes Autònoms i a l'Ajuntament. Tan pel què fa al 
tancament de l'any: al resultat pressupostari, com al romanent de tresoreria.
Només, si que ho destaco, el Patronat de l'Escola de Música, pels ingressos que no hem pogut fer 
l'últim trimestre perquè la Generalitat encara no ha fet la transferència, tanca en negatiu (però estem a 
l'espera de rebre aquesta transferència en les properes setmanes).

No reprodueixo les xifres dels resultats, perquè els ha detallat la senyora secretària i també coneixen 
tots els grups perquè consten en l'expedient.

Em centraré només breument, en els resultats de l'Ajuntament. Per explicar d'on procedeixen.

Primer de tot cal dir que el resultat pressupostari de l'any 2011, com he dit és positiu,  és de 
5.417.932,53 euros en positiu, una vegada fets tots els ajustos corresponents.

Pel què fa al romanent de tresoreria disponible és molt similar al de l'any passat, l'any 2010. Aplicats 
tots els ajustos corresponents, i essent inclús una mica més prudents dels suggeriments que ens 
marca la sindicatura de comptes, i tenint en compte el moment actual en què vivim, el romanent de 
tresoreria disponible és de gairebé 4 milions d'euros.

Un resultat positiu, que un any més ens permetrà afrontar amb certa tranquil�litat els moments incerts 
econòmicament actuals i futurs, i tenir un calaix per poder fer front a despeses socials que es generin 
de la situació de crisi econòmica, i també, si és el cas, com vàries vegades s'ha posat a sobre la taula 
i s'ha pogut fer, per a poder invertir en programes de promoció econòmica i de suport a l'ocupació i als 
emprenedors, si és necessari i si la situació econòmica general ens ho permet .

¿Per què aquest resultat positiu i d'on ve aquest resultat positiu?
Un bon resultat positiu que jo diria motivat, jo diria, no tècnicament ve motivat  per 2 temes: d'una 
banda per l'augment dels ingressos que en destacaria breument tres. 
• 766.000 euros d'ingressos d'IBI degut a un increment del padró fruït de la revisió constant que es 



fa i que ha fet aflorar més unitats tributàries. 
• 600.000 euros respecte a les previsions de plusvàlues.
• 150.000 euros d'IAE i 250.000 euros d'ingressos extres de l'Impost d'Obres i Construccions que 
val la pena destacar com indicador positiu ja que malgrat la davallada econòmica sembla que aquí 
algunes petites escletxes en positiu.

Pel que fa a despesa, d'altra banda també cal destacar un esforç en la contenció de la despesa 
corrent (excepte en la despesa social i en tota aquella que fa referència a la  promoció econòmica que 
son i que han sigut essent una de les nostres prioritats). Hem gastat menys del previst. Hem gastat 
menys en capítol 1, en despesa de personal, essent rigorosos limitant  les substitucions i també en  la 
no cobertura de places i també l'estalvi en despesa de serveis, de capítol 2, intentant reduir i ajustar al 
màxim les despeses. Així com també cal destacar 314.000 d'estalvi en interessos, que ja vam 
pressupostar amb molta prudència. Només aquestes xifres tampoc per no cansar, però si per donar un 
detall d'on ve aquest resultat positiu.

Prudència i rigor, són les dues paraules claus, amb les que aquest equip de govern treballa amb un 
programa clar i ha treballat sempre. L'Ajuntament de Granollers està preparat per afrontar el futur, al 
costat de la ciutat, de tots els ciutadans i ciutadanes i de totes les empreses i emprenedors que 
treballen a la ciutat i podem dir amb certesa, que tot i les dificultats econòmiques, ens en sortirem, i 
estarem, com diu l'alcalde,  en primera línia de sortida quan la situació comenci a repuntar . 

Bona gestió feta al al llarg dels anys, feina feta de molts anys, no només d'aquest i també sens dubte 
una molt bona feina de tots i cadascun dels treballadors municipals de totes i cadascuna de les àrees 
conduïts excel�lentment pels tècnics de l'àrea econòmica a qui vull agrair molt especialment la seva 
dedicació i esforç,  tots ells i també és un moment per reconeixe-ho conscienciats del moment actual 
que estem vivint i sense els quals aquesta consciència i implicació en el treball i en la ciutat aquest 
resultat que avui presentem  tampoc seria possible. És feina de tots.
I és la nostra responsabilitat,  la de tots nosaltres, com a regidores i regidors de l'equip de govern, 
fer-ho amb una prudència i un rigor extrem i així ho fem, ho hem fet i ho seguirem fent.

Moltes gràcies, alcalde.

Alcalde president:
Moltes gràcies. No hi ha paraules demanades. En tot cas, jo si que voldria en primer lloc fer un 
agraïment. És evident que tancar un pressupost com el que tanquem, un pressupost important com el 
de l'Ajuntament de Granollers amb un romanent positiu de 4 milions d'euros vol dir molta feina. Vol dir 
una feina de gestió molt forta, molt potent i jo voldria agrair la feina en els regidors i regidores d'aquest 
govern que han aplicat aquest rigor i aquesta feina precisa tant a l'hora de treballar en els ingressos, 
buscant ingressos tant a l'hora de control de la despesa. Òbviament aquesta no és una feina dels 
regidors i de les regidores en exclusiva, per tant, també voldria agrair la feina del conjunt de 
treballadors i treballadores de l'Ajuntament. Aquí hi ha una feina de gestió ben feta amb un resultat 
molt positiu.

La intenció és que un milió d'euros d'aquest romanent de tresoreria pugui ser en el futur immediat 
objecte d'un programa específic de promoció econòmica i de contingències socials. En les properes 
setmanes, una vegada hagin vist quin és el contingut dels pressupostos generals de l 'estat i hàgim vist 
exactament quina és la deriva que pot prendre la relació financera dels ajuntaments amb l'estat i 
hàgim pogut realment prendre les mesures que ens permetin albirar aquest futur amb més optimisme 
del que avui hi ha, el compromís i la voluntat, és, insisteixo dedicar un milió d'euros a fer aquest 
programa específic de promoció econòmica, d'acompanyament a la gent que busca feina i també 
d'acompanyar doncs a la solució d'algunes contingències socials. El presentarem, el discutirem amb 
els grups i òbviament intentarem que sigui un programa de la ciutat, en el que la ciutat s'impliqui 
encara amb més profunditat incrementant i complementant aspectes que el pressupost del 2012 ja 
preveia per tal de fer possible que aquesta liquidació positiva, a banda de mantenir uns recursos 
doncs a l'espera del que pugui passar, també serveixi per una acció en positiu en promoció econòmica 
i amb contingències socials. 

Per tant, aquest no és un tema de votació, simplement es tractava de donar compte, s'ha donat 
compte. 
 



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

Alcalde president:
Passem al següent punt, al número 7, endavant senyora secretària, 
 
7777).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ  DDICTAMEN RELATIU A DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ  DDICTAMEN RELATIU A DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ  DDICTAMEN RELATIU A DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ  D''''OBLIGACIONS PENDENTS DEOBLIGACIONS PENDENTS DEOBLIGACIONS PENDENTS DEOBLIGACIONS PENDENTS DE    
PAGAMENT I RENÚNCIA ALS MECANISMES DE FINANÇAMENT REGULATS EN ELS RDLPAGAMENT I RENÚNCIA ALS MECANISMES DE FINANÇAMENT REGULATS EN ELS RDLPAGAMENT I RENÚNCIA ALS MECANISMES DE FINANÇAMENT REGULATS EN ELS RDLPAGAMENT I RENÚNCIA ALS MECANISMES DE FINANÇAMENT REGULATS EN ELS RDL    
4444////2012201220122012    IIII    7777////2012201220122012....

Vist el que s’estableix en el RDL 4/2012, de 24 de febrer, pel que es determinen les obligacions 
d’informació i els procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament pel pagament 
als proveïdors de les entitats locals.

Vist el RDL 7/2012, de 9 de març, pel que es crea el fons pel finançament dels pagaments als 
proveïdors.

Vista l’Ordre HAP/537/2012, de 9 de març, per la que s’aprova el model de certificat individual, el 
model per la sol•licitud i el model de pla d’ajust , previstos en el RDL 4/2012.

Per complir amb el que s’estableix en l’article 3 del RDL  4/2012 i obtenir la relació d’obligacions 
pendents de pagament que reuneixin els requisits establerts en l’article 2 de la citada normativa, s’ha 
utilitzat una aplicació informàtica  creada a partir de la citada normativa que s’ha incorporat al 
programa de comptabilitat i que ha permès generar les relacions a certificar .

Vist que en data 15 de març del 2012 i en compliment del que s’estableix en l’article 3 del RDL  
4/2012, es va trametre per via telemàtica al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques la relació 
certificada,  d’import total 3.025.592,90 euros, corresponent a les obligacions pendents de pagament 
que reunien els requisits establerts en l’article 2 del citat RDL 4/2012, pertanyents a l’Ajuntament de 
Granollers i els seus ens dependents:

nºfres. Import Pendent

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS 806 2.299.057,23 €

PATRONAT  MUSEU MUNICIPAL 31 20.749,60 €

Granollers Promocions, S.A. 59 694.160,61 €

Granollers Escena, S.L. 12 11.625,46 €

TOTAL 3.025.592,90 €

Vist que l’article 7 del  RDL 4/2012, de 24 de febrer, pel que es determinen les obligacions 
d’informació i els procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament pel pagament 
als proveïdors de les entitats locals, estableix que “Una vegada remesa la relació certificada que 
preveu l’article 3, l’interventor, en cas de no haver-se efectuat el pagament de les obligacions 
reconegudes, ha d’elevar al ple de la corporació local un pla d’ajust, en els termes que preveu aquest 
article, per ser aprovat abans del 31 de març de 2012.

Vist l’informe emès per la Tresorera Municipal i els gerents de les societats municipals sobre el pla  de 
pagament i cancel�lació de les obligacions pendents de pagament incloses en la relació certificada 
tramesa per via telemàtica al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, que es detallen 
resumits en documents annexes.

Vist que l’article 25 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària estableix que 
prescriuran als quatre anys els drets a exigir el pagament de les obligacions ja reconegudes o 
liquidades, si no fos reclamat pels creditors legítims o els seus drethavents. El termini es comptarà 
des de la data de notificació, del reconeixement o liquidació de la respectiva obligació. Aquest 
precepte és aplicable a aquesta Administració en virtut del que disposa l’article 4.2.e) de la Llei 
47/2003 i l’article 2.2 del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals.

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



PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Donar compte de l'informe de l'interventor i de la relació certificada tramesa per via telemàtica 
al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en data 15 de març del 2012 i d’import total 
3.025.592,90 euros, corresponents a les obligacions pendents de pagament que reuneixen els 
requisits establerts en l’article 2 del RDL 4/2012 pertanyents a l’Ajuntament de Granollers i els seus 
ens dependents, i la qual s’adjunta de forma complerta i de la qual es resum és el següent:

nºfresnºfresnºfresnºfres.... Import PendentImport PendentImport PendentImport Pendent

AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS 806 2.299.057,23 €

PATRONAT  MUSEU MUNICIPALPATRONAT  MUSEU MUNICIPALPATRONAT  MUSEU MUNICIPALPATRONAT  MUSEU MUNICIPAL 31 20.749,60 €

Granollers PromocionsGranollers PromocionsGranollers PromocionsGranollers Promocions ,,,,    SSSS....AAAA.... 59 694.160,61 €

Granollers EscenaGranollers EscenaGranollers EscenaGranollers Escena ,,,,    SSSS....LLLL.... 12 11.625,46 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL 3333....025025025025....592592592592,,,,90909090    €€€€

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Aprovar la renúncia als mecanismes de finançament pel pagament als proveïdors de les 
entitats locals regulat en els Reial Decret Legislatiu  4/2012 i 7/2012, donat que l'Ajuntament farà 
efectiu els pagaments abans de la data 30 d'abril de 2012, d'acord amb l'informe emès per la 
tresoreria municipal i els gerents de les societats municipals .

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Notificar els acords al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques . 

Alcalde president:
Moltes gràcies. També farà la presentació la tinenta d'alcalde de l'Àrea Econòmica, endavant senyora 
Barnusell, 

Sra. Barnusell: 
Gràcies Alcalde. Molt breument perquè s'ha explicat. Com molt bé saben, ha anat apareixent en tots 
els mitjans de comunicació, en el ple d'aquest mes de març tots els ajuntaments hem de donar compte 
de les factures presentades al Ministeri d'Hisenda arrel del Real Decret de 24 de febrer.

Son totes aquelles factures pendents de pagament anteriors a l'1 de gener de 2012. Un total de 908 
factures, de l'Ajuntament, les Societats Municipals i el Patronat del Museu. Que sumen un import 
global com ja ha desglossat la senyora Secretària de 3,025,592,90 euros.

D'altra banda també aprovem renunciar als mecanismes de finançament establerts pel Real Decret, ja 
que la major part de factures estaran pagades abans de què estigui disponible el sistema del Ministeri. 
Totes les factures tenen data de pagament -com ja varem adjuntar també i en el llistat de factures- tant 
el 30 de març, la major part, i la part restant el 30 d'abril.

Esperem també a partir del mes d'abril, si l'administració de la Generalitat fa front al seu deute, 
recuperar la bona pràctica d'aquest ajuntament i l'obligació legal que ens toca de pagar als proveïdors 
entre 50 i 60 dies, tal i com havíem fet fins ara.

Moltes gràcies alcalde. 

Alcalde president:
Moltes gràcies. Aquí hi ha també acord per part de tots els grups i no hi ha intervencions sol�licitades , 

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde president:
Passem al següent punt, al número 8, endavant senyora secretària, 
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1- El Ple de data 25 de maig de 2010 va aprovar l'Ordenança General dels espais d'ús públic i civisme 
de l'Ajuntament de Granollers, la qual va ser publicada íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona (BOPB) en data 16 de novembre de 2010.

2- S'ha dut a terme la revisió d'alguns articles de l'Ordenança dels espais d'us públic i Civisme, amb la 
participació dels tècnics dels serveis de Mobilitat, Via Pública i Urbanisme, amb l'objectiu d'adaptar-lo, 
entre d'altres aspectes, als acords de la Comissió de Patrimoni i a la legislació vigent . 

3- Les modificacions afecten als articles 27 relatiu als elements sobreposats en façanes, 60, 61, 64, 
relatius a la venda a la via pública i als guals, article 112 relatiu a la incorporació de sancions, articles 
115 i 117, que recullen la prestació i els treballs en benefici de la comunitat com a mesures 
alternatives a les sancions, i a l'article 124 en quant a la responsabilitat de les infraccions. Es 
modifiquen també els annexos II, III i IV corresponents a les condicions de les llicències. S'incorporen 
els Annexos XII i XIII relatius a les condicions d 'imatge per a la col�locació de mobiliari en les terrasses  
dels establiments de restauració i al Catàleg de Mesures Alternatives , respectivament.
 
4- Atès els informes favorables del Responsable de Via Pública i Mercats i de la lletrada de l'Àrea de 
Territori i 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 dels espais d'ús públic i civisme de 
l'Ajuntament de Granollers, aprovada definitivament per l’Ajuntament en Ple en sessió celebrada en 
data 28 de setembre de 2010 i publicada en el BOPB en data dia 16 de novembre de 2010, i que fa 
referència a l'article 27 relatiu als elements sobreposats en façanes; als articles 60, 61, 64, relatius a 
la venda a la via pública i als guals ; a l'article 112 relatiu a la incorporació de sancions; als articles 115 
i 117, que recullen la prestació i els treballs en benefici de la comunitat com a mesures alternatives a 
les sancions, i a l'article 124 en quant a la responsabilitat de les infraccions, als annexos II, III i IV 
corresponents a les condicions de les llicències, així com, a la incorporació del Annexos XII i XIII 
relatius a les condicions d'imatge per a la col�locació de mobiliari en les terrasses dels establiments de 
restauració i al Catàleg de Mesures Alternatives, el text íntegre dels quals és el següent:

- Article 27, apartat 1.2. Planta baixa. S'admet la instal�lació de tendals plegables de lona o teixits 
similars amb les condicions següents: 
a) Els tendals es col�locaran dins dels forats arquitectònics o en el marc perimetral del buit d'una 
amplada màxima de 20 cm, sense que en cap cas ocultin elements significatius de l'emmarcament del 
buit. La superació d'aquests límits serà justificable amb el pertinent estudi d'ombres. No podran tenir 
peus drets ni recolzar-se sobre la via pública.



b) El color haurà de ser el mateix o de la mateixa gamma que el dels tendals de plantes pis i, en 
qualsevol cas, adequar-se a la gamma cromàtica present en l’arquitectura de l’edifici. Pot exhibir 
l'identificador de l'establiment pintat sobre la tela i en una sola posició, ocupant un màxim del 25 % de 
la superfície del tendal, o el que disposi l'Ordenança específica vigent.

- Article 60, apartat 4t. Els establiments comercials que duguin a terme la venda directa a la via 
pública o que per al desenvolupament de la seva activitat comercial els seus clients estiguin ocupant 
l'espai públic, hauran de ser responsables dels aspectes següents: 
a) Organitzar amb els seus mitjans les cues d'espera dels seus clients, si se'n produeixen, de manera 
que aquestes no destorbin el pas de veïns i vianants pel carrer i no obstaculitzin l'accés a les porteries 
de veïns i/o als comerços més propers, amb el vist-i-plau dels tècnics municipals responsables de 
Mobilitat i Via Pública. 
b) Mantenir en correcte estat de neteja l'entorn del seu establiment mentre aquest estigui obert al 
públic i fer una neteja en el moment del seu tancament. 
c) Atendre els requeriments municipals amb els quals es sol�liciti la retirada de les cues o el 
tancament de l'establiment en un horari determinat per motius d'interès general o de seguretat, a 
causa de la realització d'activitats i actes festius o socials de qualsevol mena, per motius de mobilitat 
de persones i/o vehicles autoritzats.

 
L'incompliment de qualsevol aspecte dels punts anteriors podrà comportar la inici d'expedient 
sancionador.

- Article 61, lletra c), apartat 3r. Les condicions d'imatge per a la col�locació d'elements del mobiliari i 
altres elements complementaris de les terrasses d'establiments de restauració es detalla a l'Annex XII 
d'aquesta ordenança. 

- Article 64, aparat 1r. Es defineix com a gual d’accés de vehicles tota modificació de l’estructura de la 
vorada, dins l’àmbit dels espais d'ús públic que faciliti l’accés de vehicles a les finques. L’accés dels 
vehicles constitueix un ús comú especial de béns de domini públic i està sotmès a llicència municipal, 
d’acord amb les determinacions d’aquesta ordenança i les condicions de llicència que s 'especifiquen a 
l'Annex IV. 

- Article 64, apartat. 4t. El titular de llicència de gual pot ser una persona física, jurídica o bé 
comunitats de propietaris, que tinguin la titularitat de la finca a on es troba l 'accés, i està obligat a:
a) Fer el manteniment del paviment de la vorera i la vorada, la senyalització, i els altres elements 
estructurals de delimitació de gual.
b) No realitzar canvis en les característiques físiques o d’utilització del gual i del local sense 
autorització municipal prèvia.
c) Pagar les taxes i tributs derivats d’aquesta llicència i establerts en les ordenances fiscals .
d) Declarar amb veracitat totes les dades, informacions o circumstàncies aportades o incloses en 
qualsevol dels tràmits. 

- Article 64, apartat 8è. És obligatori senyalitzar el gual amb la col�locació d’un senyal normalitzat que 
subministra l’Ajuntament (placa de gual) previ pagament del preu públic corresponent, de manera que 
la placa de gual sigui visible des de la calçada. En casos excepcionals, l’Ajuntament podrà autoritzar 
també la senyalització i/o la protecció de l’accés, amb pintura o amb la instal�lació, per part del titular 
de la llicència, d'altres elements estructurals per a la delimitació del gual .
Si s’extravia o es sostreu el senyal normalitzat, el titular podrà adquirir-ne un de nou prèvia 
presentació de la denúncia corresponent a la Policia Local i pagament del preu públic corresponent .

- Article 64, apartat 10è. Quan el titular sol�liciti la baixa de la llicència, haurà de treure la senyalització 
i reposar la vorada al seu estat original, si es va modificar, prèvia tramitació de la preceptiva llicència 
municipal d'obres. Les reposicions d'elements de l'espai públic que ho hagi dut a terme el 
responsable, les podrà realitzar subsidiàriament l’Ajuntament amb càrrec al titular de les despeses 
ocasionades. 

- Article 112, apartat 1.41. Declarar dades, informacions o circumstàncies errònies, incorrectes o 
falsejades en qualsevol  tràmit referent a les entrades de vehicles . (art. 64.4.d).

- Article 112, apartat 2.10. Instal�lar contenidors, sacs de runa o similars, sense disposar de llicència 
municipal o incomplint qualsevol de les condicions de la llicència  (art.49.1 i Annex II).



- Article 112, apartat 3.20. Incomplir qualsevol de les condicions d'imatge per a la col�locació 
d'elements de mobiliari en terrasses d'establiments de restauració (art. 61.3 i Annex XII).

-  Article 112, apartat 3.21.    Incomplir qualsevol de les condicions de la llicència d'entrada i sortida de 
vehicles a través de les voreres i terrenys de domini públic . (art. 64.1 i Annex IV).

- Article 115, apartat 2n.    Les sancions per infraccions lleus poden ser commutades d’acord amb les 
condicions que s’estableixen a l’article 117.a) d’aquesta Ordenança.

- Article 117. Mesures alternatives.

a) Prestació en benefici de la comunitat

1. Els pares o tutors legals dels menors d'edat que hagin comès una infracció lleu d'aquesta 
ordenança, podran sol�licitar la condonació de la sanció o d'una part d'aquesta, per la prestació de 
serveis en benefici de la comunitat per part d'aquests menors, quan l'ajuntament disposi d'un protocol 
d'actuació a aquest efecte.
La prestació del servei en benefici de la comunitat es dirigeix cap a la participació en activitats 
formatives i de reeducació en els valors cívics o, quan els autors o les autores tinguin edat laboral, la 
realització de treballs de reparació o de prestacions socials a favor de la comunitat. Atès el seu valor 
educatiu, les prestacions substitutòries s’han de promoure quan els autors de les infraccions siguin 
menors d’edat.
2. Queden excloses de la possibilitat establerta al paràgraf anterior :
a) Les persones que hagin reincidit en la comissió d’una mateixa infracció .
b) Les que s’hagin acollit a aquesta fórmula substitutòria durant els dos anys anteriors .
c) Les persones que hagin obstruït o obstaculitzat l’actuació municipal durant la instrucció del 
procediment sancionador.
3. Per tal que la mesura alternativa tingui un caràcter plenament educatiu, ha d’ajustar-se als principis 
següents:
a) Ser acceptada voluntàriament i formal per la persona infractora.
b) Ser adequada a les característiques i aptituds de la persona infractora.
c) Ser significativa i coherent amb la infracció comesa .
d) Anar dirigida a adquirir consciència o a la reparació dels danys causats .
e) Facilitar a la persona infractora la comprensió que l’activitat realitzada és útil i necessària per a la 
comunitat o per a si mateixa.
f) El temps transcorregut des de la comissió de la infracció i fins a l’aplicació de la mesura correctora 
ha de ser tan curt com sigui possible.
g) Cal concretar prèviament l’abast de l’activitat (nombre d’hores o extensió).
4. La durada màxima de l’activitat alternativa a la sanció econòmica és de  7 hores.
5. En incoar l’expedient s’ha de fer constar la possibilitat d’acollir -se a aquesta alternativa.
6. Si la persona infractora no realitza positivament les activitats alternatives establertes haurà de fer 
efectiu el pagament de la multa.
7. L’organització del sistema de prestació alternativa es regula mitjançant l'Annex XIII de la present 
ordenança. Aquest Annex XIII inclou un catàleg de les mesures substitutòries de les sancions per les 
infraccions d'aquesta Ordenança.

b) Treballs en benefici de la comunitat

Les persones majors d'edat que hagin comès una infracció d'aquesta ordenança, podran sol�licitar la 
condonació de la sanció o d'una part d'aquesta, per treballs en benefici de la comunitat, quan així ho 
estableixi la norma estatal o autonòmica amb rang de llei .

- Article 124, apartat 1, lletra a).  Els autors materials de les infraccions per acció o omissió .

- Annex II, apartat 1r. Els contenidors, sacs de runa o elements similars s’han de col�locar 
preferentment en zones d’estacionament de vehicles i, en el cas que això no sigui possible, en 
voreres, places i espais públics a on no dificultin ni privin el pas de vianants i vehicles. No n’està 
permesa la col�locació en parcs i zones enjardinades o amb paviments tous a on no està autoritzada 
l'entrada de vehicles.
 



- Annex II, apartat 13è. Els contenidors i sacs de runa situats en carrers i places que estiguin dins el 
recinte dels mercats setmanals del dijous o del dissabte, s’han de retirar del lloc autoritzat el dia 
anterior al dia de celebració del mercat i no se'n poden posar de nous fins que hagin acabat les 
tasques de neteja del recinte, i en cap cas abans de les 16h.

- Annex III, apartat 4t. Aquesta llicència s'entendrà prorrogada anualment i s’inclourà en els padrons 
fiscals successius mentre la persona interessada no presenti la declaració de baixa. L'establiment 
haurà de mostrar al públic, en un lloc visible a prop de la porta d'entrada, la targeta d'identificació de la 
terrassa segons model que determinarà l'Ajuntament.

-  Annex III, apartat 11è. Les llicències concedides als establiments per a col�locar les taules i cadires 
en espais públics s’hauran d’adaptar als horaris i espais que siguin necessaris per a la realització 
d’activitats d'interès general com per exemple festes culturals o populars, fires i mercats ambulants, 
esdeveniments esportius, socials, obres a la via pública i similars, previ avís dels serveis tècnics de 
l’Ajuntament. Aquesta adaptació podrà comportar la retirada total o parcial del mobiliari de la terrassa 
de l'espai d'us públic o bé la obligació de no exercir l'activitat durant un termini de temps concret si 
l'activitat pot afectar d'alguna manera les persones usuàries de la terrassa. En cas que la retirada 
física del mobiliari no sigui imprescindible, les afectacions de neteja que es puguin produir al recinte 
de la terrassa a causa de l'activitat d'interès general, seran a càrrec del titular de la llicència .

- Annex IV, apartat 4t. El servei de Mobilitat podrà autoritzar de forma expressa que el titular de la 
llicència pugui senyalitzar i/o protegir l'accés del gual amb pintura o amb la instal�lació d'altres 
elements estructurals, sempre i quan aquest ho justifiqui adequadament.

- Annex IV, apartat 5è, lletra c). Efectuar al gual les obres ordinàries i extraordinàries que siguin 
necessàries per a la adaptació i manteniment de l’accés del gual o qualsevol altra que ordeni 
l'Ajuntament, prèvia sol�licitud de la corresponent llicència d'obra menor, per la qual cosa el titular 
s’haurà d’atenir al que s’indica en l'apartat d'elements constructius d’aquesta llicència, i notificar-ho al 
Servei de Via Pública.

- Annex IV, apartat 6è.    Aquesta llicència s'entendrà prorrogada anualment i s’inclourà en els padrons 
fiscals successius mentre la persona interessada no presenti la declaració de baixa prèvia reposició 
del bordó de la vorera al seu estat original, i retiri o elimini tots els elements de senyalització i 
delimitació del gual.

- Annex IV, apartat 8è. Els metres de gual que es sol�liciten són els de l’amplada estricta de la porta 
d’accés a la finca per a vehicles, si aquesta es troba a nivell de façana, o de l'accés físic a la finca si la 
porta es troba enretirada del nivell de façana.

- Annex IV, apartat 13, lletra b). En les voreres de més d’1,40 m i menys de 2,00 m d’amplada s’hauran 
de posar peces de vorada de menys de 50 cm de profunditat, segons el model que s’adjunta a aquesta 
llicència.

- Annex IV, apartat 13, lletra d). En tos els casos el material de les peces de gual serà el mateix que el 
de la resta de la vorada (de formigó o de granit) i el pendent transversal màxim serà del 2%. 

- Annex XII. CONDICIONS D'IMATGE PER A LA COL�LOCACIÓ D'ELEMENTS DE MOBILIARI EN 
TERRASSES D'ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ. 

1- Tendals en façana

La col�locació de tendals fixos subjectats a les façanes de les finques privades, s'haurà de dur a terme 
atenent les condicions generals que es detallen als articles 26 i 27 de l'Ordenança dels espais d'ús 
públic i civisme.  
Tots els tendals que es vulguin col�locar hauran d'estar en sintonia amb la imatge global de la façana, 
especialment en edificis catalogats o amb una imatge susceptible de ser conservada, i serà 
imprescindible demanar la llicència urbanística corresponent amb l'objectiu que es compleixi el que 
s'especifica a l'article 27.1 de l'esmentada ordenança. 

2- Veles i para-sols 



Els elements mòbils de les terrasses de bar, com ara veles, para-sols o similars, han de tenir les 
condicions següents: 
– Els materials utilitzats han d'oferir garanties suficients de solidesa i durabilitat . 
– L'alçada mínima d'aquestes instal�lacions ha de ser de 2,20 m. 
– Han de ser desmuntables, de manera que es puguin desar a dins de  l'establiment o en un espai 
habilitat que no ocupi l'espai públic.
– No poden portar ancoratges o vents que s'hagin de subjectar al paviment o al mobiliari urbà de 
l'entorn. 
– No poden tenir tancaments laterals.
– Han de ser d'un sol color, sense ratlles ni dibuixos de cap mena.
– Dins el recinte de la illa de vianants, no poden contenir publicitat de marques comercials i només 
poden contenir el nom o logotip de l'establiment, d'una mida no superior a 40 cm. 
– Els colors s'han d'ajustar a la gamma cromàtica que determini l 'Ajuntament per a cada zona de la 
ciutat.  

3- Paravents i mobiliari annex. 

Els elements de delimitació de les terrasses de bar, com ara paravents o similars, s'han de col�locar 
dins l'espai autoritzat de la terrassa i en cap cas poden suposar un augment d'aquest espai, ni poden 
envair l'espai de pas de vianants o veïns.   
Aquests elements han de tenir una imatge coincident amb les veles mòbils, amb els tendals de façana 
i amb els encoixinats de les cadires, si és el cas. En qualsevol cas s'ha de vetllar per la concordança 
cromàtica dels elements de la terrassa amb l'entorn més immediat, com ara el paviment o el color de 
les façanes.  
Aquests elements han de ser desmuntables i d'una alçada màxima de 100 cm, i no poden contenir cap 
altre element publicitari que no sigui el nom o el logotip de l 'establiment. 
Es permet la col�locació d'una pissarra d'informació que ha de ser de fusta, amb fons fosc i unes 
dimensions màximes de 0,60 m d'amplada per 1,50 m d'alçada. Aquest element ha d'estar situat 
sempre dins el perímetre autoritzat com a terrassa per la llicència de l'Oficina de Via Pública, i no es 
pot subjectar a cap element del mobiliari urbà. 
Les pissarres s'han d'utilitzar per a escriure-hi, amb guix o pintura netejable, els menús o la informació 
de l'establiment, però no poden contenir publicitat, excepte el nom o logotip de l'establiment, i no es 
permet enganxar-hi fotos, cartells ni papers de cap mena.
No es permet ocupar el sòl dels espais d'ús públic amb qualsevol altre element decoratiu o de 
mobiliari, sense la preceptiva autorització. Els elements autoritzats no poden dificultar el trànsit de 
veïns i vianants ni deteriorar el paisatge urbà.   

4- Taules i cadires. 

Els titulars d'establiments amb terrasses que vulguin canviar el mobiliari o comprar-ne de nou han de 
sol�licitar el vist-i-plau previ dels serveis tècnics de l'Ajuntament respecte del model d'aquests 
elements. 
Dins el recinte de l'illa de vianants, les taules i cadires han de ser de fusta, alumini o acer inoxidable, o 
qualsevol combinació d'aquests elements. Si tenen zones acolorides, aquestes zones han d'estar en 
sintonia amb la gamma cromàtica de l'entorn i amb la dels altres elements del mobiliari de la terrassa.  
L'ús i la situació de tots els elements que s'han descrit en els apartats 2, 3 i 4 s'ha d'ajustar al que es 
determina en els articles 61 i 62 de l'Ordenança dels espais d'ús públic i civisme.

5- Espais per ocupar. 

Les terrasses dels bars situades en els espais d'ús públic han de disposar de llicència municipal i 
atendre en tot moment les condicions que es determinen a l'Ordenança fiscal 2.14 i al títol VI de 
l'Ordenança dels espais d'ús públic i civisme, especialment el que determina l'article 61 en referència 
als espais que poden ocupar. 
Amb l'objectiu de limitar els espais màxims d'ocupació amb terrasses de bar en una mateixa plaça o 
espai concret, es determina que el volum ocupat pel total de les terrasses dels bars d'aquest espai 
d'ús públic no pot superar en cap cas el 15% de la superfície total d'aquest espai, sempre que es 
garanteixi en tot moment el pas de vianants, veïns i vehicles d'emergència. 
Els criteris de màxima ocupació i la localització concreta de les terrasses en cadascun dels espais els 
determinaran els serveis tècnics municipals .    



- Annex XIII.  CATÀLEG DE SERVEIS DE MESURES ALTERNATIVES.

    PLACES DEL CATÀLEG DEL SERVEI DE MESURES ALTERNATIVESPLACES DEL CATÀLEG DEL SERVEI DE MESURES ALTERNATIVESPLACES DEL CATÀLEG DEL SERVEI DE MESURES ALTERNATIVESPLACES DEL CATÀLEG DEL SERVEI DE MESURES ALTERNATIVES

Servei MunicipalServei MunicipalServei MunicipalServei Municipal ////    
RegidoriaRegidoriaRegidoriaRegidoria Tasques a realitzarTasques a realitzarTasques a realitzarTasques a realitzar Nº PNº PNº PNº P HorarisHorarisHorarisHoraris ////    Dies disponiblesDies disponiblesDies disponiblesDies disponibles

Serveis/Mobilitat
Tancament illa de
Vianants 1

Dilluns, Dimarts, Dimecres i 
Divendres 8.30h a 11h

Espais Verds/Medi 
Ambient

Buidatge papereres de jardins i 
accessos a escoles 1

Dilluns a divendres
 7h a 14h

Policia Local Neteja de cartells i adhesius 1
Dilluns a divendres
7h a 14h

Roca Umbert. 
Fàbrica de les arts

Tasques de manteniment, 
neteja, vigilància 2

Dilluns a divendres. Matí 
Mínim 4h Max 7h 

Biblioteques / 
Cultura 

Tasques vàries de suport a 
magatzem. Retolació. Folrat. 
Etiquetatge. Segellat.

1
Dilluns a divendres. Tarda   
Dissabtes. Mati
Mínim 2h Max 4h 

Arxiu Municipal
 Tasques de suport que 
comporten la conservació i 
descripció dels documents.

1
Dilluns a divendres. Matí
Mínim 4h Max 7h 

Oficina Festa 
Major/ Cultura

Donar suport a la preparació de 
la festa major

1

5 al 30 juliol
de 10h a 14h.
16 al 31 agost
De 10h a 14h  

La Botiga de 
Festa Major/ 
Cultura

Donar informació i suport a la 
botiga de la festa major

1

16 al 18 agost:
de 17h a 21h.
19 agost:
de 18h a 20h
20 al 29 agost: de 10.45 a 
13h i 16.45 a 21.30h  

Suport 
d'informació en 
diversos actes de 
Festa Major/ 
Cultura

Donar informació i suport a la 
botiga de la festa major

1

22 agost: de 9h a 14h.
22 agost: de 20h a 22h
24 agost: de 17 a 21h
26 agost: de 18 a 21h
27 agost: de 8 a 16h
29 agost: de 17 a 23h

Oficina del servei 
de cultura

Donar suport a la recollida de 
la Festa Major 1

31 d'agost al 3 de 
setembre: de 16 a 20h

Cultura
Donar suport a la campanya de 
Nadal i Reis 1

Horari variable segons 
programació anual

Teatre auditori
Suport a les tasques 
comercials de venda del llibret 
del teatre

1
Horari Tarda: dimarts a 
divendres: de 16.30 a 19h

Teatre auditori
Suport al coordinador 
d'enquestes d'hàbits de 
consum cultural

1
Horari de caps de setmana: 
Màxim 3h dissabtes tarda 
i/o diumenges tarda

Oficina d'acollida/ 
Participació

Suport al trasllat de l'oficina i 
recepció i derivació segons el  
tràmit

1
Dilluns: de 8.30 a 14h i de 
16 a 19h

Joventut
Control i adequació de sales 
d'equipament juvenil Gra per 
activitats de grups de joves

1
De dilluns a divendres:
Mínim 3h Màxim 4h

Esports
Suport als tècnics de 
manteniment: pintar, posar 2

De dilluns a divendres. 
Matins



filtres,escombrar.. Mínim 4h Màxim 7h

Xarxa de Centres 
Cívics

Suport a la prestació del servei 
d'informació i acollida 5

De dilluns a divendres. 
Tardes
Mínim 5h Màxim 5h

Benestar Social / 
Infància

Suport en el grup d'infants 
ajudant a la realització de les 
activitats ( en el taller de 
manualitats, de deures, de 
jocs, hora de berenar treball 
d'hàbits,...

1
De dilluns a divendres 
Tardes
Mínim 10h Màxim 18h

Benestar Social / 
Transport adaptat

Acompanyament a les 
necessitats de transport 
adaptat

2 a 4
De dilluns a divendres
Matins i Tardes
Mínim 2h Màxim 5.45 h

Benestar social/ 
Sirius

Activitats de difusió del servei 
suport logístic , suport 
administratiu... durant la Festa 
Major de Granollers (el mes 
d'agost).

1

Només la setmana de la 
Festa Major                         
De dilluns a diumenge: 
Tardes
divendres, dissabte, 
diumenge: Matins.         
Mínim 2h. Màxim 8h.

Educació/Centre 
Vallès

Tasques manteniment edifici.  
Tasques acompanyament 
programes educatius

2
De dilluns a divendres: 
Matins i tardes.  Mínim 2h. 
Màxim 6h.

Educació
Suport arxiu documentació de 
textos i imatges dels centres 
educatius municipals

2
De dilluns a divendres:
de 9h a 13h

Educació

Suport al servei de conserge 
d'escoles bressol.
Control entrada i sortida de 
famílies, petit manteniment, 
reparar, trasllats, neteja patis: 
rastellar sorral,recollir fulles, 
embornals.

3

De dilluns a divendres
De 9h a 13h
 i de 15 a 17h
Mínim 4h Màxim 6h

Educació
Suport administrat durant la 
preinscripció. 2

De dll  a dv 
De 9h a 13h

Educació

Donar suport a la Policia local:
*Obrir la porta dels centres 
educatius: Joan Solans, S. 
Llobet i Celestí Bellera.
*Abans de tancar a la tarda 
recollir papers i altres i 
deixar-ho a les papereres
*Tancar la porta i tornar les 
claus que han recollit al matí a 
la Policia Local

1
Dissabtes i diumenges
Matí i tarda
Mínim 3h Màxim 4h

Educació

Aquest servei podria 
ampliar-se amb company 
lingüístic: Parlar només amb 
una persona. El curs vinent 
està previst fer català 1 dia a la 
setmana dinamitzat per una 
integradora que fa també altres 
tasques. Amb un reforç 
ampliaríem el servei o li 
donaríem un altre aire.

varis
Horari escolar:
De dilluns a divendres
De 9h a 12h i de 15 a 17h

Educació

Fan suport a la mestra en el 
primer mes d'escola. Ha de ser 
d'origen magrebí o subsaharià i 
conèixer el català oral i escrit. 

varis
Horari escolar:
De dilluns a divendres
De 9h a 12h 

Educació

És un programa de joves 
estrangers de 16 a 18 anys que 
arriben a la ciutat amb una 
deficient formació en origen, 
sense conèixer cap de les dues 

varis
Horari escolar:
De dilluns a divendres 
De 9h a 12h



llengües oficials i per edat 
tampoc es poden inserir en els 
programes formatius reglats.

Educació

Hi ha molta feina a fer, en 
funció de les persones que 
vinguin es pot obrir un tipus de 
taller o un altre

varis
Reforç escolar 
Tarda de 17h a 19h

Educació

Hi ha molta feina a fer, en 
funció de les persones que 
vinguin es pot obrir un tipus de 
taller o un altre

varis
A partir de les 19h.
Dos hores cada dia

Educació
Col�laborar en el servei de 
biblioteca i ajudar a donar un 
altre aire

varis A partir de les 17h.

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.

Alcalde president:
Molt bé. Farà la presentació el tinent d'alcalde de l'Àrea de Planificació Estratègica i Ciutadania, 
senyor Albert Camps, 

Sr. Camps:
Gràcies Alcalde, bona tarda a tothom.
En el Ple municipal del mes de maig de 2010 es va aprovar l’ordenança general dels espais d’ús 
públic i civisme. 

Recordem que l’objectiu de l’ordenança era recollir en una d’única els aspectes vinculats a l’espai 
públic i el civisme que fins aleshores eren tractats en diverses ordenances municipals . 

En la redacció de l’ordenança dels Espais d’Ús Públic i Civisme hi participaren, al llarg d’alguns 
mesos, diferents serveis municipals.

Avui portem a aprovació una sèrie de modificacions, fruit en part del compromís que adquirírem en 
una sessió plenària anterior quan la regidora Mariona Pons, del grup municipal de Convergència i 
Unió, va proposar d’adaptar l’articulat en el referent a mesures substitutòries de les sancions a menors 
d’edat en base a recents sentències judicials sobre el tema. 

Per altra part, es formulen una sèrie de puntualitzacions i aclariments, que no nous continguts, en 
alguns dels articles de l’ordenança  i que fan referència a l’ocupació de la via pública .

En el primer dels aspectes, s’inclou la possibilitat d’acollir-se a mesures alternatives, commutant les 
sancions administratives que s’imposin a menors d’edat, per la prestació en benefici de la comunitat. 
Prestació que, en el cas de menors, té una finalitat educativa i social.

És per això que ha calgut modificar els articles 115 i 117 de l’ordenança que recullen la prestació i els 
treballs en benefici de la comunitat com a mesures alternatives a les sancions, i l’article 124 que fa 
referència a la responsabilitat de les infraccions .

Recollim així, d'aquesta manera,  la petició formulada des del grup municipal de Convergència i Unió i 
a qui agraïm la seva aportació. 

També vull agrair els suggeriments que el Partit Popular ens va fer arribar i que hem incorporat 



parcialment.

La resta de canvis introduïts fan referència, com hem dit, a aclariments i puntualitzacions – en cap cas 
s’incorporen ni nous criteris ni nous temes - de l’àmbit de la gestió de la via pública. 
Es tracta d’onze precisions que podem agrupar en:

L’article 27 que fa referència als elements sobreposats en façanes o tendals.�

Els articles 60, 61 i 64 relatius a la venda a la via pública i als guals . �

L’article 112 que inclou com a sancionables diferents aspectes.�

Finalment s’incorporen dos annexos, el XIIè i el XIIIè. El XIIè, fruit de l’aportació de la Comissió de 
Patrimoni, fa referència a les condicions d’imatge per a la col�locació d’elements de mobiliari en 
terrasses d’establiments de restauració.
I el XIIIè que detalla el Catàleg de serveis de mesures alternatives que des de l’Ajuntament de 
Granollers s’ofereixen i que és una expressió de transparència d'aquelles places que des de 
l'Ajuntament s'oferiran doncs pels temes que acabem de comentar. Moltes gràcies.
 

Alcalde president:
Moltes gràcies. Obrim torn d'intervencions, per part d'Acció Granollers, endavant, 

Sr. Mur:
Gràcies Alcalde. Breument començaré la pel�lícula pel final. Donarem suport a aquestes modificacions 
a l'ordenança d'us d'espais públics, però si que ens semblava que calia dir-hi un parell de coses. 
Concretament amb dos articles que ha esmentat el regidor, que son el 60.4 i el 61, un moment que no 
ho veig, c.3, és que està molt petit ! Un referent, precisament, al tema de l'ocupació de l'espai públic 
per la gent que va a comprar en segons quins tipus de botigues, en aquí hi ha una sèrie d'exigències, 
de mantenir, diguem-ne, l'ordre fora del que és el propi negoci i de mantenir amb una certa, 
diguem-ne, netedat, que està fora del propi negoci, que entenem, que tots els ciutadans d'aquesta 
ciutat han de col�laborar amb el civisme però que potser fins i tot és una mica complicat d'executar. A 
llavors en aquest sentit no es que no hi estiguem d'acord en que això consti amb una ordenança però 
si que volem que això sigui una mica es vegi amb una certa flexibilitat, no sempre serà possible per 
part dels comerciants poder mantenir l'ordre en el seu entorn. A vegades és molt complicat i a 
vegades fins i tot els hi pot provocar alguna situació violenta, per tant, no anem a demanar allò que 
potser a vegades no podem fer ni amb els cossos ni forces de seguretat. 

Per l'altra banda, una cosa que no es que ens preocupi però si que volíem posar sobre la taula, és tot 
el tema de la diguem-ne estètica. Ja estem d'acord, nosaltres recolzem perfectament, vull dir 
totalment, la idea de que hi hagi una estètica a la ciutat perquè sinó és una mica lleig i crec que la 
prohibició de posar anuncis en les terrasses i tot plegar, això és un element que afavorirà que tot es 
vegi d'una altra manera. El que si voldríem és que això no impliqués una monocolorització de 
Granollers. Nosaltres ja sabeu que defensem un Granollers amb color i per tant, al marge de coses 
estridents, al marge de tot això que ja entenem que hauria de desaparèixer, que no cal que hi sigui, 
tampoc voldríem que això és limités a dos tipus de tendals i s'ha acabat, blanc i negre, per dir-ho així 
que acabaria sent un gris, cosa que voldria defugir de dir perquè ho diria moltes vegades en èpoques 
anteriors. Per tant, voldríem un Granollers en color i simplement demanem això, que s'hi tingui en 
compte. Gràcies.

Alcalde president:
Josep Casasnovas, per ICV-EUiA-E

Sr. Casasnovas:
Gràcies alcalde. En aquest punt el grup municipal d’Iniciativa Verds - Esquerra Unida ja li deim que 
votarem en contra i els explicaré el perquè. 

Tot i que podríem estar d’acord amb la majoria de modificacions que fan a l’ordenança, per ser 
coherents el nostre grup no pot votar favorablement.

Al juny de 2010, quan no teníem representació al consistori varem presentar al�legacions a aquesta 



ordenança desestimant-se la majoria d’elles i en concret sobre l’eliminació del Capítol X  article 110 
sobre Utilització de l 'espai públic per oferir, demandar o mantenir serveis de naturalesa sexual.

A nosaltres ens preocupen les dones que exerceixen la prostitució, tan si ho fan al carrer com en 
espais tancats, ja varem dir que l’ordenança no és l’instrument adient per abordar aquest fenomen.

No són problemes de civisme, sinó que tenen un origen social, per això cal abordar-los amb l'ajuda 
dels serveis social aquesta problemàtica. Entenem que cal separar aspectes de comportament de 
tipus vandàlics i incívics , dels que tenen arrel social.

El que cal és avançar en una regulació estatal que garanteixi els drets de les persones que lliurement 
exerceixen aquesta activitat, per això ja posats a modificar l’ordenança li demanaríem un altre cop 
l’eliminació d’aquest capítol.

Fins i tot aquest dies hem pogut escoltar a la seva companya de Barcelona, Assumpta Escarp, fer 
declaracions sobre la modificació de l’ordenança de convivència de Barcelona, en un sentit molt 
similar al de la nostre formació.

Sobre les modificacions que ens presenten avui, com els dèiem podríem estar d’acord en la majoria, 
però ens sobta que l’equip de govern, ara en aquests moment ens dóna la sensació que desperti de 
sobte, desprès d’una pregunta de Convergència i Unió sobre una problemàtica al carrer Santa 
Elisabet, que ja ha dit, no té a veure simplement per la ubicació d’un establiment que ofereix els seus 
serveis directament al carrer. Com be saben hi ha d’altres circumstàncies.

A la nostra ciutat hi han d’altres establiments que tenen també aquest model de comerç i que generen 
cues i dificultats per circular , fins i tot alguns porten més anys que els que té aquest regidor i fins ara el  
seu equip de govern no havia caigut en aquest possibles inconvenients que poden generar aquesta 
modalitat de comerç, la sensació que tenim és que és una modificació feta a mida i creiem que la 
legislació municipal ha de tenir una mirada més ampla i ordenada. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Pel Partit Popular 

Sr. Gutiérrez: 
Si, gràcies senyor Alcalde. Al mes de Maig de 2010 es va aprovar inicialment les ordenances dels 
espais d'ús públic i civisme i en el ple de setembre d'aquest mateix any es va aprovar de forma 
definitiva. 

Han transcorregut 18 mesos des de l'aprovació de l'esmentada ordenança i avui se'ns presenten 
diverses modificacions per ser aprovades. 

Entenem que són massa impositives pels establiments; són moltes les obligacions que s'imposen als 
propietaris d'establiment comercial com particulars i poques per part de l ' Ajuntament.

Tant en la fase inicial com en la seva aprovació definitiva, aquest grup va fer aportacions a diferents 
articles, però només se'ns va tenir en compte una. Per tant aquest grup no va donar suport a 
l'aprovació de l'ordenança esmentada.

El nostre grup ha tornat a fer aportacions a les modificacions que es proposen al ple d'avui, i aquest 
mateix matí, hem tingut una xerrada amb el Sr. Albert Camps per aclarir alguns dels punts amb  el 
quals no hi estàvem d'acord.  No obstant, hi ha punts com el que fa referència a l'organització de  les 
cues,  que entenem que és complex de  dur a terme, i més quan aquests establiments estan situats en 
carrers on no hi ha trànsit rodat.

Ja per acabar, només dir que fets aquests aclariments, aquest grup municipal no donarà suport, per 
tant ens abstindrem. Gràcies.

Alcalde president:



Moltes gràcies. Per part de CiU, endavant, 

Sr. Canal:
Si, gràcies. L'Ordenança dels Espais Públics i Civisme va ser aprovada pel Ple el 25 de maig del 
2010. 

Ja aleshores, el nostre grup va manifestar que les ordenances que ens presentaven eren notablement 
millorables, com així ho demostra el fet que, arran de la modificació d'un article a proposta nostre, se 
n'acabin modificant 25 a proposta seva. Ens sembla bé. 

El nou text modifica, amplia i detalla l'article que regula el sistema de prestació i treballs en benefici de 
la comunitat, per tal de substituir sancions econòmiques per mesures educacionals, en el sentit 
d'evitar la reproducció de situacions incíviques pel que fa a menors d 'edat.

Veien la intervenció de la Sra. Pons en aquell Ple, aquest era el punt on Convergència i Unió incidia i, 
com ara veiem, no sense esforços de darrera hora, han atès la nostra petició. I els hi ho agraïm. 

Però, de la mateixa manera que vostès aprofiten aquesta modificació per modificar altres 25 articles, 
nosaltres aprofitem l'avinentesa per fer una crítica a alguns dels nous redactats. Entenem que vostès 
no perden el costum, el mal costum des del nostre punt de vista, d'entrar excessivament a la vida dels 
ciutadans. 

Ens referim a un article fet a mida per una o dues botigues de Granollers, en relació a les cues que 
generen els seus establiments al carrer. En aquesta Ordenança, s'obliga als responsables dels 
establiments a "organitzar les cues d'espera dels seus clients, amb el vist i plau dels tècnics 
municipals responsables de mobilitat i via pública"..."netejar l'entorn de l'establiment mentre estigui 
obert al públic i fer neteja en el moment del seu tancament". Especifiquen que el seu incompliment 
comportarà l'inici d'un expedient sancionador. 

No és l'únic exemple: en un altra ordenança especifica "els titulars d'establiment amb terrasses que 
vulguin canviar de mobiliari o comprar-ne de nou han de sol�licitar el vist-i-plau previ dels serveis 
tècnics de l'Ajuntament respecte del model d'aquests elements".  Es evident que si seguim així, aviat 
haurem de demanar permís al Ajuntament per anar a un lloc que sempre reclama el Sr. Fermí 
Gutiérrez. 

Apart de tot això, però, volem valorar la voluntat de l'equip de govern en millorar les ordenances, tot 
entenent que seguirà en aquesta actitud de modificació i millora en el cas d'aparició de problemes en 
l'aplicació d'aquestes ordenances. Així doncs, hi donarem el nostre suport.  

Alcalde president:
Moltes gràcies, no sé si el senyor Terrades té voluntat d'intervenir, endavant, 

Sr. Terrades:
Si, aprofitant l'avinentesa d'un suggeriment sorgit al grup de CiU pel que fa a la prestació de treball 
socials a la comunitat, doncs posats a revisar una ordenança, tot i que és cert que és una ordenança 
que té poc temps de vida i d'aplicació, la seva aplicació sempre observes que es poden millorar 
aspectes que és el que el regidor Albert Camps ens ha proposat o ara ens proposa.

Home, em sorprèn alguna de les referències que el senyor Pius Canal feia respecte a que hem fet una 
ordenança a mida per dos o tres establiments, amb una certa acusació d'intervencionisme. Jo si no 
recordo malament, fa tres o quatre plens, igual son cinc, però més o menys per aquestes dates en una 
de les preguntes que el grup de CiU va formular en to de crítica en el govern anava justament adreçat 
amb la poca actitud de control que el govern de la ciutat tenia respecte, no el que aquests dos o tres 
establiments feien, no perquè no es tracta d'això sinó si que és cert que tenien un cert èxit, diguem 
que el que s'ha de vetllar es que no morim tots d'èxit i per tant vostès estaven fent una crítica implícita 
al que estava passant a l'entorn d'aquí o com a mínim això és el que aquest govern va interpretar i 
intentem donar solució fins i tot a aquelles preocupacions que el grup de CiU tenia . 



Aquest és un tema tot i que no s'ha entrat encara a debatre a fons si que alguns elements ja tenen tots 
els grups municipals perquè hem parlat, repeteixo, no en profunditat encara perquè formalment no 
s'ha presentat i no s'ha entrat en el seu debat, però el pla de paisatge urbà que el govern de la ciutat 
està redactant i que algun document previ tots els grups municipals tenen si que hem comentat pel 
que fa al mobiliari de les terrasses que sense entrar amb l 'uniformisme que ens criticava el senyor Pep 
Mur, si que hi ha alguns elements d'ordenació de com ha de ser aquest mobiliari urbà que està en el 
carrer de la ciutat i quines son les obligacions que els propietaris dels establiments que ocupen via 
pública, que és un be de tots els granollerins i de totes les granollerines han de tenir respecte al 
mobiliari que posen en aquesta via pública. Això, en el pla de paisatge urbà que centrarà, com en 
moltes altres qüestions, també centrarà, és evident en quin tipus i com han de ser aquestes terrasses 
que hi ha a la ciutat i sobretot a determinats entorns de la ciutat. 

Alcalde president:
Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Albert Camps, per cloure aquest primer torn, endavant, 

Sr. Camps: 
Gràcies Alcalde. En tot cas aniré contestant, un parell de precisions. Una, que l'ordenança no es cobri 
temes nous, sinó que el que vol és clarificar amb la pràctica, amb el que quotidianament passa, doncs 
els serveis municipals, principalment els vinculats a via pública doncs aprofiten, aprofitem la 
modificació de l'ordenança per clarificar una sèrie d'aspectes i fer-los més entenedors, primera 
qüestió. La segona, i ho vaig dir-ho quan vàrem presentar l'ordenança, l'objectiu de l'ordenança no és 
sancionar, aquest no és l'objectiu, és gestionar un espai públic que per sort a la nostra ciutat és molt 
utilitzat i que per tant és canviat i per tant, doncs cal, d'alguna manera, treballar per, com estic dient, 
doncs gestionar-lo cada vegada millor. Fent conviure els diferents usos que aquest espai doncs té. 

En primer lloc, el tema que s'ha esmentat, el tema de les cues és clar que és un tema que ja s'ha 
intervingut i l'ordenança existent permetia intervenir-hi i actuar-hi i s'ha actuat. No esperem a modificar 
l'ordenança per poder actuar. El que si, és que apareix noves casuístiques en la gestió d'aquest espai 
públic com comentava i el que es fa, doncs d'alguna manera és regular-ho. 

L'objectiu final no és posar traves, sinó d'alguna manera resoldre entre tots, Ajuntament, establiments, 
usuaris, l'us d'aquest espai públic, per tant, la flexibilitat, regidor, tota, aquesta és el que ha de ser, el 
diàleg i així és com es resolen i com s'avança. L'ordenança ha de reflectir quines son la realitat que 
ens trobem dia a dia i així ho fa. 

Qüestions d'estètica, ho ha comentat el meu company Jordi Terrades, en cap cas. No si vol imposar el 
monocroïsme, si no al contrari, la nostra és una ciutat amb molt de color, amb molta vitalitat i hem de 
treballar perquè continuï sent així.

Després, aportacions d'ICV-EUIA-E, bé, no vull entrar, en l'objectiu d'avui en cap dels punts hi havia 
referència al tema de la naturalesa sexual, de la prostitució, aquest és un debat que varem tenir ja 
quan varem discutir l'ordenança, és un tema que no és una competència municipal, s'ha de regular 
amb altres àmbits, no vull entrar i podria donar lloc a un debat que jo no vull encetar i en cap cas no és 
que la regulació de les cues com ha esmentat que ja llegiré l'article exactament el que diu, hagi sorgit 
perquè ara s'han presentat una sèrie de problemes concrets. Torno a repetir, l'ús creixent de l'espai de 
la via pública a mesura que s'ha anat peatonitzant l'espai, s'ha anat establint una sèrie d'activitats, 
doncs fa que s'hagi de pensar que aquesta activitat existeix i que s'ha de gestionar, repeteixo: no és 
resultat causa-efecte en cap cas. 

Ara potser si, com que ja he contestat, llegiré el que diu exactament el punt 60.4 perquè l'audiència 
doncs sàpiga a que ens estem referint, 

1. Els establiments comercials que duguin a terme la venda directa a la via pública o que per al 
desenvolupament de la seva activitat comercial els seus clients estiguin ocupant l'espai públic, hauran 
de disposar de la llicència municipal per ocupació d'aquests espais. Seran responsables dels 
aspectes següents: 

a) Organitzar amb els seus mitjans les cues d'espera dels seus clients, si se'n produeixen, de 
manera que aquestes no destorbin el pas de veïns i vianants pel carrer i no obstaculitzin l'accés a les 



porteries de veïns i/o als comerços més propers, amb el vist-i-plau dels tècnics municipals 
responsables de Mobilitat i Via Pública. 

b) Mantenir en correcte estat de neteja l'entorn del seu establiment mentre aquest estigui obert al 
públic i fer una neteja en el moment del seu tancament. 

c) Atendre els requeriments municipals amb els quals es sol�liciti la retirada de les cues o el 
tancament de l'establiment en un horari determinat per motius d'interès general o de seguretat, a 
causa de la realització d'activitats i actes festius o socials de qualsevol mena, per motius de mobilitat 
de persones i/o vehicles autoritzats.

 
I llavors diu: L'incompliment de qualsevol aspecte dels punts anteriors podrà comportar la 

retirada de la llicència, no , aquí hi ha el canvi l'obertura d'un expedient sancionador.

Bé, això és el que diu l'article 60.4 al qual vostès s'han referit i que em sembla que si llegim és prou 
clar en el sentit del que jo els he exposat. 

Senyor Fermí Gutiérrez, no anem a posar traves als establiments, no és aquest l'objectiu ni molt 
menys de l'ordenança, ni molt menys. 

Al senyor Pius Canal, si hem atès una petició d'última hora, però jo també els diria que fa molt temps 
que tenen la documentació i les aportacions també les hem rebut seves molt a última hora i la voluntat 
ha estat d'escoltar-les, d'incloure-les amb allò que hem pogut, mantenint sempre, sobretot, el que ens 
interessa que és l'acord més ampli i el diàleg i així hem treballat. Tots aquí tenim una mica de 
responsabilitat amb això si cal, miri, ja accepto una part si vol. 

Sobre el tema de les cues és que ja ho he comentat i ho ha comentat el meu company regidor, van ser 
vostès que ho van preguntar, en tot cas que varen entrar en el Ple a la vida dels ciutadans quan ens 
van preguntar preguntar sobre el tema. No volem entrar a la vida dels ciutadans, no és aquest 
l'objectiu de les ordenances. El canvi de mobiliari, és una qüestió que a mi em sembla òbvia que les 
terrasses no han de poder posar mobiliari que els vingui en gana sense tenir criteris conjunts pel que 
suposa d'ocupació de l'espai públic, de tractament del paisatge com s'ha comentat, jo penso que és un 
fet positiu, que no és exclusiu de Granollers de molts municipis doncs que ja tenen regulació en 
aquest sentit i en alguns d'ells estan governant vostès en aquests moment. Moltes gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. No sé si algun dels portaveus fer us de la paraula, ¿si? Endavant senyor Casasnovas, 

Sr. Casasnovas:
Gràcies Alcalde. El regidor Albert Camps ens deia que la casuística no és la mateixa que abans de 
l'obertura. Creiem que és la mateixa que abans de l'obertura d'aquests nous establiments, el que 
canvia és l'amplada del carrer. En aquesta ciutat ja fa molts anys com li deia que generen cues i 
dificultat pel pas de vianants. Vostè diu que no es fet a mida, però la sensació que tenim després de 
no haver fet cap proposta de modificació abans o fins i tot al maig de 2010 quan la van aprovar 
tenir-ho ja regulat. Sobretot, bàsicament per això, perquè en aquesta ciutat com li deia ja fa molt anys 
que tenim establiments que generen cues i dificultat de mobilitat . Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Senyor Canal, endavant,

Sr. Canal:
Aprofitant també l'avinentesa dir-li inicialment al senyor Terrades però veig que també al senyor Albert 
Camps que l'actuació que va fer el senyor Àlex Sastre en el seu moment no anava en aquest sentit i si 
creuen que anava en aquest sentit jo els convido a que la repassin i llegeixin, perquè en cap moment 
parlava de cues, si no que parlava d'un altre tema tant o més greu com és la violència que hi ha en el 
carrer Santa Elisabet, les baralles entre diferents bandes de persones. D'això és el que es queixen 
tots els botiguers que tenen allà botigues obertes i que jo, en tot cas, els invitaria a que anessin a 
preguntar-lis perquè jo veig que això no els ha arribat. Si hi van, s'adonaran que no hi ha cap botiguer 



que es queixarà d'aquestes cues, si no que es queixarà de la violència en el carrer .

En tot cas, el que si que hem queda clar es que en aquest negoci de la cua vostès els hi imposaran un 
impost, una llicència municipal per ocupació de via pública amb negocis, que la veritat sigui dita es 
guanyen la vida, mai tan ben dit: engruna a engruna. Per tant, em sembla equivocades les seves 
apreciacions, això no neix de la nostra queixa perquè no anava en aquest sentit i els convido a que 
llegeixen novament. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies, ¿senyor Terrades? No. Senyor Camps, ara si per cloure, endavant, 

Sr. Camps:
Bé, en tot cas, primer, jo no em moc ni l'equip de govern es mou per sensacions. Nosaltres, ja ho he 
comentat i hem regulat i hem parlat i hem actuat en els temes que s'han plantejat. El que cal és que a 
problemes nous hem de buscar també solucions noves i d'alguna manera contemplar-les. El que fem 
és contemplar una realitat doncs que tenim. 

No hi ha cap afany recaptatori, senyor Pius Canal en regular o en ordenar l'ocupació de la via pública 
pel que fa a aquests establiments que fan la venta a l'exterior. Senzillament, torno a dir, si tenim 
l'espai públic per no repetir-me, l'espai públic és un espai que te diferents usos i que cal fer compatible 
el que és l'ús comercial, totalment legítim, amb l'ús que puguin tenir uns ciutadans que vulguin anar de 
pas, etc. I això és d'alguna manera, a través el diàleg, de buscar l'acord conjunt doncs és el que 
treballarem i buscarem sempre i aquest ha estat el nostre nord i així ho fem.

Alcalde president:
En tot cas, abans de passar a la votació, només dues precisions perquè no quedi, diguem-li instal�lat 
cap mena de boira. No hi ha cap mena de cobrament previst d'ocupació de via pública a les persones, 
els establiments que generin cues, no és així, que quedi clar, no és així. Simplement l'ordenança està 
prou clara i evidentment aquest no és el tema. Es tracta, simplement, d'endreçar conjuntament amb 
les persones que gestionen aquest espai i de mantenir-lo en perfectes condicions, punt, res més que 
això. El que s'ha fet tota la vida. El que hem fet tots plegats tota la vida. A vegades amb ordenança i a 
vegades parlant, per tant, simplement aquesta és la qüestió. 

Per altra banda, en tot cas per informació, evidentment tant la regidora de seguretat ciutadana, com la 
regidora de promoció econòmica, s'han assentat en més d'una ocasió amb els veïns i comerciants del 
carrer Santa Elisabet, com poden vostès imaginar i òbviament també han fixat criteris d'actuació a 
partir de l'estratègia que ens sembla essencial que és la del diàleg, la d'escoltar la gent, la de parlar 
amb la gent, és el que més agrada fer i és el que més fem. Mirar d'escoltar la gent i mirar 
d'interpretar-la, no sempre encertem, però en tot cas, el que si encertem sempre és dedicar molt de 
temps a escoltar a conèixer la realitat, a trepitjar el territori, a parlar amb la gent i a buscar solucions 
als problemes i no mirar de que hi hagin molts problemes i mirar si no hi ha solucions. Aquesta és 
l'objectiu d'aquest govern, buscar solucions als problemes i , en tot cas, el que fem, el que hem fet amb 
aquesta ordenança és atendre la voluntat expressada pel grup de CiU de revisar alguns punts, que 
ens va semblar legítima i per tant vàrem també escoltar integrar en el nostre plantejament i a partir 
d'aquí aprofitar per tal de revisar algunes qüestions de l 'ordenança que ens semblaven interessants de 
revisar. Perquè òbviament com diu molt bé el regidor l'Albert Camps, la ciutat és viva i a nous 
problemes cal buscar noves regulacions i noves solucions . És el que fem amb aquesta ordenança.

En tot cas, és moment de la votació, 

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor     ::::    17171717 PSCPSCPSCPSC::::    12121212        CIUCIUCIUCIU::::    4444 AGAGAGAG::::    1111
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra     ::::    1111    ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE::::    1111
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions     ::::    3333    PPPPPPPP::::    3333

 
Alcalde president:
Canviem de Comissió Informativa, anem a la de l'Àrea de Territori i Ciutat, el punt número 9, 
endavant, 



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

9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR L''''ESBORRANY DEL CONVENI ENTRE EL CONSELLESBORRANY DEL CONVENI ENTRE EL CONSELLESBORRANY DEL CONVENI ENTRE EL CONSELLESBORRANY DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL    
COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL I LCOMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL I LCOMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL I LCOMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL I L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER ENCARREGARAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER ENCARREGARAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER ENCARREGARAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER ENCARREGAR    
LLLL''''EXECUCIÓ DE LEXECUCIÓ DE LEXECUCIÓ DE LEXECUCIÓ DE L''''ACTUACIÓ PUOSCACTUACIÓ PUOSCACTUACIÓ PUOSCACTUACIÓ PUOSC    """"NOUS ACCESSOS A LNOUS ACCESSOS A LNOUS ACCESSOS A LNOUS ACCESSOS A L''''HOSPITAL GENERALHOSPITAL GENERALHOSPITAL GENERALHOSPITAL GENERAL    
COMARCAL DE GRANOLLERSCOMARCAL DE GRANOLLERSCOMARCAL DE GRANOLLERSCOMARCAL DE GRANOLLERS """"

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

Que aquesta actuació substitueix l'actuació Projecte de pont sobre el riu Congost entre els polígons 
industrials Congost i Palou Nord de Granollers , planificada per a l'anualitat 2012. 

Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l'Ajuntament de Granollers tenen interès en formalitzar 
un conveni de col�laboració per encarregar l'execució de l'actuació PUOSC  Nous accessos a 
l’Hospital General Comarcal de Granollers .

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

PrimerPrimerPrimerPrimer :::: Aprovar el Conveni de col�laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i 
l'Ajuntament de Granollers per encarregar l'execució de l'actuació PUOSC "Nous accessos a l'Hospital 
General Comarcal de Granollers, que seguidament es transcriu literalment:

"CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL I L’AJUNTAMENT DECONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL I L’AJUNTAMENT DECONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL I L’AJUNTAMENT DECONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL I L’AJUNTAMENT DE    
GRANOLLERS PER ENCARREGAR L’EXECUCIÓ DE L’ACTUACIÓ PUOSC NOUS ACCESSOS AGRANOLLERS PER ENCARREGAR L’EXECUCIÓ DE L’ACTUACIÓ PUOSC NOUS ACCESSOS AGRANOLLERS PER ENCARREGAR L’EXECUCIÓ DE L’ACTUACIÓ PUOSC NOUS ACCESSOS AGRANOLLERS PER ENCARREGAR L’EXECUCIÓ DE L’ACTUACIÓ PUOSC NOUS ACCESSOS A    
L’HOSPITAL GENERAL COMARCAL DE GRANOLLERSL’HOSPITAL GENERAL COMARCAL DE GRANOLLERSL’HOSPITAL GENERAL COMARCAL DE GRANOLLERSL’HOSPITAL GENERAL COMARCAL DE GRANOLLERS

Granollers, 

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

D’una part, el senyor José Orive Vélez, president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, assistit pel 
secretari accidental de la Corporació, el senyor Jordi Vendrell i Ros.

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

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

El president del Consell Comarcal del Vallès Oriental en virtut del que disposa l’article 13 del Text 
refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, facultat per aquest acte per l’acord del Ple de 17 de setembre de 2003, que delegava al 
president la signatura de convenis aprovats pel Ple i per la Comissió de Govern en l’àmbit de les 
seves competències.

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

El secretari i la secretària accidentals , també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte.

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

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



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

Que aquesta actuació substitueix l’actuació Projecte de pont sobre el riu Congost entre els polígons 
industrials Congost i Palou Nord de Granollers, planificada per a l’anualitat 2012. 

II. Que el 23 de setembre de 2011, la Presidència del CONSELL COMARCAL, mitjançant Decret 
número 65/2011, va aprovar inicialment el projecte tècnic corresponent a l’actuació Nous accessos a 
l’Hospital General Comarcal de Granollers, que incloïa l’estudi bàsic de seguretat i salut, que fou 
publicat al BOPB el 19 d’octubre de 2011.

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

� Nova connexió independent amb la carretera C-251, mitjançant construcció d’una rotonda en la 
confluència dels carrers Josep Maria de Segarra i Francesc Ribas  
� Millora dels accessos actuals, mitjançant una segona rotonda que ordenarà l’actual encreuament 
amb semàfors i facilitarà els moviments entre els diversos circuits dels usuaris així com l’accessibilitat 
del transport públic. 

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

IV. Que es tracta d’un projecte d’impuls comarcal amb absoluta vinculació territorial, atès que la 
seva disponibilitat introduirà millores en la mobilitat, especialment del moviment de vehicles 
d’emergència i usuaris de centre sanitari.

V. Que el CONSELL COMARCAL té interès en formalitzar un conveni de col�laboració per 
encarregar la gestió de l’actuació PUOSC Nous accessos a l’Hospital General Comarcal de Granollers 
a l’Ajuntament de Granollers.

Les parts signatàries posen de relleu que aquest instrument es fonamenta en les següents,

C O N S I D E R A C I O N S  J U R Í D I Q U E SC O N S I D E R A C I O N S  J U R Í D I Q U E SC O N S I D E R A C I O N S  J U R Í D I Q U E SC O N S I D E R A C I O N S  J U R Í D I Q U E S

La competència de l’AjuntamentLa competència de l’AjuntamentLa competència de l’AjuntamentLa competència de l’Ajuntament

1. Els articles 25.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL) i 
66.3.d) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC), aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, d’acord amb els quals, el municipi té competències pròpies, entre 
d’altres, en matèria d’ordenació, gestió i execució i la disciplina urbanística, i la pavimentació de vies 
públiques urbanes.

2. Els articles 26.1.a) de la LBRL i 67.a) TRLMC, d’acord amb els quals els municipis han de prestar 
el servei d’accés als nuclis de població i pavimentació i conservació de les vies públiques .

3. L’article 2.2 a) i d) del Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei de carreteres de Catalunya, d’acord amb el qual queden exclosos del seu àmbit d’aplicació, les 
vies i els accessos als nuclis de població que integren la xarxa viària municipal , sempre que no tinguin 
la consideració de tram urbà o de travessera; i les noves vies que siguin executades pels ajuntaments 
d’acord amb el planejament vigent. 

4. Els articles 57 i següents i 85 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agot, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’urbanisme, pel que fa a l’aprovació dels plans d’ordenació urbanística municipals .



La competència del Consell ComarcalLa competència del Consell ComarcalLa competència del Consell ComarcalLa competència del Consell Comarcal

1. L’article 28 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, en relació amb l'article 85 del TRLMC, d'acord amb el qual, la 
comarca exerceix competències municipals per delegació o per conveni i realitza obres 
d'infraestructura general o complementàries per a l 'establiment o la prestació dels serveis municipals .

2. Els articles 101 a 103 del Programa d'Actuació Comarcal, aprovat en sessió plenària de 30 de 
març de 1995, que habiliten el CONSELL COMARCAL per programar i executar obres 
d’infraestructura general o complementàries per a l'establiment o prestació de serveis municipals; i 
programar i executar obres fins i tot no previstes al PAC, quan siguin inherents a una competència 
aliena que el Consell Comarcal hagi assumit per delegació o conveni, o es tracti d'obres vinculades a 
serveis de la pròpia comarca.

5. L’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 10 de la llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya pel que fa a la possibilitat 
d’encarregar, per raons d’eficàcia administrativa, la gestió d’activitats de caràcter material, tècnic o 
serveis a òrgans o entitats d’una altra administració. 

El finançamentEl finançamentEl finançamentEl finançament

1. La Llei 23/1987, de 23 de desembre, per la qual s’estableixen els criteris de finançament del Pla 
únic d’obres i serveis de Catalunya i les bases per a la selecció, la distribució i el finançament de les 
obres i els serveis a incloure-hi.

2. El Decret 245/2007, de 6 de novembre, de convocatòria per a la formulació del Pla únic d’obres i 
serveis de Catalunya 2008-2012.

3. El Decret 101/2008, de 6 de maig, pel qual s’aproven les bases d’execució del PUOSC per al 
període 2008-2012.

4. L’Edicte de 15 de juny de 2011, número de DOGC 5900, d’informació pública del PUOSC 
corresponent a l’any 2012.

7. L’acord GOV/14/2012, de 28 de febrer, d’aprovació del PUOSC per a l’any 2012 pel qual s’hi 
inclou l’actuació núm. 2012/1174, Nous accessos a l’Hospital General Comarcal de Granollers, 
publicat el 2 de març de 2012 al DOGC  número 6079.

D’acord amb les manifestacions exposades i les consideracions jurídiques, les parts compareixents 
atorguen aquest conveni de cooperació interadministrativa que subjecten als següents ,

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .... Aquest conveni té per objecte l’encàrrec de gestió de l’execució de l’actuació Nous accessos a 
l’Hospital General Comarcal de Granollers –en endavant, l’ACTUACIÓ- a l’Ajuntament de Granollers –
en endavant, l’AJUNTAMENT-, que l’accepta. 

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

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



SegonSegonSegonSegon.... Per raó d’aquest conveni correspon al CONSELL COMARCAL:

a. Consignar en l’estat de despeses dels seus pressupostos, dins del període d’execució establert 
pel PROJECTE, una subvenció de vuit-cents mil euros (800.000€) corresponent al cofinançament del 
PUOSC, fent-la constar a l’estat d’ingressos corresponent a cada exercici, i com a subvenció de 
capital, l’import del cofinançament del PUOSC.

b. Presentar als Serveis Territorials del Departament de Governació i Relacions Institucionals els 
documents justificatius de la despesa realitzada a càrrec de la subvenció PUOSC, així com la resta de 
documentació necessària per donar compliment a les bases d’execució del PUOSC per al quinquenni 
2008-2012, un cop l’AJUNTAMENT hagi finalitzat l’execució de l’obra i hagi presentat la documentació 
corresponent.  

c. Transferir a l’AJUNTAMENT, un cop en disposi, l’import corresponent del cofinançament del 
PUOSC que efectivament rebi.

d. Pel cas que s’incrementin els ajuts o s’obtinguin altres subvencions, sempre i quan siguin 
superiors als costos dels contractes de referència o de les seves modificacions o de nous que 
s’atorguin, el CONSELL COMARCAL els aportarà a l’AJUNTAMENT. Aquest reintegrament es 
produiria en un termini màxim d’un mes a partir d’aquell en què els referits increments s’haguessin 
ingressat efectivament a la Tresoreria del CONSELL COMARCAL.

e. Les altres que resultin d’aquest conveni.

TercerTercerTercerTercer .... Per raó d’aquest conveni correspon a l’AJUNTAMENT:

a. Assumir l’encàrrec de gestió i executar l’ACTUACIÓ amb subjecció plena a les bases d’execució 
del PUOSC per al quadrienni 2008-2012, aprovades pel Decret 101/2008, de 6 de maig i de 
conformitat amb el PROJECTE descrit al pacte primer, i, si s’escau, dur a terme la redacció i la 
tramitació de la modificació o reforma d’aquest, supòsit en el qual haurà de notificar-ho al CONSELL 
COMARCAL, així com assumir-ne el cost de les desviacions, reformes i modificacions del 
PROJECTE, del contracte i, si s’escau de la liquidació del contracte, així com l’eventual repercussió 
en el finançament.

L’AJUNTAMENT és l’únic responsable del pagament dels imports derivats de l’execució de 
l’ACTUACIÓ, de conformitat amb el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

b. Consignar a l’estat de despeses del pressupost per l’exercici 2012 l’import total de l’ACTUACIÓ, 
així com consignar a l’estat d’ingressos, com a subvenció de capital procedent del CONSELL 
COMARCAL, el cofinançament PUOSC.

c. Complir els requisits de publicitat i divulgació de les actuacions incloses en el PUOSC, d’acord 
amb el que preveu la base dissetena d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al 
quadrienni 2008-2012.

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

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

f. Aprovar l’expedient de contractació, la convocatòria de la licitació, i l’adjudicació del contracte 
d’obra abans del 31 de desembre de 2012, així com totes les prerrogatives que corresponguin a 
l’Administració d’acord amb la normativa de contractació.

g. Negociar amb les diferents companyies de serveis les connexions amb les xarxes generals, si 



s’escau, i tramitar els informes i les autoritzacions que hagi d’emetre una altra Administració quan així 
ho exigeixi la legislació sectorial .

h. Sol�licitar totes autoritzacions necessàries de companyies de serveis així com preparar i 
presentar tota la documentació que sigui necessària.

i. Assumir el cost dels impostos, taxes i preus de qualsevol naturalesa necessaris per a tramitar i 
obtenir les llicències, permisos i autoritzacions que la legislació sectorial requereixi .

j. Recepcionar la infraestructura objecte d’aquest conveni, una vegada efectuada, i assumir-ne el 
seu funcionament i manteniment.

k. Presentar al CONSELL COMARCAL els certificats d’obra corresponents al pagament als 
contractistes, per tal que aquest certifiqui la quantitat global abonada, als efectes de la tramitació dels 
corresponents justificants a la Direcció General d’Administració Local, els certificats corresponents a 
la realització del replanteig i els corresponents a l’import de l’adjudicació del contracte i una relació de 
les obligacions reconegudes i aprovades relatives a l’actuació que contingui número, data i descripció 
de la factura; nom i NIF dels contractistes, i import justificat i data de la seva aprovació i que el total de 
les diverses fonts de finançament de l’actuació no supera el 100% del seu cost. Així mateix, haurà de 
presentar qualsevol altra documentació necessària per a justificar l’import de la subvenció del 
PUOSC.

l. Custodiar tota la documentació justificativa del procediment de contractació , execució i pagament 
de l’actuació, per tal de posar-la a disposició de la Direcció General d’Administració Local, el Consell 
Comarcal i les altres instàncies responsables del control de l’aplicació de la subvenció del PUOSC .

m. Cofinançar la part de l’ACTUACIÓ no cofinançada pel PUOSC.

n. Les altres que resultin d’aquest conveni i de les normes aplicables per a la realització de 
l’ACTUACIÓ. 

QuartQuartQuartQuart.... Les parts d’aquest conveni creen una Comissió integrada per l’alcalde de l’AJUNTAMENT o la 
persona en qui delegui i pel gerent del Consell Comarcal o la persona en qui delegui . 

Les seves funcions seran les següents:

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

CinquèCinquèCinquèCinquè. Aquest conveni entrarà en vigor en la data de la formalització per totes les parts i s’extingirà 
per tot amb el compliment de les obligacions que les parts contreuen i per l’incompliment de les 
mateixes obligacions si són de tal naturalesa que no permeten l’execució de l’ACTUACIÓ, sense que 
això eximeixi l’AJUNTAMENT d’abonar al CONSELL COMARCAL les obligacions que hagi contret per 
raó d’aquest conveni.

SisèSisèSisèSisè.... El CONSELL COMARCAL farà pública, a través del Butlletí Oficial de la Província, la 
formalització d’aquest conveni i en trametrà un exemplar a la Direcció General d’Administració Local 
de la Generalitat de Catalunya perquè en tingui coneixement. La resolució d’aquest conveni estarà 
sotmesa al mateix règim de publicitat. 

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

I, en senyal de conformitat, signen les parts, en dos exemplars i a un sol efecte, amb l’assistència dels 
corresponents secretari i secretària accidental, que en donen fe, en el lloc i la data esmentats a 
l’encapçalament."



SEGONSEGONSEGONSEGON: Facultar a l'il�lustre Sr. Alcalde de l'Ajuntament de Granollers per a la signatura del 
conveni a què fa referència l'acord anterior.

TERCERTERCERTERCERTERCER:::: Notificar a l'Àrea de Govern i Economia i al Consell Comarcal del Vallès Oriental . 

Alcalde president:
Moltes gràcies, té la paraula el senyor Terrades per fer la presentació del conveni , endavant, 

Sr. Terrades:
Gràcies Alcalde. El Consell Comarcal del Vallès Oriental, com és habitual en els darrers anys quan es 
fa la convocatòria del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya hi ha un seguit d'obres de les que 
planteja com administració que tenen un caire d'abast territorial, d'abast comarcal. De fet en el darrer 
PUOS que tenia una durada de 5 anys, en el darrer any de durada del PUOS l'any 2012 el Consell 
Comarcal havia incorporat una infraestructura de contingut econòmic que també afectava a la ciutat de 
Granollers que era el nou pont sobre el riu Congost que vostès saben que l'eix industrial que va des 
de la Garriga fins a Montmeló és d'una potència molt important, havien sorgit també polígons a l'altra 
banda del riu, en el nostre terme municipal i es tractava de fer aquesta construcció que ajudés a 
l'activitat econòmica, de la nostra ciutat però del conjunt del territori. L'Ajuntament de Granollers va 
poder avançar aquesta obra amb el fons que el govern de l'estat, el president Rodríguez Zapatero, va 
posar a disposició dels ajuntaments. 

Tenim aquí també una altra gran infraestructura d'abast comarcal, un gran equipament que dóna 
servei no només als granollerins i granollerines, sinó al conjunt de ciutadans del Vallès Oriental, 
l'Hospital General de Granollers, de fet l'Hospital General de Granollers és la primera empresa de la 
nostra empresa de la nostra ciutat en nombre de treballadors que ocupa.

Vostès saben que també hi ha plantejat, son conscients tots els granollerins i granollerines, tots els 
que algun cop hem estat usuaris d'aquest centre les dificultats d'accés en el mateix. L'Ajuntament de 
Granollers ha cedit també terrenys en aquest àmbit per tal de que es puguin construir nous 
equipaments sociosanitaris lligats a l'Hospital, en aquest cas uns terrenys que s'han cedit a la 
Fundació Benito Menni per donar solució al centre de malalts mentals. També el govern de la 
Generalitat ha previst, suposo  que quan els condicions econòmiques ho permetin, l'ampliació de 
l'Hospital General. 

Fa recomanable, de totes totes modificar i millorar els accessos a l 'Hospital General de Granollers. Un 
càlcul que hem fet dels usuaris d'aquest equipament sanitari de la nostra comarca ens indica que 
durant l'any el conjunt d'usuaris que utilitzen aquest equipament molts d'ells amb vehicle, molts d'ells 
a peu, molts d'ells en transport públic està al voltant de les 494.000 persones, usuaris, entre 
treballadors, visitants i pacients. Per tant, jo crec que tots som conscients de que tenim un problema 
de ordenar la complexitat de la mobilitat que es produeix en aquest entorn. Fins i tot de facilitar i de 
millorar l'accessibilitat de les persones que l'utilitzen. Per exemple, els que utilitzen l'aparcament, 
alguns usuaris d'urgències, altres no, visitants, s'han de millorar l'accessibilitat i suprimir barreres 
arquitectòniques. Aquest projecte planteja també per exemple també la construcció d'un ascensor que 
pugui comunicar aquest pàrquing amb els serveis a peu de carrer de l 'Hospital.

Aquesta és una obra que l'administració que la sol�licita és el Consell Comarcal , però que hem acordat 
amb la administració comarcal que l 'administració actuant sigui l 'Ajuntament de Granollers, per això es 
signa aquest conveni. Una inversió que suposarà 905.000 euros a la ciutat, dels quals 800.000 
provenen d'aquest PUOS i la diferència, és a dir, els 105.000 restants els aporta l'Ajuntament de 
Granollers. 

Hem previst que l'inici d'aquestes obres un cop es signi el conveni i es pugui iniciar-se el procés de 
licitació de la mateixa es pugui produir al voltant dels mesos d'estiu d'enguany, juny-juliol del 2012 i 
que la durada de la mateixa sigui d'uns 6 o 7 mesos, és a dir que al voltant de final d'any principis del 
2013 aquests nous accessos a l'Hospital General de Granollers puguin estar en ple funcionament. 



Alcalde president:
Moltes gràcies. Aquí no hi ha intervencions demanades, també la voluntat de tots els grups de votar a 
favor, per tant la donem per aprovada per unanimitat. 

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT
 
Alcalde president:
Passem als punts números 10 i 11, que tenen el mateix objecte que és el finançament del pavelló del 
Congost i en tot cas tractarem o votarem també junts, endavant senyora Secretària, 
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La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers del dia 31 de gener de 2012,  va acordar 
l'aprovació de l'esborrany del Conveni de concessió de subvenció entre el Consell Català de l'Esport i 
l'Ajuntament de Granollers per al finançament de la construcció del "Pavelló poliesportiu" al barri 
Congost de Granollers (núm. expedient 82.210/00), mitjançant la línia de crèdit amb l'Institut Català de 
Finances. 

En el mateix acord es va acceptar la subvenció de 960.000 euros atorgada pel Consell Català de 
l'Esport  per al finançament de l'esmentada actuació, es va aprovar la formalització del préstec amb 
l'Institut Català de Finances i es va facultar a l'il�lustre senyor Alcalde per a la signatura dels 
documents necessaris per a dur a bon terme els acords anteriors.

Que a data de l'acord, l'import acumulat de l'operació projectada i de les operacions a llarg terminis 
contractades, o iniciat el seu expedient de contractació, per l'Alcalde en el present exercici 2012 no 
supera el 10% dels ingressos ordinaris previstos en el pressupost vigent i , per tant, la competència per 
a l'aprovació d'aquest préstec correspon a l'Alcalde.

Que l'Institut Català de Finances demana que els acords relatiu a acceptar la subvenció, l'aprovació 
de la formalització del préstec corresponent a l'actuació subvencionada siguin adoptats pel Plenari 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: Ratificar l'acord pres per la Junta de Govern Local de data 31 de gener de 2012, pel qual 
es va aprovar l'esborrany del Conveni de concessió de subvenció per al finançament de la construcció 
del Pavelló poliesportiu al barri CongostPavelló poliesportiu al barri CongostPavelló poliesportiu al barri CongostPavelló poliesportiu al barri Congost atorgada pel Consell Català de l'Esport, així com la 
formalització d'un préstec amb l'Institut Català de finances, i que es transcriu literalment:
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1r En data 20 de juliol de 2010 el Govern de la Generalitat de Catalunya va autoritzar al Consell 
Català de l'Esport a atorgar i tramitar la concessió de subvencions a entitats a obres específiques de 
la xarxa bàsica.
El Consell Català de l'Esport, en data 27 de juliol de 2010, va notificar que l'Ajuntament de Granollers 
figura entre les entitats beneficiàries amb un import del principal de la subvenció de 960.000 euros per 
a l'actuació denominada "Pavelló poliesportiu" al barri Congost de Granollers (obra local núm. 30/09).  
Així mateix, informa que per a la concessió de la subvenció cal presentar abans del proper 31 de 



d'octubre de 2010, la documentació necessària per a la tramitació de l'esmentada subvenció, (núm. 
d'expedient 82.210/00).

2n En data 20 de setembre de 2010, la Junta de Govern Local va aprovar l'actuació "Pavelló 
poliesportiu" al barri Congost de Granollers, inclosa a l'Acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 20 de juliol de 2010, i es va sol�licitar al Consell Català de l'Esport la concessió de la 
subvenció de 960.000,00 euros. També es va aprovar els sistema de finançament de la subvenció 
esmentada a través de l'Institut Català de Finances.
Que aquest acord es va notificar al Consell Català de l'Esport juntament amb la documentació annexa 
requerida el 29 de setembre de 2010. 

3r En data 13 de desembre de 2011 es va signar un Protocol d'intencions entre el Consell Català de 
l'Esport i l'Ajuntament de Granollers per al finançament de la construcció del "Pavelló poliesportiu" al 
barri Congost per a l'anualitat 2012.

4t La Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, mitjançant escrit de data 24 de 
gener de 2011, ha proposat la signatura d'un Conveni de concessió de subvenció entre el Consell 
Català de l'Esport i l'Ajuntament de Granollers per al finançament de la construcció del Pavelló 
poliesportiu al barri Congost, per a l'anualitat 2012, mitjançant el sistema de finançament de la línia de 
crèdit de l'Institut Català de Finances, per la quantitat global d'1.783948,00, que inclou els imports 
següents:
---- 960.000,00960.000,00960.000,00960.000,00 euros, corresponents a l'import principal del préstec que li concedirà l’Institut Català 

de Finances.
- 823.948,00823.948,00823.948,00823.948,00     euros, corresponent a l’estimació de l’import dels interessos del principal i altres 

despeses derivades del préstec esmentat.

5è Que a data de l'acord, l'import acumulat de l'operació projectada i de les operacions a llarg 
terminis contractades, o iniciat el seu expedient de contractació, per l'Alcalde en el present exercici 
2012 no supera el 10% dels ingressos ordinaris previstos en el pressupost vigent i, per tant, la 
competència per a l'aprovació d'aquest préstec correspon a l'Alcalde.

6è Que és d'interès d'aquest Ajuntament la formalització de l'esmentat Conveni de concessió de 
subvenció.

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

D'acord amb l'article 119.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, la subvenció ha de ser acceptada pel 
beneficiari, a l'efecte del compliment de les condicions fixades per a la seva aplicació .

De conformitat amb l'acord del Ple de la corporació de 5 de juliol de 2011, es delega a la Junta de 
Govern Local com a òrgan competent per acceptar les subvencions i els convenis atorgades per 
organismes públics.

Es proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern Local

PrimerPrimerPrimerPrimer. Aprovar l'esborrany del conveni de concessió de subvenció entre el Consell Català de 
l'Esport i l'Ajuntament de Granollers  per al finançament de la construcció del "Pavelló poliesportiu" al 
barri Congost de Granollers (núm. expedient 82.210/00), que a continuació es transcriu literalment:

""""Conveni de concessió de subvenció entre el Consell Català de lConveni de concessió de subvenció entre el Consell Català de lConveni de concessió de subvenció entre el Consell Català de lConveni de concessió de subvenció entre el Consell Català de l''''Esport i lEsport i lEsport i lEsport i l''''entitat “Ajuntamententitat “Ajuntamententitat “Ajuntamententitat “Ajuntament    
Granollers”Granollers”Granollers”Granollers” ,,,,    per al finançament de la construcció de “Pavelló poliesportiu”per al finançament de la construcció de “Pavelló poliesportiu”per al finançament de la construcció de “Pavelló poliesportiu”per al finançament de la construcció de “Pavelló poliesportiu”     

Esplugues de Llobregat, 

ReunitsReunitsReunitsReunits
D'una part, el senyor Ivan Tibau i Ragolta, com a president del Consell Català de l'Esport amb 
competència suficient d'acord amb l'article 2.2.f) del Decret 35/2001, de 23 de gener, sobre els òrgans 
rectors i el funcionament del Consell Català de l 'Esport,

I d'altra part, el senyor Josep Mayoral i Antigas,,,,    Alcalde de l'entitat “Ajuntament Granollers”“Ajuntament Granollers”“Ajuntament Granollers”“Ajuntament Granollers”,    en 



representació d'aquesta. 

ActuenActuenActuenActuen

Ambdues parts, en nom i representació de les respectives institucions i, es reconeixen competència i 
capacitat suficient per actuar i obligar-se i

ExposenExposenExposenExposen

IIII.... D'acord amb l'article 3.2.n), del Text únic de la Llei de l'esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, 
de 31 de juliol, un dels principis rectors de la política esportiva de la Generalitat és el de planificar i 
programar una xarxa equilibrada d'instal�lacions esportives amb els equipaments necessaris arreu del 
territori català, que reculli tant com sigui possible tota mena d'iniciatives mirant d'aconseguir una 
utilització òptima de les instal�lacions , els equips i els materials destinats a la pràctica esportiva . 

IIIIIIII.... El Text únic de la Llei de l'esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, en el seu 
article 51.1, disposa que correspon al Consell Català de l'Esport redactar i tramitar el Pla director 
d'instal�lacions i equipaments esportius de Catalunya. Fruit d'aquest mandat, mitjançant el Decret 
95/2005, de 31 de maig, s'aprova el Pla director d'instal�lacions i equipaments esportius de Catalunya 
(PIEC).

IIIIIIIIIIII.... El Consell Català de l'Esport és un organisme autònom administratiu adscrit actualment al 
Departament de la Presidència, que entre d'altres finalitats, disposa la de planificar i gestionar la 
política esportiva de la Generalitat, d'acord amb l'article 35.3 del Text únic de la Llei de l'esport, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol.

IVIVIVIV....    El 30/09/10, el Departament de la Vicepresidència, el Consell Català de l'Esport i de l'Institut 
Català de Finances signen el text refós del conveni de col�laboració en el qual s'estableixen les 
condicions del programa de finançament d'inversions en instal�lacions i equipaments esportius 
inclosos en el PIEC. En aquest text es refon el conveni signat per les parts el 15/12/05, amb totes les 
modificacions posteriors.

VVVV....    Les subvencions concedides en aplicació de l'anterior conveni consten del principal, que és l'import 
que l'entitat beneficiària rep com a bestreta de l'Institut Català de Finances, i dels interessos i 
despeses que genera el préstec que l'Institut Català de Finances concedeix, a proposta del Consell 
Català de l'Esport, a l'entitat subvencionada.

VIVIVIVI....    L'Institut Català de Finances fa efectiu l'import del principal, en endavant “desemborsament”, a 
l'entitat beneficiària, una vegada el Consell Català de l'Esport i la Intervenció Delegada hagin donat el 
seu vistiplau als justificants de l'actuació. El Consell Català de l'Esport fa efectiu, a càrrec dels 
pressupostos de les anualitats corresponents contemplades a l'expedient de plurianualitat, l'import de 
la subvenció, en endavant “pagament”, directament a l'Institut Català de Finances que inclou 
l'amortització així com els interessos i totes les despeses del préstec .

VIIVIIVIIVII....    L'entitat “Ajuntament Granollers”“Ajuntament Granollers”“Ajuntament Granollers”“Ajuntament Granollers”  ha presentat una sol�licitud de subvenció.

VIIIVIIIVIIIVIII....    El 06/07/2010, el Govern de la Generalitat de Catalunya aprova l 'expedient de despesa plurianual 
que dóna cobertura a aquesta subvenció, l'última modificació del qual s'aprova el 04/10/2011. La 
despesa corresponent a l'anualitat 2012 està degudament consignada en les partides pertinents del 
pressupost de la Generalitat de Catalunya, per la qual cosa hi ha crèdit adequat i suficient.

IXIXIXIX....    El    20/07/2010,,,,    el Govern de la Generalitat de Catalunya autoritza el Consell Català de l'Esport a 
atorgar a l'entitat “Ajuntament GranollersAjuntament GranollersAjuntament GranollersAjuntament Granollers ”    una subvenció d'1111....783783783783....948948948948,,,,00000000    euroseuroseuroseuros    per a la construcció de 
“Pavelló poliesportiuPavelló poliesportiuPavelló poliesportiuPavelló poliesportiu ”....

Vist que l'expedient ha seguit la tramitació corresponent i que compleix la normativa aplicable, de 
conformitat amb l'article 94.5 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (LFC), 
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, posades d'acord les parts i en consideració 
de les manifestacions anteriors, aquestes subscriuen el present conveni que es regirà pels següents:

PactesPactesPactesPactes



PrimerPrimerPrimerPrimer. Concedir una subvenció a l'entitat “Ajuntament Granollers”Ajuntament Granollers”Ajuntament Granollers”Ajuntament Granollers”, amb número d'expedient 
82.210/00, per un import global d'1.783.948,00 euros,,,,    per a la construcció de “Pavelló poliesportiu”Pavelló poliesportiu”Pavelló poliesportiu”Pavelló poliesportiu”    a 
finançar mitjançant    la línia de crèdit de l'lnstitut Català de Finances que inclou els següents imports : 
-960960960960....000000000000,,,,00000000 euros, corresponents a l'import principal del préstec que li concedirà l'Institut Català de 
Finances.
-823823823823....948948948948,,,,00000000    euros, corresponent a l'estimació de l'import dels interessos del principal i altres 
despeses derivades del préstec esmentat.
La realització de l'obra subvencionada ha de finalitzar abans del 31/12/2013, sens perjudici del que 
estableix el pacte setè.

SegonSegonSegonSegon.... El Consell Català de l'Esport proposarà a l'Institut Català de Finances que concedeixi a l'entitat 
“Ajuntament GranollersAjuntament GranollersAjuntament GranollersAjuntament Granollers” un crèdit de    960960960960....000000000000,,,,00000000 euros, que serà desemborsat prèvia presentació de 
les justificacions (de conformitat amb el pacte cinquè i següents d'aquest conveni), degudament 
conformades pel Consell Català de l'Esport i per la Intervenció Delegada corresponent, segons el 
calendari de desemborsaments següent:

any 2012: 960.000,00 euros

Els imports dels desemborsaments no abonats en cada anualitat podran acumular-se a les següents 
anualitats.

TercerTercerTercerTercer ....    El Consell Català de l'Esport farà efectiva la subvenció, que inclou les amortitzacions del 
principal i qualsevol altra quantitat derivada del préstec, directament a l'Institut Català de Finances a 
càrrec dels pressupostos de 2012 fins el 2027 d'acord amb el següent desglossament:

Capítol 7 Capítol 4 Total
any 2012: 20.096,00 euros 39.625,00 euros 59.721,00 euros
any 2013: 28.185,00 euros 60.513,00 euros 88.698,00 euros
any 2014: 18.726,00 euros 63.320,00 euros 82.046,00 euros
any 2015: 19.076,00 euros 64.283,00 euros 83.359,00 euros
any 2016: 21.752,00 euros 67.525,00 euros 89.277,00 euros
any 2017: 23.613,00 euros 65.664,00 euros 89.277,00 euros
any 2018: 26.236,00 euros 63.845,00 euros 90.081,00 euros
any 2019: 31.861,00 euros 61.823,00 euros 93.684,00 euros
any 2020: 28.065,00 euros 59.530,00 euros 87.595,00 euros
any 2021: 35.645,00 euros 57.205,00 euros 92.850,00 euros
any 2022: 46.283,00 euros 54.459,00 euros 100.742,00 euros
any 2023: 81.081,00 euros 50.892,00 euros 131.973,00 euros
any 2024: 127.193,00 euros 44.767,00 euros 171.960,00 euros
any 2025: 142.275,00 euros 34.844,00 euros 177.119,00 euros
any 2026: 157.135,00 euros 23.881,00 euros 181.016,00 euros
any 2027: 152.778,00 euros 11.772,00 euros 164.550,00 euros

Total 960.000,00 euros 823.948,00 euros 1.783.948,00 euros

La primera anualitat, corresponent al 2012, es farà efectiva dins de l'esmentat període pressupostari 
amb càrrec a les partides pressupostàries corresponents. Les anualitats restants es faran efectives al 
llarg de cada període pressupostari. Per fer efectiu el pagament del capítol 7 s'ha d'haver desemborsat 
com a mínim una quantitat acumulada igual o major que el total a retornar i el del capítol 4 caldrà una 
notificació de l'Institut Català de Finances que indiqui l'import dels interessos corresponents a 
l'anualitat.
La distribució del capítol 4, interessos i despeses del préstec, correspon a una previsió que no es 
podrà concretar fins a que es conegui el tipus d'interès a aplicar cada any i les dates dels 
desemborsaments i de les amortitzacions.
Per tal de poder adaptar els pagaments dels capítols 7 i 4 a la realitat dels costos del préstec, el 
Consell Català de l'Esport podrà modificar els imports corresponents als capítols 7 i 4 de l'any en curs 
en funció dels interessos i despeses acreditats per l'Institut Català de Finances, sempre i quan es 
justifiqui que hi ha crèdit suficient en el moment del pagament. L'entitat beneficiària autoritza al 
Consell Català de l'Esport a modificar la distribució de les anualitats següents, sempre que no es 



modifiqui l'import total del principal segons el punt segon de l'Acord de Govern de 25/10/2011. 
Aquestes modificacions s'han de notificar degudament a l'entitat beneficiària.
El pagament de la darrera anualitat s'adaptarà al còmput dels interessos, en funció de les dates 
concretes dels desemborsaments i dels pagaments.

QuartQuartQuartQuart....    El principal de totes les subvencions concedides per les diferents administracions o entitats 
privades no poden superar en cap cas el 100% de l'import d'adjudicació del total de les obres. Tota 
quantitat que el superi s'ha de revocar de la subvenció concedida pel Consell Català de l 'Esport.
Així mateix, aquest conveni es pot revisar en el supòsit d'alteració de les condicions de concessió que 
pugui suposar una rebaixa en l'import de la subvenció.

CinquèCinquèCinquèCinquè....    Els justificants de l'actuació objecte de subvenció consisteixen en certificació de la justificació 
de la despesa, expedida per la Secretaria o la Intervenció, que acrediti: les dades identificatives de 
l'actuació subvencionada i de les certificacions d'obra, l'acceptació de les certificacions d'obra, l'import 
de l'obra executada i que aquesta s'ha realitzat d'acord amb el projecte informat favorablement pel 
Consell Català de l'Esport. Tanmateix, en qualsevol moment, el Consell Català de l'Esport, pot exigir 
la presentació de les certificacions d'obra o factures, degudament acceptades per l'entitat beneficiària, 
que acreditin l'actuació realitzada. 

SisèSisèSisèSisè.... Atès que l'import de la despesa subvencionable supera la quantia de 30.000 euros, amb la 
presentació de la primera documentació justificativa també s'han d'aportar les ofertes sol�licitades per 
a la contractació de l'obra, que almenys han de ser tres, d'acord amb els criteris establerts a l'article 
31.3 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS). Quan no s'hagi 
triat l'oferta econòmica més avantatjosa també s'ha d'aportar una memòria justificativa de l 'elecció. 

SetèSetèSetèSetè....    El desemborsament del préstec a l'entitat beneficiària el farà efectiu l'Institut Català de Finances 
(ICF). A aquest efecte, caldrà que cada any, abans del 15 d'octubre, l'entitat beneficiària de la 
subvenció lliuri al Consell Català de l'Esport, la documentació justificativa prevista en el pacte cinquè i 
que aquesta sigui conformada pel mateix Consell Català de l'Esport i la Intervenció Delegada. En 
l'última anualitat, la documentació justificativa es pot presentar fins el  15 d'octubre de l'any següent.
El principal de la subvenció el desemborsarà l'ICF, en una o vàries vegades, a mida que es justifiqui 
degudament la part de l'obra executada fins al màxim establert anualment en el pacte 2n, aplicant 
sobre l'import dels justificants de l'actuació el percentatge que resulti del principal de la subvenció 
atorgada sobre l'import d'adjudicació de l'actuació subvencionada.
Per poder fer efectiu el primer desemborsament, l'Entitat ha d'aportar al Consell Català de l'Esport, a 
més de la documentació justificativa, certificació degudament signada, acreditativa de l'acord 
d'adjudicació per l'òrgan competent i una còpia de l'acta de replanteig on consti la data d'inici de l'obra 
subvencionada.
Per al lliurament de l'últim desemborsament, el beneficiari ha d'aportar al Consell Català de l'Esport 
l'acta de recepció, el certificat final de l'obra signat per la direcció de les obres, amb el corresponent 
projecte final d'obra i l'expressió de la liquidació final de les obres, i un joc de fotografies digitals. 
Aquest material fotogràfic pot ser utilitzat pel Consell Català de l'Esport, en les seves exposicions i 
publicacions.
L'últim 5% del principal de la subvenció es desemborsarà una vegada el Consell català de l'Esport 
comprovi que la documentació presentada dóna compliment al que estableix la normativa tècnica 
d'equipaments esportius del PIEC. 

VuitèVuitèVuitèVuitè....    Juntament amb les obligacions previstes a l'article 14 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions (LGS) i a la LFC, així com a la resta de normativa aplicable, 
l'Entitat beneficiària està subjecta a les obligacions següents :
a) Executar les obres a subvencionar amb estricta subjecció al projecte informat favorablement pel 
Consell Català de l'Esport, d'acord amb la normativa tècnica d'equipaments esportius del (PIEC). No 
es pot modificar el projecte aprovat pel Consell Català de l'Esport sense l'autorització prèvia per escrit 
d'aquesta administració esportiva.
Les variacions dels projectes que suposin un increment del cost final de l'obra no comporten un 
augment de la subvenció concedida.
b) La quantia del principal de la subvenció atorgada pel Consell Català de l'Esport, s'ha de destinar 
íntegrament al pagament de l'obra subvencionada o, en tot cas, si escau, a avançar l'amortització del 
préstec que l'entitat hagi formalitzat per al finançament de l'obra.
c) L'entitat beneficiària pot subcontractar totalment l'objecte de la subvenció, d'acord amb el que 
preveu l'article 29 de la LGS i 68 del seu Reglament. En els supòsits que l'activitat subcontractada 



sigui superior al 20% de l'import de la subvenció i que aquest import superi els 60.000 euros, abans de 
formalitzar la subcontractació del contracte d'obres, cal aportar-lo perquè el Consell Català de l'Esport, 
o òrgan competent, l'autoritzi en el termini d'un mes. 
d) L'acta de replanteig d'inici d'obra, els certificats de justificació de la despesa expedits per la 
Secretaria o Intervenció i l'acta de recepció de les obres s'han de presentar preferentment amb el 
model normalitzat que facilita el Consell Català de l'Esport; en el cas de les certificacions d'obra, amb 
el model reglamentàriament establert al RD 1098/2001, de 12 d'octubre, que també facilita el Consell 
Català de l'Esport. Aquests documents s'han de lliurar amb el nom i les signatures originals, amb els 
segells corresponents, de l'entitat promotora, l'empresa contractada i la direcció de les obres.
e) Sotmetre's a les actuacions de control dels òrgans competents i a facilitar-los-hi tota la informació 
que a aquests efectes li sigui requerida per la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de 
comptes o altres òrgans competents, d'acord amb la normativa vigent.
f) Facilitar l'accés del personal tècnic del Consell Català de l'Esport, per portar a terme el seguiment i 
control , si escau, de l'obra subvencionada i pugui donar el vistiplau a l 'acta de replanteig d'inici d'obra, 
a les certificacions d'obra i a l'acta de recepció, d'acord amb l'article 46 de LGS i article 110 de Llei 
26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya.
g) Col�locar en lloc visible, des de l'inici de l'obra i fins a la inauguració, el rètol d'obres normalitzat, on 
consti que l'obra està subvencionada pel Consell Català de l'Esport, amb el seu logotip. Així mateix, 
ha de col�locar de manera permanent en un lloc visible de l'accés a l'equipament una placa on constin 
les institucions que han col�laborat en l 'obra.
h) Complir la normativa tècnica d'equipaments esportius del PIEC, i la resta de normativa aplicable, 
quant a l'ús i gestió de l'equipament esportiu. 
i) Les condicions d'utilització han de garantir l'ús per als programes esportius d'esport escolar, esport 
federat i esport i salut adreçats als ciutadans de l'àmbit territorial que es realitzin en l'espai de l'obra 
subvencionada i sempre prioritzant la utilització per a les activitats físicoesportives per a les quals s'ha 
projectat l'equipament esportiu sobre qualsevol altre tipus d'acte de caràcter no esportiu.
j) De conformitat amb l'article 31.4.a) de la LGS, destinar l'equipament esportiu a la finalitat per a la 
qual ha estat subvencionat, per un període mínim de 25 anys, durant el qual si es volen canviar les 
condicions d'ús, arrendar, cedir la gestió, transmetre el domini o enderrocar s'ha d'obtenir prèviament 
autorització expressa per escrit del Consell Català de l 'Esport.
Si escau, en el supòsit de nous titulars de la propietat o gestió, aquests han d'assumir les obligacions 
que comporta la concessió de la subvenció. El Consell Català de l'Esport pot sol�licitar l 'establiment de 
garanties del compliment de les obligacions indicades . 
k) Mantenir i conservar en bon estat l'equipament esportiu subvencionat, d'acord amb la normativa 
tècnica d'equipaments esportius del PIEC, per un període mínim de 25 anys i complir amb les 
previsions establertes en el projecte de gestió.
l) Vetllar perquè es compleixi la legislació vigent aplicable per al funcionament de les instal�lacions 
subvencionades i per dotar-les del personal especialitzat titulat necessari per al seu correcte 
funcionament i desenvolupament de les activitats fisicoesportives que s 'hi practiquin.
m) Si el Consell Català de l'Esport ho sol�licita, aportar-li les dades de la gestió de la instal�lació, amb 
el compte de resultats, i de la seva utilització disgregades per sexe.

NovèNovèNovèNovè. L'Entitat beneficiària ha de complir tots els requisits acordats en aquest conveni i tots aquells 
que es puguin derivar de la normativa aplicable. Cas contrari, el Consell Català de l'Esport prèvia 
avaluació de les conseqüències per al funcionament de la instal�lació esportiva que representa 
l'incompliment de la mateixa, pot revocar i exigir el reintegrament, total o parcial, de la subvenció en 
els supòsits previstos als articles 99 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre i el 37 de la Llei estatal 38/2003, general de 
subvencions.

I en prova de conformitat, els compareixents signen aquest conveni, per duplicat i a un sol efecte, en 
la data i el lloc de l'encapçalament."

SEGONSEGONSEGONSEGON:::: Acceptar la subvenció atorgada pel Consell Català de l'Esport per a la construcció de 
"Pavelló poliesportiu" , per un import global d'1.783.948,00 euros, a finançar mitjançant la línia de 
crèdit de l'Institut Català de Finances segons el detall següent: 
---- 960.000,00960.000,00960.000,00960.000,00 euros, corresponents a l'import principal del préstec, a imputar a l'aplicació 

d'ingressos municipals H.330.78601.
- 823.948,00823.948,00823.948,00823.948,00     euros, corresponent a l'estimació de l'import dels interessos del principal i altres 



despeses derivades del préstec esmentat.

TERCERTERCERTERCERTERCER:::: Aprovar la contractació i formalització d'un préstec amb l'Institut Català de Finances per a 
finançar la construcció del "Pavelló poliesportiu al barri Congost de Granollers, per un import de 
960960960960....000000000000,,,,00000000    euroseuroseuroseuros, d'acord amb la subvenció atorgada pel Consell Català de l'Esport de la Generalitat 
de Catalunya,  per un import total d'1.783.948,00 euros.

QUARTQUARTQUARTQUART:::: Facultar l'il�lustre senyor Alcalde de l'Ajuntament de Granollers, Josep Mayoral i Antigas, 
per tal que pugui signar els corresponents documents públics i privats que siguin necessaris per tal de 
dur a terme els acords precedents.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ:::: Notificar aquest acord al Consell Català de l'Esport, al Servei de Comptabilitat municipal i 
al Servei de Planificació Econòmica i Control Pressupostari .
  
APROVAT PER UNANIMITAT "

SegonSegonSegonSegon:::: Notificar a l'Institut Català de Finances i al Consell Català de l 'Esport. 

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT
 

11111111).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A RATIFICAR LDICTAMEN RELATIU A RATIFICAR LDICTAMEN RELATIU A RATIFICAR LDICTAMEN RELATIU A RATIFICAR L''''ACORD PRES PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ELACORD PRES PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ELACORD PRES PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ELACORD PRES PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL    
DIADIADIADIA    21212121    DE FEBRER DEDE FEBRER DEDE FEBRER DEDE FEBRER DE    2012201220122012    REFERENT A APROVAR LREFERENT A APROVAR LREFERENT A APROVAR LREFERENT A APROVAR L''''ESBORRANY DEL CONVENI DEESBORRANY DEL CONVENI DEESBORRANY DEL CONVENI DEESBORRANY DEL CONVENI DE    
CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ ENTRE EL CONSELL CATALÀ DE LCONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ ENTRE EL CONSELL CATALÀ DE LCONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ ENTRE EL CONSELL CATALÀ DE LCONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ ENTRE EL CONSELL CATALÀ DE L''''ESPORT I LESPORT I LESPORT I LESPORT I L''''AJUNTAMENTAJUNTAMENTAJUNTAMENTAJUNTAMENT     
DE GRANOLLERS PER AL FINANÇAMENT DE LA CONSTRUCCIÓ DE LADE GRANOLLERS PER AL FINANÇAMENT DE LA CONSTRUCCIÓ DE LADE GRANOLLERS PER AL FINANÇAMENT DE LA CONSTRUCCIÓ DE LADE GRANOLLERS PER AL FINANÇAMENT DE LA CONSTRUCCIÓ DE LA    """"SALA DESALA DESALA DESALA DE    
TECNIFICACIÓ I SEU FEDERATIVA DE BÀDMINTONTECNIFICACIÓ I SEU FEDERATIVA DE BÀDMINTONTECNIFICACIÓ I SEU FEDERATIVA DE BÀDMINTONTECNIFICACIÓ I SEU FEDERATIVA DE BÀDMINTON"""",,,,    A FINANÇAR MITJANÇANT LA LÍNIA DEA FINANÇAR MITJANÇANT LA LÍNIA DEA FINANÇAR MITJANÇANT LA LÍNIA DEA FINANÇAR MITJANÇANT LA LÍNIA DE    
CRÈDIT AMB LCRÈDIT AMB LCRÈDIT AMB LCRÈDIT AMB L ''''INSTITUT CATALÀ DE FINANCESINSTITUT CATALÀ DE FINANCESINSTITUT CATALÀ DE FINANCESINSTITUT CATALÀ DE FINANCES

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers del dia 21 de febrer de 2012,  va acordar 
l'aprovació de l'esborrany del Conveni de concessió de subvenció entre el Consell Català de l'Esport i 
l'Ajuntament de Granollers per al finançament de la construcció de la"Sala de tecnificació i seu 
federativa de bàdminton" (núm. expedient 79.960/00), actuació inclosa en el Projecte executiu del 
Pavelló poliesportiu al barri Congost de Granollers, mitjançant la línia de crèdit amb l'Institut Català de 
Finances.

En el mateix acord es va acceptar la subvenció de 300.000 euros atorgada pel Consell Català de 
l'Esport de la Generalitat de Catalunya per al finançament de l'esmentada actuació, es va aprovar la 
formalització del préstec amb l'Institut Català de Finances i es va facultar a l'il�lustre senyor Alcalde 
per a la signatura dels documents necessaris per a dur a bon terme els acords anteriors .

Que a data de l'acord, l'import acumulat de l'operació projectada i de les operacions a llarg terminis 
contractades, o iniciat el seu expedient de contractació, per l'Alcalde en el present exercici 2012 no 
supera el 10% dels ingressos ordinaris previstos en el pressupost vigent i , per tant, la competència per 
a l'aprovació d'aquest préstec correspon a l'Alcalde.

Que l'Institut Català de Finances demana que els acords relatiu a acceptar la subvenció, l'aprovació 
de la formalització del préstec corresponent a l'actuació subvencionada siguin adoptats pel Plenari 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: Ratificar l'acord pres per la Junta de Govern Local de data 21 de febrer de 2012, referent 
a l'aprovació de l'esborrany del Conveni de concessió de subvenció per al finançament de la 
construcció de la Sala de tecnificació i seu federativa de bàdmintonSala de tecnificació i seu federativa de bàdmintonSala de tecnificació i seu federativa de bàdmintonSala de tecnificació i seu federativa de bàdminton, inclosa en el Projecte executiu 
del Pavelló poliesportiu al barri Congost de Granollers, atorgada pel Consell Català de l'Esport, així 
com la formalització d'un préstec amb l'Institut Català de Finances, i que es transcriu literalment:

""15151515).-).-).-).- DICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR L''''ESBORRANY DEL CONVENI DE CONCESSIÓ DEESBORRANY DEL CONVENI DE CONCESSIÓ DEESBORRANY DEL CONVENI DE CONCESSIÓ DEESBORRANY DEL CONVENI DE CONCESSIÓ DE    
SUBVENCIÓ ENTRE EL CONSELL CATALÀ DE LSUBVENCIÓ ENTRE EL CONSELL CATALÀ DE LSUBVENCIÓ ENTRE EL CONSELL CATALÀ DE LSUBVENCIÓ ENTRE EL CONSELL CATALÀ DE L''''ESPORT I LESPORT I LESPORT I LESPORT I L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS    



PER AL FINANÇAMENT DE LA CONSTRUCCIÓ DE LAPER AL FINANÇAMENT DE LA CONSTRUCCIÓ DE LAPER AL FINANÇAMENT DE LA CONSTRUCCIÓ DE LAPER AL FINANÇAMENT DE LA CONSTRUCCIÓ DE LA    """"SALA DE TECNIFICACIÓ I SEUSALA DE TECNIFICACIÓ I SEUSALA DE TECNIFICACIÓ I SEUSALA DE TECNIFICACIÓ I SEU    
FEDERATIVA DE BÀDMINTONFEDERATIVA DE BÀDMINTONFEDERATIVA DE BÀDMINTONFEDERATIVA DE BÀDMINTON"""",,,,    A FINANÇAR MITJANÇANT LA LÍNIA DE CRÈDIT AMBA FINANÇAR MITJANÇANT LA LÍNIA DE CRÈDIT AMBA FINANÇAR MITJANÇANT LA LÍNIA DE CRÈDIT AMBA FINANÇAR MITJANÇANT LA LÍNIA DE CRÈDIT AMB    
LLLL''''INSTITUT CATALÀ DE FINANCESINSTITUT CATALÀ DE FINANCESINSTITUT CATALÀ DE FINANCESINSTITUT CATALÀ DE FINANCES

1r En data 2 de març de 2010 el Govern de la Generalitat de Catalunya va autoritzar al Consell 
Català de l'Esport a atorgar i tramitar la concessió de subvencions a centres de tecnificació esportiva 
repartits pel territori català, que estan vinculades al desenvolupament del Pla de la Xarxa de 
Tecnificació Esportiva de Catalunya, aprovat l'any 2006.

El Consell Català de l'Esport, en data 9 de març de 2010, va notificar que l'Ajuntament de Granollers 
figura entre les entitats beneficiàries amb un import del principal de la subvenció de 300.000 euros per 
a l'actuació denominada "Sala de tecnificació i seu federativa de bàdminton".  Així mateix, informa que 
per a la concessió de la subvenció cal presentar abans del proper  31 de març de 2010 la corresponent 
sol�licitud segons model normalitzat i la documentació necessària per la tramitació de l'esmentada 
subvenció. (núm. d'expedient 79.960/00).

2n En data 22 de març de 2010, la Junta de Govern Local va aprovar l'actuació "Sala de tecnificació i 
seu federativa de bàdminton" de la ciutat de Granollers, inclosa a l'Acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 2 de març de 2010, i es va sol�licitar al Consell Català de l'Esport la concessió de la 
subvenció de 300.000,00 euros. També es va aprovar els sistema de finançament de la subvenció 
esmentada a través de l'Institut Català de Finances.

Que l'actuació "Sala de tecnificació i seu federativa de bàdminton" està inclosa en el Projecte executiu 
del pavelló poliesportiu (tipus Pav-3) al barri Congost de Granollers.

Que aquest acord es va notificar al Consell Català de l'Esport juntament amb la documentació 
necessària per a la tramitació de la subvenció. 

3r La Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, mitjançant escrit de data 3 de 
febrer de 2012, ha proposat la signatura d'un Conveni de concessió de subvenció entre el Consell 
Català de l'Esport i l'Ajuntament de Granollers per al finançament de la construcció de la Sala de 
tecnificació i seu federativa de bàdminton, per a l'anualitat 2012, mitjançant el sistema de finançament 
de la línia de crèdit de l'Institut Català de Finances, per la quantitat global de 474.763,00 euros, que 
inclou els imports següents:
---- 300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00 euros, corresponents a l'import principal del préstec que li concedirà l’Institut Català 

de Finances.
- 174.763,00174.763,00174.763,00174.763,00     euros, corresponent a l'estimació de l'import dels interessos del principal i altres 

despeses derivades del préstec esmentat.

4t Que a data de l'acord, l'import acumulat de l'operació projectada i de les operacions a llarg 
terminis contractades, o iniciat el seu expedient de contractació, per l'Alcalde en el present exercici 
2012 no supera el 10% dels ingressos ordinaris previstos en el pressupost vigent i, per tant, la 
competència per a l'aprovació d'aquest préstec correspon a l'Alcalde.

5è Que és d'interès d'aquest Ajuntament la formalització de l'esmentat Conveni de concessió de 
subvenció.

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

D'acord amb l'article 119.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, la subvenció ha de ser acceptada pel 
beneficiari, a l'efecte del compliment de les condicions fixades per a la seva aplicació .

De conformitat amb l'acord del Ple de la corporació de 5 de juliol de 2011, es delega a la Junta de 
Govern Local com a òrgan competent per acceptar les subvencions i els convenis atorgades per 
organismes públics.

Es proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern Local

PrimerPrimerPrimerPrimer. Aprovar l'esborrany del conveni de concessió de subvenció entre el Consell Català de 
l'Esport i l'Ajuntament de Granollers per al finançament de la construcció de la "Sala de tecnificació iSala de tecnificació iSala de tecnificació iSala de tecnificació i    



seu federativa de bàdmintonseu federativa de bàdmintonseu federativa de bàdmintonseu federativa de bàdminton" , inclosa al Projecte executiu del Pavelló poliesportiu al barri Congost 
de Granollers (núm. expedient 79.960/00), que a continuació es transcriu literalment:

""""Conveni de concessió de subvenció entre el Consell Català de l’Esport i l’entitat “AjuntamentConveni de concessió de subvenció entre el Consell Català de l’Esport i l’entitat “AjuntamentConveni de concessió de subvenció entre el Consell Català de l’Esport i l’entitat “AjuntamentConveni de concessió de subvenció entre el Consell Català de l’Esport i l’entitat “Ajuntament    
Granollers”Granollers”Granollers”Granollers” ,,,,    per al finançament de la construcció de “Sala de tecnificació i seu federativa deper al finançament de la construcció de “Sala de tecnificació i seu federativa deper al finançament de la construcció de “Sala de tecnificació i seu federativa deper al finançament de la construcció de “Sala de tecnificació i seu federativa de    
bàdminton”bàdminton”bàdminton”bàdminton”     

Esplugues de Llobregat, 

ReunitsReunitsReunitsReunits

D’una part, el senyor Ivan Tibau i Ragolta, com a president del Consell Català de l’Esport amb 
competència suficient d’acord amb l’article 2.2.f) del Decret 35/2001, de 23 de gener, sobre els òrgans 
rectors i el funcionament del Consell Català de l’Esport ,

I d’altra part, el senyor Josep Mayoral i Antigas,,,,    Alcalde de l’entitat “Ajuntament Granollers”“Ajuntament Granollers”“Ajuntament Granollers”“Ajuntament Granollers”,    en 
representació d’aquesta. 
    
ActuenActuenActuenActuen
 
Ambdues parts, en nom i representació de les respectives institucions i, es reconeixen competència i 
capacitat suficient per actuar i obligar-se i
 
ExposenExposenExposenExposen
    
IIII.... D’acord amb l’article 3.2.n), del Text únic de la Llei de l’esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, 
de 31 de juliol, un dels principis rectors de la política esportiva de la Generalitat és el de planificar i 
programar una xarxa equilibrada d’instal�lacions esportives amb els equipaments necessaris arreu del 
territori català, que reculli tant com sigui possible tota mena d’iniciatives mirant d’aconseguir una 
utilització òptima de les instal�lacions , els equips i els materials destinats a la pràctica esportiva . 
    
IIIIIIII.... El Text únic de la Llei de l’esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, en el seu 
article 51.1, disposa que correspon al Consell Català de l’Esport redactar i tramitar el Pla director 
d’instal�lacions i equipaments esportius de Catalunya. Fruit d’aquest mandat, mitjançant el Decret 
95/2005, de 31 de maig, s’aprova el Pla director d’instal�lacions i equipaments esportius de Catalunya 
(PIEC).
    
IIIIIIIIIIII.... El Consell Català de l'Esport és un organisme autònom administratiu adscrit actualment al 
Departament de la Presidència, que entre d’altres finalitats, disposa la de planificar i gestionar la 
política esportiva de la Generalitat, d’acord amb l’article 35.3 del Text únic de la Llei de l‘esport, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol.
    
IVIVIVIV....    El 30/09/10, el Departament de la Vicepresidència, el Consell Català de l’Esport i de l’Institut 
Català de Finances signen el text refós del conveni de col�laboració en el qual s’estableixen les 
condicions del programa de finançament d‘inversions en instal�lacions i equipaments esportius 
inclosos en el PIEC. En aquest text es refon el conveni signat per les parts el 15/12/05, amb totes les 
modificacions posteriors.
 
VVVV....    Les subvencions concedides en aplicació de l’anterior conveni consten del principal, que és l’import 
que l’entitat beneficiària rep com a bestreta de l’Institut Català de Finances, i dels interessos i 
despeses que genera el préstec que l’Institut Català de Finances concedeix, a proposta del Consell 
Català de l’Esport, a l’entitat subvencionada.
 
VIVIVIVI....    L’Institut Català de Finances fa efectiu l’import del principal, en endavant “desemborsament”, a 
l’entitat beneficiària, una vegada el Consell Català de l’Esport i la Intervenció Delegada hagin donat el 
seu vistiplau als justificants de l’actuació. El Consell Català de l’Esport fa efectiu, a càrrec dels 
pressupostos de les anualitats corresponents contemplades a l’expedient de plurianualitat, l’import de 
la subvenció, en endavant “pagament”, directament a l’Institut Català de Finances que inclou 
l’amortització així com els interessos i totes les despeses del préstec .
 
VIIVIIVIIVII....    L’entitat “Ajuntament Granollers”“Ajuntament Granollers”“Ajuntament Granollers”“Ajuntament Granollers”  ha presentat una sol�licitud de subvenció.



 
VIIIVIIIVIIIVIII....    El 02/03/2010, el Govern de la Generalitat de Catalunya aprova l’expedient de despesa plurianual 
que dóna cobertura a aquesta subvenció, l’última modificació del qual s’aprova el 25/10/2011. La 
despesa corresponent a l’anualitat 2012 està degudament consignada en les partides pertinents del 
pressupost de la Generalitat de Catalunya, per la qual cosa hi ha crèdit adequat i suficient.
    
IXIXIXIX....    El    02/03/2010,,,,    el Govern de la Generalitat de Catalunya autoritza el Consell Català de l'Esport a 
atorgar a l’entitat “Ajuntament GranollersAjuntament GranollersAjuntament GranollersAjuntament Granollers”    una subvenció de 474474474474....763763763763,,,,00000000    euroseuroseuroseuros    per a la construcció de 
“Sala de tecnificació i seu federativa de bàdmintonSala de tecnificació i seu federativa de bàdmintonSala de tecnificació i seu federativa de bàdmintonSala de tecnificació i seu federativa de bàdminton ”....
 
Vist que l’expedient ha seguit la tramitació corresponent i que compleix la normativa aplicable, de 
conformitat amb l’article 94.5 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (LFC), 
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, posades d’acord les parts i en consideració 
de les manifestacions anteriors, aquestes subscriuen el present conveni que es regirà pels següents:
    
PactesPactesPactesPactes
    
PrimerPrimerPrimerPrimer. Concedir una subvenció a l’entitat “Ajuntament Granollers”Ajuntament Granollers”Ajuntament Granollers”Ajuntament Granollers”, amb número d’expedient 
79.960/00, per un import global de 474.763,00 euros,,,,    per a la construcció de “Sala de tecnificació iSala de tecnificació iSala de tecnificació iSala de tecnificació i    
seu federativa de bàdminton”seu federativa de bàdminton”seu federativa de bàdminton”seu federativa de bàdminton”    a finançar mitjançant    la línia de crèdit de l’lnstitut Català de Finances 
que inclou els següents imports: 
 - 300300300300....000000000000,,,,00000000 euros, corresponents a l’import principal del préstec que li concedirà l’Institut Català de 
Finances.
- 174174174174....763763763763,,,,00000000    euros, corresponent a l’estimació de l’import dels interessos del principal i altres 
despeses derivades del préstec esmentat.
 
La realització de l’obra subvencionada ha de finalitzar abans del 31/12/2013, sens perjudici del que 
estableix el pacte setè.
 
SegonSegonSegonSegon.... El Consell Català de l’Esport proposarà a l’Institut Català de Finances que concedeixi a 
l’entitat “Ajuntament GranollersAjuntament GranollersAjuntament GranollersAjuntament Granollers” un crèdit de    300300300300....000000000000,,,,00000000 euros, que serà desemborsat prèvia 
presentació de les justificacions (de conformitat amb el pacte cinquè i següents d’aquest conveni), 
degudament conformades pel Consell Català de l’Esport i per la Intervenció Delegada corresponent, 
segons el calendari de desemborsaments següent:
 
any 2012:              300.000,00   euros
 
Els imports dels desemborsaments no abonats en cada anualitat podran acumular-se a les següents 
anualitats.
 
TercerTercerTercerTercer ....    El Consell Català de l'Esport farà efectiva la subvenció, que inclou les amortitzacions del 
principal i qualsevol altra quantitat derivada del préstec, directament a l’Institut Català de Finances a 
càrrec dels pressupostos de 2012 fins el 2023 d’acord amb el següent desglossament:
 
                                 Capítol 7                         Capítol 4                                     Total
any 2012:               7.179,00   euros           15.067,00   euros                    22.246,00   euros
any 2013:               9.927,00   euros           22.563,00   euros                    32.490,00   euros
any 2014:             17.189,00   euros           21.799,00   euros                    38.988,00   euros
any 2015:             18.904,00   euros           20.474,00   euros                    39.378,00   euros
any 2016:             21.096,00   euros           19.069,00   euros                    40.165,00   euros
any 2017:             23.175,00   euros           17.392,00   euros                    40.567,00   euros
any 2018:             26.989,00   euros           15.606,00   euros                    42.595,00   euros
any 2019:             29.069,00   euros           13.526,00   euros                    42.595,00   euros
any 2020:             31.704,00   euros           11.317,00   euros                    43.021,00   euros
any 2021:             35.898,00   euros             8.844,00   euros                    44.742,00   euros
any 2022:             39.560,00   euros             6.077,00   euros                    45.637,00   euros
any 2023:             39.310,00   euros             3.029,00   euros                    42.339,00   euros
 
Total                   300.000,00   euros         174.763,00   euros                  474.763,00   euros
 
 



La primera anualitat, corresponent al 2012, es farà efectiva dins de l’esmentat període pressupostari 
amb càrrec a les partides pressupostàries corresponents. Les anualitats restants es faran efectives al 
llarg de cada període pressupostari. Per fer efectiu el pagament del capítol 7 s’ha d’haver desemborsat 
com a mínim una quantitat acumulada igual o major que el total a retornar i el del capítol 4 caldrà una 
notificació de l’Institut Català de Finances que indiqui l’import dels interessos corresponents a 
l’anualitat.
La distribució del capítol 4, interessos i despeses del préstec, correspon a una previsió que no es 
podrà concretar fins a que es conegui el tipus d’interès a aplicar cada any i les dates dels 
desemborsaments i de les amortitzacions.
Per tal de poder adaptar els pagaments dels capítols 7 i 4 a la realitat dels costos del préstec, el 
Consell Català de l’Esport podrà modificar els imports corresponents als capítols 7 i 4 de l’any en curs 
en funció dels interessos i despeses acreditats per l’Institut Català de Finances, sempre i quan es 
justifiqui que hi ha crèdit suficient en el moment del pagament. L’entitat beneficiària autoritza al 
Consell Català de l’Esport a modificar la distribució de les anualitats següents, sempre que no es 
modifiqui l’import total del principal segons el punt segon de l’Acord de Govern de 25/10/2011. 
Aquestes modificacions s’han de notificar degudament a l’entitat beneficiària .
El pagament de la darrera anualitat s’adaptarà al còmput dels interessos, en funció de les dates 
concretes dels desemborsaments i dels pagaments.
    
QuartQuartQuartQuart....    El principal de totes les subvencions concedides per les diferents administracions o entitats 
privades no poden superar en cap cas el 100% de l’import d’adjudicació del total de les obres. Tota 
quantitat que el superi s’ha de revocar de la subvenció concedida pel Consell Català de l 'Esport.
 Així mateix, aquest conveni es pot revisar en el supòsit d’alteració de les condicions de concessió que 
pugui suposar una rebaixa en l’import de la subvenció.
    
CinquèCinquèCinquèCinquè....    Els justificants de l’actuació objecte de subvenció consisteixen en certificació de la justificació 
de la despesa, expedida per la Secretaria o la Intervenció, que acrediti: les dades identificatives de 
l’actuació subvencionada i de les certificacions d’obra , l’acceptació de les certificacions d’obra, l’import 
de l’obra executada i que aquesta s’ha realitzat d’acord amb el projecte informat favorablement pel 
Consell Català de l'Esport. Tanmateix, en qualsevol moment, el Consell Català de l'Esport, pot exigir 
la presentació de les certificacions d’obra o factures, degudament acceptades per l’entitat beneficiària, 
que acreditin l’actuació realitzada. 
 
SisèSisèSisèSisè.... Atès que l’import de la despesa subvencionable supera la quantia de 30.000 euros, amb la 
presentació de la primera documentació justificativa també s’han d’aportar les ofertes sol�licitades per 
a la contractació de l’obra, que almenys han de ser tres, d’acord amb els criteris establerts a l’article 
31.3 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS). Quan no s’hagi 
triat l’oferta econòmica més avantatjosa també s’ha d’aportar una memòria justificativa de l’elecció . 
    
SetèSetèSetèSetè....    El desemborsament del préstec a l’entitat beneficiària el farà efectiu l’Institut Català de Finances 
(ICF). A aquest efecte, caldrà que cada any, abans del 15 d’octubre, l’entitat beneficiària de la 
subvenció lliuri al Consell Català de l’Esport, la documentació justificativa prevista en el pacte cinquè i 
que aquesta sigui conformada pel mateix Consell Català de l’Esport i la Intervenció Delegada. En 
l’última anualitat, la documentació justificativa es pot presentar fins el  15 d’octubre de l’any següent.
El principal de la subvenció el desemborsarà l’ICF, en una o vàries vegades, a mida que es justifiqui 
degudament la part de l’obra executada fins al màxim establert anualment en el pacte 2n, aplicant 
sobre l’import dels justificants de l’actuació el percentatge que resulti del principal de la subvenció 
atorgada sobre l’import d’adjudicació de l’actuació subvencionada.
Per poder fer efectiu el primer desemborsament, l’Entitat ha d’aportar al Consell Català de l'Esport, a 
més de la documentació justificativa, certificació degudament signada, acreditativa de l’acord 
d’adjudicació per l’òrgan competent i una còpia de l’acta de replanteig on consti la data d’inici de l’obra 
subvencionada.
Per al lliurament de l’últim desemborsament, el beneficiari ha d’aportar al Consell Català de l'Esport 
l’acta de recepció, el certificat final de l’obra signat per la direcció de les obres, amb el corresponent 
projecte final d’obra i l’expressió de la liquidació final de les obres, i un joc de fotografies digitals. 
Aquest material fotogràfic pot ser utilitzat pel Consell Català de l'Esport, en les seves exposicions i 
publicacions.
L’últim 5% del principal de la subvenció es desemborsarà una vegada el Consell català de l’Esport 
comprovi que la documentació presentada dóna compliment al que estableix la normativa tècnica 
d’equipaments esportius del PIEC. 
 



VuitèVuitèVuitèVuitè....    Juntament amb les obligacions previstes a l’article 14 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions (LGS) i a la LFC, així com a la resta de normativa aplicable, 
l’Entitat beneficiària està subjecta a les obligacions següents :
 
a) Executar les obres a subvencionar amb estricta subjecció al projecte informat favorablement pel 
Consell Català de l'Esport, d’acord amb la normativa tècnica d’equipaments esportius del (PIEC). No 
es pot modificar el projecte aprovat pel Consell Català de l'Esport sense l’autorització prèvia per escrit 
d’aquesta administració esportiva.
Les variacions dels projectes que suposin un increment del cost final de l’obra no comporten un 
augment de la subvenció concedida.
b) La quantia del principal de la subvenció atorgada pel Consell Català de l'Esport, s’ha de destinar 
íntegrament al pagament de l’obra subvencionada o, en tot cas, si escau, a avançar l’amortització del 
préstec que l’entitat hagi formalitzat per al finançament de l’obra.
c) L’entitat beneficiària pot subcontractar totalment l’objecte de la subvenció, d’acord amb el que 
preveu l’article 29 de la LGS i 68 del seu Reglament. En els supòsits que l’activitat subcontractada 
sigui superior al 20% de l’import de la subvenció i que aquest import superi els  60.000 euros, abans de 
formalitzar la subcontractació del contracte d’obres, cal aportar-lo perquè el Consell Català de l'Esport, 
o òrgan competent, l’autoritzi en el termini d’un mes. 
d) L’acta de replanteig d’inici d’obra, els certificats de justificació de la despesa expedits per la 
Secretaria o Intervenció i l’acta de recepció de les obres s’han de presentar preferentment amb el 
model normalitzat que facilita el Consell Català de l’Esport; en el cas de les certificacions d’obra, amb 
el model reglamentàriament establert al RD 1098/2001, de 12 d’octubre, que també facilita el Consell 
Català de l'Esport. Aquests documents s’han de lliurar amb el nom i les signatures originals, amb els 
segells corresponents, de l’entitat promotora, l’empresa contractada i la direcció de les obres.
e) Sotmetre’s a les actuacions de control dels òrgans competents i a facilitar-los-hi tota la informació 
que a aquests efectes li sigui requerida per la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de 
comptes o altres òrgans competents, d’acord amb la normativa vigent.
f) Facilitar l’accés del personal tècnic del Consell Català de l'Esport, per portar a terme el seguiment i 
control , si escau, de l’obra subvencionada i pugui donar el vistiplau a l’acta de replanteig d’inici 
d’obra, a les certificacions d’obra i a l’acta de recepció, d’acord amb l’article 46 de LGS i article 110 de 
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya.
g) Col�locar en lloc visible, des de l’inici de l’obra i fins a la inauguració, el rètol d’obres normalitzat, on 
consti que l’obra està subvencionada pel Consell Català de l'Esport, amb el seu logotip. Així mateix, 
ha de col�locar de manera permanent en un lloc visible de l’accés a l’equipament una placa on constin 
les institucions que han col�laborat en l’obra.
h) Complir la normativa tècnica d’equipaments esportius del PIEC, i la resta de normativa aplicable, 
quant a l’ús i gestió de l’equipament esportiu. 
i) Les condicions d’utilització han de garantir l’ús per als programes esportius d’esport escolar, esport 
federat i esport i salut adreçats als ciutadans de l’àmbit territorial que es realitzin en l’espai de l’obra 
subvencionada i sempre prioritzant la utilització per a les activitats físicoesportives per a les quals s’ha 
projectat l’equipament esportiu sobre qualsevol altre tipus d’acte de caràcter no esportiu .
j) De conformitat amb l’article 31.4.a) de la LGS, destinar l’equipament esportiu a la finalitat per a la 
qual ha estat subvencionat, per un període mínim de 25 anys, durant el qual si es volen canviar les 
condicions d’ús, arrendar, cedir la gestió, transmetre el domini o enderrocar s’ha d’obtenir prèviament 
autorització expressa per escrit del Consell Català de l 'Esport.
Si escau, en el supòsit de nous titulars de la propietat o gestió, aquests han d’assumir les obligacions 
que comporta la concessió de la subvenció. El Consell Català de l'Esport pot sol�licitar l’establiment de 
garanties del compliment de les obligacions indicades . 
k) Mantenir i conservar en bon estat l’equipament esportiu subvencionat, d’acord amb la normativa 
tècnica d’equipaments esportius del PIEC, per un període mínim de 25 anys i complir amb les 
previsions establertes en el projecte de gestió.
l) Vetllar perquè es compleixi la legislació vigent aplicable per al funcionament de les instal�lacions 
subvencionades i per dotar-les del personal especialitzat titulat necessari per al seu correcte 
funcionament i desenvolupament de les activitats fisicoesportives que s’hi practiquin .
m) Si el Consell Català de l'Esport ho sol�licita, aportar-li les dades de la gestió de la instal�lació, amb 
el compte de resultats, i de la seva utilització disgregades per sexe.
    
NovèNovèNovèNovè. L’Entitat beneficiària ha de complir tots els requisits acordats en aquest conveni i tots aquells 
que es puguin derivar de la normativa aplicable. Cas contrari, el Consell Català de l'Esport prèvia 
avaluació de les conseqüències per al funcionament de la instal�lació esportiva que representa 



l’incompliment de la mateixa, pot revocar i exigir el reintegrament, total o parcial, de la subvenció en 
els supòsits previstos als articles 99 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre i el 37 de la Llei estatal 38/2003, general de 
subvencions.
 
I en prova de conformitat, els compareixents signen aquest conveni, per duplicat i a un sol efecte, en 
la data i el lloc de l’encapçalament."

SEGONSEGONSEGONSEGON:::: Acceptar la subvenció atorgada pel Consell Català de l'Esport per a la construcció de la  
Sala de tecnificació i seu federativa de bàdmintonSala de tecnificació i seu federativa de bàdmintonSala de tecnificació i seu federativa de bàdmintonSala de tecnificació i seu federativa de bàdminton, per un import global de 474.763,00 euros, a 
finançar mitjançant la línia de crèdit de l 'Institut Català de Finances segons el detall següent: 
---- 300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00 euros, corresponents a l'import principal del préstec, a imputar a l'aplicació 

d'ingressos municipals a crear pel Servei de Planificació Econòmica i Control Pressupostari .
- 174.763,00174.763,00174.763,00174.763,00     euros, corresponent a l'estimació de l'import dels interessos del principal i altres 

despeses derivades del préstec esmentat.

TERCERTERCERTERCERTERCER:::: Aprovar la contractació i formalització d'un préstec amb l'Institut Català de Finances per a 
finançar la construcció de la Sala de tecnificació i seu federativa de bàdmintonSala de tecnificació i seu federativa de bàdmintonSala de tecnificació i seu federativa de bàdmintonSala de tecnificació i seu federativa de bàdminton, per un import de 
300300300300....000000000000,,,,00000000    euroseuroseuroseuros, d'acord amb la subvenció atorgada pel Consell Català de l'Esport de la Generalitat 
de Catalunya,  per un import total de 474.763,00 euros.

QUARTQUARTQUARTQUART:::: Facultar l'il�lustre senyor Alcalde de l'Ajuntament de Granollers, Josep Mayoral i Antigas, 
per tal que pugui signar els corresponents documents públics i privats que siguin necessaris per tal de 
dur a terme els acords precedents.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ:::: Notificar aquest acord al Consell Català de l'Esport, al Servei de Comptabilitat municipal i 
al Servei de Planificació Econòmica i Control Pressupostari . 
APROVAT PER UNANIMITAT "

SegonSegonSegonSegon:::: Notificar a l'Institut Català de Finances. 

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde president:
Passem al punt número 12, 

12121212).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ACORD DE LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEDICTAMEN RELATIU A ACORD DE LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEDICTAMEN RELATIU A ACORD DE LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEDICTAMEN RELATIU A ACORD DE LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DE    
SERVEIS PÚBLICS ADJUDICAT A URBASERSERVEIS PÚBLICS ADJUDICAT A URBASERSERVEIS PÚBLICS ADJUDICAT A URBASERSERVEIS PÚBLICS ADJUDICAT A URBASER,,,,SA PER A LA RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDSSA PER A LA RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDSSA PER A LA RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDSSA PER A LA RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS    
URBANSURBANSURBANSURBANS,,,,    FRACCIÓ ORGÀNICA I NETEJA VIÀRIA DE LA CIUTAT DE GRANOLLERSFRACCIÓ ORGÀNICA I NETEJA VIÀRIA DE LA CIUTAT DE GRANOLLERSFRACCIÓ ORGÀNICA I NETEJA VIÀRIA DE LA CIUTAT DE GRANOLLERSFRACCIÓ ORGÀNICA I NETEJA VIÀRIA DE LA CIUTAT DE GRANOLLERS    ,,,,    PER ALPER ALPER ALPER AL    
PERIODE DE LPERIODE DE LPERIODE DE LPERIODE DE L ''''1111    DE FEBRER DEDE FEBRER DEDE FEBRER DEDE FEBRER DE     2002200220022002    ALALALAL    30303030    DE SETEMBRE DEDE SETEMBRE DEDE SETEMBRE DEDE SETEMBRE DE     2011201120112011....    

El contracte de gestió de serveis públics per a la recollida de residus sòlids urbans, fracció orgànica i 
neteja viària de la Ciutat de Granollers, va ser adjudicat per l'Ajuntament Ple amb data 22 de gener de 
2002 i es regeix pels Plecs de Clàusules Administratives (PCA) i Tècniques (PCT) reguladors del 
concurs de contractació, i pel Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny pel que s'aprova el Text 
refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, atès que el vigent Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,  pel que s'aprova el Text refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, en la seva Disposició transitòria primera preveu que els contractes administratius 
adjudicats amb anterioritat a la entrada en vigor de la present Llei es regiran, en quant als seus 
efectes, compliment i extinció, inclosa la seva duració i règim de pròrrogues, per la normativa anterior.

La durada del contracte, incloses les pròrrogues, va des de l'1 de gener de 2002 fins al 30 de 
setembre de 2011.

De conformitat amb l'article 110 del RDL 2/2000, procedeix aprovar l'acte formal de recepció o 
conformitat del servei i de les obres, instal�lacions i maquinària adscrita al mateix. Amb caràcter previ 
però, cal pronunciar-se sobre determinats aspectes que deriven de l'execució del contracte, com ara:



a) Revisió de preus corresponent al període de gener a setembre de 2011.
b) Reconeixement de deutes d'anys anteriors.
c) Ròssec de la partida destinada a campanyes de sensibilització, publicitat i Pla de Millora de la 
qualitat del servei.
d) Acta de recepció de les obres, instal�lacions i maquinària.

a) Revisió de preus corresponent al periode gener a setembre de 2011.

Per acord de Ple de 25 de gener de 2011  es va aprovar la pròrroga de la concessió del servei públic 
de recollida de residus sòlids, fracció orgànica i neteja viària per raó d’interès públic a partir de l’1 de 
febrer, fins a l’adjudicació del nou contracte i com a màxim fins al 30 de setembre de 2011. En el 
mateix acord es va aprovar una reducció de serveis i la previsió de costos de la pròrroga que es va 
establir en 2.632.798,29€.

La Junta de Govern Local celebrada el 18 d'abril de 2011 va aprovar la previsió d'increment de costos 
del contracte per la diferència entre els preus unitaris aplicats fins al moment, i que corresponien als 
preus 2010 abans de regularitzar, i els que definitivament correspondrien aplicar, un cop conegut l'IPC 
definitiu del període de l´1 de gener al 30 de setembre de 2011, data en que finalitzava la pròrroga.

D'ençà l'acord de Ple de 19 de desembre de 2006, i com a conseqüència de l'auditoria financera de 
l'exercici 2005 que va evidenciar el desequilibri econòmic de la concessió, es va establir el criteri de 
compensar els majors costos del servei revisant-los amb caràcter anual i regularitzant les diferències 
en base a l'IPC nacional aplicat a la totalitat dels preus, amb l'excepció dels corresponents a les 
inversions (Preus 1), per tal de mantenir l'esmentat equilibri concessional.

La previsió de sobrecost es va establir inicialment en l'import de 73.047,12€, i contemplava dues 
eventualitats: la primera per al periode gener a abril, l'actualització dels imports que es venien 
facturant a preus 2010 provisionals (abans de conèixer l'IPC definitiu del 2010), i la segona, a la 
regularització definitiva de les diferències un cop conegut l 'IPC del periode gener a setembre 2011.

Pel primer concepte l'adjudicatària va facturar l'import de 36.244,45€ (30.322,75€ + 5.921,69€) 
corresponents a les certificacions dels mesos de gener a abril, i que havien estat facturades a preus 
del 2010 abans d'actualitzar-los amb l'IPC del 2010 (3%).

Pel segon concepte, és a dir per la regularització definitiva dels preus certificats durant el periode 
gener a setembre de 2011, , el concessionari ha sol�licitat en escrit presentat amb data  17 de gener de 
2012 el pagament de la quantitat de VINT-I-VUIT MIL VUITANTA-QUATRE EUROS AMB DOTZE 
CÈNTIMS (28.084,12€) corresponen a l'1,0% de variació de l'IPC nacional de l'esmentat període.

Examinades les dades de facturació de la concessionària durant els periodes de referència i l'IPC 
aplicat, s'ha comprovat que són esencialment correctes, tret d'alguns errors consistents en:

1) L'import dels preus 3 del mes de maig ha de ser 48.959,13€ per comptes de 48.989,33€.

2) L'import dels preus 2 del mes d'agost ha de ser 34.860,49€ per comptes de 34.680,49€

3) Els imports dels preus 2,3 i 4 del mes de setembre no incorporen els Benefici Industrial i Despeses 
Generals.

Com a conclusió, l'import de la revisió de preus definitiva ha de ser de 26.241,45€ (Iva exclòs), per 
comptes de l'import de 26.003,81€ que reclama el concessionari, al que caldrà afegir 2.099,32€ més 
en concepte de quota de l'Iva, el que fa un total de 28.340,76€ (Iva inclòs).

b) Reconeixement de deutes d'anys anteriors.

L'adjudicatària del servei manifesta no haver cobrat les factures que es relacionen i que corresponen a 
diversos serveis objecte del contracte que ara es liquida :



 

Atès que s'ha constatat que els serveis es van prestar i que les factures no van ser tramitades, cal 
procedir al reconeixement de l'import de 2.272,68€ més 176,92€ d'Iva, el que fa un total de 2.449,60€ 
corresponent als deutes reclamats. 

c) Ròssec de la partida destinada a campanyes de sensibilització i publicitat i al Pla de Millora de la 
Qualitat del Servei.

L'article 5.2 del PCT regula l'existència d'un fons destinat a campanyes de comunicació i 
sensibilització i a un Pla de Millora de la qualitat del servei que es finança mitjançant l'aportació d'un 
percentatge del 0,5% de la facturació de l'adjudicatari. 

Vist que, un cop deduïdes les despeses imputades a càrrec de l'esmentat fons, aquest presenta un 
ròssec a favor de l'Ajuntament de 105.976,70€, es proposa:

1. Compensar l'import de 105.976,70€ d'aquest fons amb la liquidació per revisió de preus a favor 
d'Urbaser,SA de 28.340,76€ (Iva inclòs) recollida al punt a)  del present informe i de 2.449,60€ (Iva 
inclòs) del punt b).

2. Reclamar a Urbaser,SA l'import de 75.186,34€ en concepte de ròssec de la partida destinada a 
campanyes de sensibilització, publicitat i Pla de Millora del contracte que ara es liquida .

d) Recepció de les obres, instal�lacions i maquinària adscrites al servei .

L'article 164 del RDL 2/2000 preveu que en finalitzar el termini contractual, el servei revertirà a 
l'Administració, havent de lliurar el contractista les obres i instal�lacions a que estigui obligat d'acord 
amb el contracte i en l'estat de conservació i funcionament adequats.
  
L'article 2.5.1. del PCT del contracte contemplava la possibilitat que el concessionari proposés la 
construcció d'un Parc central sobre terrenys municipals que, en finalitzar el contracte revertís a favor 
de l'Ajuntament.

L'article 2.6 del PCT, en relació als equips i materials necessaris per a l'execució dels serveis, 
atorgava a l'Ajuntament la potestat d'optar per quedar-se en propietat els materials adscrits, abonant 
els valors residuals d'aquells béns no amortitzats totalment.

Amb data 13 de gener de 2012 es va procedir a la inspecció per part d'un tècnic municipal i en 
presència dels representants d'Urbaser,SA, de les instal�lacions del Parc Central, havent estat 
acreditat que aquestes es corresponen amb les ofertades pel concessionari, amb les modificacions 
acceptades per acord de ple de 19 de desembre de 2006, i que es troben en perfectes condicions de 
funcionament.

Igualment es va procedir a comprovar l'estat de la maquinària i vehicles, havent estat acreditada la 
destrucció d'aquells que no es consideraven aptes per al servei.

El resum de les instal�lacions, maquinària i vehicles, rebuts de la concessionària, procedents de noves 
adquisicions o provinents de l'anterior contracte, es recullen a l'annex I que s'adjunta a l'acta de 
recepció, i que degudament signada pel concessionari, s'incorpora a aquest expedient.

Els valors residuals dels mitjans que no han estat totalment amortitzats ascendeix l'import de 
623.417,05€ segons detall de l'annex núm.2. Aquests imports han estat incorporats a la nova 
contracta fins a la seva total amortització, i van ser aprovats pel Ple de la corporació amb data 25 de 
gener de 2011, conjuntament amb els plecs reguladors de la nova licitació .



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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Reconèixer a favor d'Urbaser,SA l'obligació de pagament de VINT-I-SIS MIL DOS-CENTS 
QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS (26.241,45€) Iva exclòs, més 2.099,32€ 
d'Iva, que fan un total de 28.340,76€ (Iva inclòs), en concepte de revisió definitiva de les diferències de 
preus de la concessió del servei públic de recollida de residus sòlids, fracció orgànica i neteja viària, 
corresponents al període gener/setembre de 2011 per aplicació de l'IPC nacional definitiu del periode 
desembre 2010 a setembre 2011 i que ha estat de l'1,%.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Reconèixer a favor d'Urbaser,SA l'import de DOS MIL DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS 
AMB SEIXANTA-VUIT EUROS (2.272,68€) Iva exclòs, més 176,92€ d'Iva, que fan un total de 
2.449,60€ (Iva inclòs), corresponent a les factures 11525FACT090054 de data 31/12/2009 i import de 
523,81 € (IVA inclòs) i a la factura 11525FACT110031 de data 30/06/2011 i import de 1.925,79 € (IVA 
inclòs).

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Aprovar la liquidació de la partida destinada a campanyes de comunicació i sensibilització i a 
un Pla de Millora de la qualitat del servei que presenta un ròssec a favor de l'Ajuntament de 
105.946,63 € i que permetrà generar crèdits en el pressupost de despeses de la Corporació per 
30.790,36 € per tal d'atendre el pagament de les quantitats reconegudes en els punts primer i segon 
d'aquest acord.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Compensar els imports reconeguts a favor d'Urbaser,SA en els punts primer i segon anteriors, 
amb el ròssec de la partida destinada a campanyes de comunicació i sensibilització i a un Pla de 
Millora de la qualitat del punt tercer.

CinquèCinquèCinquèCinquè. -. -. -. -    Reclamar a Urbaser,SA el pagament de la diferència de 75.185,27€ resultant de la 
compensació anterior.

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.- Declarar efectuada la recepció del servei públic de recollida de residus sòlids urbans, fracció 
orgànica i neteja viària de la Ciutat de Granollers , i de les obres, instal�lacions, maquinària i vehicles 
adscrits al mateix amb efectes de l'1 d'octubre de 2011.

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

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

Sr. Segovia:
 Gracias Alcalde. Muy brevemente ya que este punto es meramente económico como ya hicimos en el 
pleno del mes pasado con el contrato con la empresa concesionaria de la zona azul . 

Esta liquidación corresponde al contrato con la empresa Urbaser, SA que finalizó el pasado 30 de 
septiembre de 2011 y que estaba vigente desde el día 1 de enero de 2002.

Y que como puntos a detallar serían:

– En primer lugar, como ha leído la señora Secretaria,  la revisión de precios correspondiente a los 
meses entre enero y septiembre de 2011 tal y como queda recogido en el pliego de condiciones del 
contrato a favor del concesionario por un importe total de 28.340'76€ (iva incluido).
–  En segundo lugar el reconocimiento de dos facturas atrasadas por valor de 2.445'60€.
– A continuación, dado que según se recogía en el mismo pliego de condiciones que regula el 
contrato, la empresa concesionaria debía aportar el 0'5% de la facturación para campañas de 
comunicación. Y ya que este fondo no había sido consumido totalmente ya que queda un saldo a favor 
del ayuntamiento de 105.976'70€ se propone compensar este importe restándole las cantidades 
resultantes de la revisión de precios y las facturas antes referidas por lo que la cantidad final a liquidar 
a favor del ayuntamiento es de 75.186'34€.
– Y como cuarto y último punto se da cuenta del acta de recepción e las obras, instalaciones y 
maquinaria adscritas a este servicio cuyo valor residual asciende a  623.417'05€



Alcalde president:
Moltes gràcies. Aquí si que hi ha petició d'intervencions, per part de CiU, senyor Canal, endavant, 

Sr. Canal:
Gràcies. Hem repassat els números del contracte i ens ha cridat l 'atenció el punt C titulat Ròssec de la 
partida destinada a campanyes de sensibilització i publicitat i al Pla de Millora de la Qualitat del 
Servei. On s'explica que el Plec de Clàusules Tècniques regula l'existència d'un fons creat amb 
l'aportació del 0'5% de la facturació de l'adjudicatari, destinat a campanyes de comunicació i 
sensibilització i a un Pla de Millora de la qualitat del servei .
Això vol dir la quantitat de 105.900€ a favor de l'Ajuntament.  

D'aquest fons destinat a les campanyes de sensibilització, publicitat i millora de la qualitat se'n resten 
els diners que Urbaser SA reclama per diversos conceptes (revisió de preus i reconeixement de 
deutes d'anys anteriors).

Conclusions: aquests 105.900€ no han estat destinats a les campanyes abans esmentades sinó que, 
en part s'han utilitzat per compensar els imports reconeguts a Urbaser. 

Deduïm doncs que les campanyes de sensibilització, publicitat i millora no s'han fet, i deduïm, també, 
que no s'han fet perquè a l'equip de govern els deu semblar que l'estat de la neteja de Granollers és 
òptim. 

Aquests son els punts de desacord: recapten uns diners que no els apliquen al que el contracte 
especifica i segon, i més important, Granollers segueix essent una ciutat poc neta. Per tant, ens 
abstindrem a la votació, tot recomanant tirar endavant un pla de millora de la qualitat del servei de 
neteja. 

Alcalde president:
Moltes gràcies. Senyor Segovia, endavant,

Sr. Segovia:
En primer lugar de este contrato, estamos hablando de un contrato, que vuelvo a repetir, que tenía su 
vigencia des del 1 de enero de 2002. Durante estos prácticamente 10 años alguna campaña se habrá 
hecho, otra cosa es que usted no lo recuerde. Si que, evidentemente, no se ha gastado todo el fondo 
que si que disponíamos de este servicio por lo tanto yo lo que no voy a hacer es pedir disculpas por 
reclamarle a la empresa URBASER ese dinero que nos pertenece, ya que no lo hemos aplicado en su 
totalidad, y estoy de acuerdo con usted de que nos quedan hacer campañas de concienzación para 
mejorar el estado de la limpieza de nuestra ciudad. Porque seguramente, evidentemente es 
mejorable, pero sin ser óptimo si que tenemos mejor constancia o mejor valoración tanto el equipo de 
gobierno como los ciudadanos de esta ciudad. 

Alcalde president:
Moltes gràcies. No sé si el senyor Canal, no, per tant passem a la votació, 

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor     ::::    12121212 PSCPSCPSCPSC::::    12121212        
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra     ::::    CapCapCapCap    
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions     ::::    9999    CIUCIUCIUCIU::::    4444 PPPPPPPP::::    3333 ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE::::    1111 AGAGAGAG::::    1111

Alcalde president:
Passem al punt número 13, 
 
13131313).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORTDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORTDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORTDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT    



URBÀ DE VIATGERS AMB LURBÀ DE VIATGERS AMB LURBÀ DE VIATGERS AMB LURBÀ DE VIATGERS AMB L ''''EMPRESA AGSL CORRESPONENT A LEMPRESA AGSL CORRESPONENT A LEMPRESA AGSL CORRESPONENT A LEMPRESA AGSL CORRESPONENT A L ''''EXERCICIEXERCICIEXERCICIEXERCICI     2011201120112011

Per acord de Ple,  de data 29 d'octubre de 2002, s'aprovava una pròrroga de la concessió del servei 
de transport urbà amb l'empresa Autobusos Granollers SL  pel termini de 10 anys, a comptar des del 
dia 1 de gener de 2003.

En data 16 de març de 2012, el director de Serveis de Manteniment de Ciutat i Seguretat en relació a 
les aportacions econòmiques lliurades per l'Ajuntament de Granollers a l´empresa concessionària del 
servei de transport públic de superfície, Autobuses de Granollers S.L. (AGSL), en concepte de 
certificació mensual pel servei prestat , en el decurs de l´any 2.011, es varen fer efectives per un import 
total d'1.000.000,00 €.

Presentat per l'empresa AGSL el resum econòmic corresponent a l' exercici 2.011 amb les 
corresponents dades reals quant a ingressos i despeses, es dedueix de les mateixes que :

a) l´import lliurat per l´Ajuntament de Granollers com a conseqüència del servei prestat per 
l´empresa AGSL fou de 1.000.000,00    €€€€....;;;;

b) que aplicant els criteris d'augment de les diferents despeses del servei que segons es recull a 
l'article 19 del Plec de condicions que regula el contracte ve marcat pel decret de la Generalitat quant 
a augment de tarifes,( DOGC 5775 de 15/12/2010), en base als imports que es recullen a l'auditoria 
anual del servei del 2010 (que per temporalitat és la darrera que es pot disposar) i que confirmen els 
presentats en aquest expedient,  i comptabilitzant les hores reals de servei (36.006 h) i els Km 
realitzats (455.614 Km), resulta una despesa total de 2222....036036036036....454454454454    €€€€;;;;

c) atès que el nombre de passatgers no s'ha incrementat un 2% respecte als de l'any passat ans al 
contrari, ha minvat en un 1,1%, passant del 1.355.740 passatgers del 2010 al 1.341.283 passatgers 
del 2011, l'empresa no té dret a percebre la bonificació per bonus-malus, i de fet ja no inclou aquest 
concepte en el document de liquidació que presenta.

d) que els ingressos per billetatge i per publicitat han estat  de 975.725975.725975.725975.725    €€€€ (965.054 € per billetatge 
(47% de cobertura del cost) i 10.671 € per publicitat);

e) que tot això fa que la quantitat definitiva que hauria de lliurar l´Ajuntament corresponent a 
l´exercici 2011 sigui de 1111....060060060060....729729729729    €€€€    ( 2.036.454 € - 975.725    € );

f) que atès que la liquidació de l’exercici 2010 donava un saldo a favor de l’ Ajuntament de 
17171717....860860860860,,,,09090909    €€€€    .

g) D'altra banda les accions realitzades dins el programa “Viatjo amb tu” a les escoles de la ciutat 
tenen un import de 2.881 € a abonar a l'empresa A.G.S.L. per part de l' Ajuntament.

h) Que detraient i afegint aquests imports a la quantitat inicialment plantejada , resulta per tant un 
import definitiu de la liquidació 2011 d'1111....060060060060....729729729729€ -17171717....860860860860,,,,09090909 € + 2.881 € ====    1111....045045045045....749749749749,,,,91919191    €€€€

La quantitat definitiva a lliurar per  l’Ajuntament a l'operador com a compensació económica del servei 
de l'any 2011, 1.045.749,91 €, és superior a l'import certificat per aquest exercici, 1.000.000,00 €, 
resta un saldo a favor de Autobuses de Granollers S.L. per un import de  1.045.749,91 € - 
1.000.000,00 € = 45.749,91 €, que és proposa sigui afegit a la previsió de cost del següent exercici 
económic.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER - Aprovar la liquidació definitiva corresponent a l'any 2011 amb l'empresa    Autobusos deAutobusos deAutobusos deAutobusos de    
Granollers SLGranollers SLGranollers SLGranollers SL ,que es detalla:

compensació econòmica 1.045.749,91 €
certificacions 1.000.000,00 €

45.749,91 € saldo a favor d'Autobusos Granollers



SEGONSEGONSEGONSEGON----     Afegir la diferència que resulta entre l'import del dèficit (1.045.749,91 €) i l'import de les 
certificacions lliurades (1.000.000,00) :  45.749,91 € a la previsió de cost del següent exercici 
econòmic.

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.- Notificar aquest acord a Autobusos Granollers SL i al Servei de ComptabilitatNotificar a les 
persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat d'interposar-hi els recursos 
corresponents.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Farà la presentació el regidor de Serveis i Mobilitat , senyor Segovia, endavant, 

Sr. Segovia:
Gracias señor Alcalde. Una intervención prácticamente calcada a la del año pasado con una 
diferencia, y es que desgraciadamente y en línea al descenso generalizado del uso del transporte 
público, en nuestra ciudad también hubo un descenso de los viajeros transportados en el año 2011. 
Un porcentaje casi imperceptible del 1'1% que suponen 14.500 viajeros menos una vez vista la 
liquidación que la empresa Autobusos Granollers SL nos presenta.

Aunque parezca contradictorio, no es un mal dato vistos los descensos que ha experimentado el uso 
de este medio de transporte en prácticamente todos lados.

El año 2011 fueron 1.341.283 los pasajeros transportados frente al 1.355.740 del 2010. Creemos que 
de no haber existido el macro puente festivo del mes de diciembre prácticamente estaríamos hablando 
del mismo número de viajeros tanto en un año como otro.

En mi intervención del pasado año en referencia a la aumento del pasaje en un 0'93% a diferencia de 
este y decía que: 

“Aún así, no debemos caer en el conformismo y buscar mecanismos para hacer del transporte público 
un medio de transporte lo suficientemente atractivo para convencer cada día a más usuarios” .

Palabras que hoy son aún más necesarias. Teniendo en cuenta la crisis económica que persiste y por 
otro lado el aumento de tarifas. Que hacen prever que el descenso de pasajeros aún sea superior 
cuando el año próximo veamos la liquidación del ejercicio actual .

Centrándonos en la liquidación económica del ejercicio, éste arroja unos números que a grandes 
rasgos son:

En el apartado de gastos:

La empresa concesionaria Autobusos de Granollers SL, nos presenta un cargo correspondiente al 
servicio prestado por un total de 2.036.454€. 

Cifra resultante de contabilizar las horas reales del servicio ( 36.006 horas) y los kilómetros recorridos 
(455.614). Así, como del aumento del 3'5% aplicado a los gastos del servicio que marca el decreto de 
la Generalitat sobre el aumento de tarifas para el 2011.

En el capítulo de ingresos,

– Los ingresos por billetaje y publicidad han sido de 975.725€. Repartidos en 965.054€ en 
concepto de billetaje (lo que supone un 47% de la cobertura del coste situándose en la banda alta de 
lo que acostumbra a suceder en este tipo de servicios), y 10.671€ ingresados en concepto de 
publicidad.

Entre los ajustes que se han realizado,

Incorporamos los 17.860'09€ del saldo a favor del Ayuntamiento de la liquidación del ejercicio �



2010 a compensar en este año.

Abonamos 2.881€ por las acciones realizadas dentro del programa “Viatjo amb tú” de promoción �

del transporte urbano a los  alumnos de 5º y 6º de primaria de diferentes escuelas de la ciudad.

Por tanto:

Una vez realizados todos estos ajustes, la cantidad resultante es de 1.045.749'91€. 
Cuando la cantidad certificada para este ejercicio ha sido de 1.000.000€.

Así pues, la cantidad resultante es de 45.749'91€ a favor de la empresa Autobusos de Granollers SL. 
Cantidad que proponemos sea añadida a la previsión del coste del siguiente ejercicio económico .

Este es el resultado económico. 

Pero vuelvo a hacer referencia a mi intervención del año pasado y vuelvo a reclamar una ley de 
financiamiento del transporte público. Ya que siempre que se ponga en marcha un servicio de bus, 
necesita y necesitará de la aportación neta municipal .

Decía entonces que si no tuviésemos en cuenta la aportación municipal el coste del billete sencillo 
sería de 2'92€, dije 3'92€ estaba equivocado, 2'92€ en lugar del 1'45€ que costaba el año pasado. 
Actualmente ya cuesta 2€.
Por lo que si seguimos sin tener esa ley de financiación acabaremos por poner en riesgo el sistema de 
transporte que conocemos en la actualidad.

Para acabar, un año más, con buen sabor de boca, el servicio con más alta valoración del Grupo 
Sagalés es el que se sigue prestando en nuestra ciudad. Gracias.

Alcalde president:
Moltes gràcies. No hi ha demanades intervencions, si que hi ha demanada votació, 

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor     ::::    16161616 PSCPSCPSCPSC::::    12121212        CIUCIUCIUCIU::::    4444
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra     ::::    CapCapCapCap    
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions     ::::    5555    PPPPPPPP::::    3333 ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE::::    1111 AGAGAGAG::::    1111

 
Alcalde president:
Passaríem al punt número 14, endavant, 

14141414).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR EL REPARTIMENT DE LA COMPENSACIÓ ECONÒMICADICTAMEN RELATIU A APROVAR EL REPARTIMENT DE LA COMPENSACIÓ ECONÒMICADICTAMEN RELATIU A APROVAR EL REPARTIMENT DE LA COMPENSACIÓ ECONÒMICADICTAMEN RELATIU A APROVAR EL REPARTIMENT DE LA COMPENSACIÓ ECONÒMICA    
AL CONCESSIONARI AGSL DEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀAL CONCESSIONARI AGSL DEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀAL CONCESSIONARI AGSL DEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀAL CONCESSIONARI AGSL DEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ    2012201220122012    ENTRE LESENTRE LESENTRE LESENTRE LES    
POBLACIONS QUE EN GAUDEIXENPOBLACIONS QUE EN GAUDEIXENPOBLACIONS QUE EN GAUDEIXENPOBLACIONS QUE EN GAUDEIXEN ::::    CANOVELLESCANOVELLESCANOVELLESCANOVELLES,,,,    LA ROCA DEL VALLÈSLA ROCA DEL VALLÈSLA ROCA DEL VALLÈSLA ROCA DEL VALLÈS ,,,,    LES FRANQUESESLES FRANQUESESLES FRANQUESESLES FRANQUESES    
DEL VALLÈS I GRANOLLERSDEL VALLÈS I GRANOLLERSDEL VALLÈS I GRANOLLERSDEL VALLÈS I GRANOLLERS

Per acord de Ple,  de data 29 d'octubre de 2002, s'aprovava una pròrroga de la concessió del servei 
de transport urbà amb l'empresa Autobusos Granollers SL  pel termini de 10 anys, a comptar des del 
dia 1 de gener de 2003.

En sessió ordinària del Ple de data 29 d'abril de 2003, es va aprovar les aportacions dels ajuntaments 
al dèficit del servei de transport urbà:

Ajuntament de la Roca 2,88 %
Ajuntament de les Franqueses 8,56 %
Ajuntament de Canovelles 14,81 %
Ajuntament de Granollers 73,75 %



En data  16  de març de 2012, el director de Serveis de Manteniment de Ciutat i Seguretat ha emès 
informe relatiu a les aportacions econòmiques lliurades per l´Ajuntament de Granollers a l'empresa 
concessionària del servei de transport públic de superfície , Autobuses Granollers S.L. (AGSL)

Realitzada la liquidació definitiva de l’exercici 2011 per part de l’empresa concessionària del servei de 
transport urbà Autobuses de Granollers S.L., per un import de 1.045.749,91 €, (dels quals 45.749,91 € 
no s'han fet efectiu el 2011 i s'afegeixen a la previsió de cost 2012) i havent estat l'aportació 2011 de 
la Generalitat de Catalunya a través del Contracte Programa per un import de 14.643,00 € existeix una 
diferència a favor de l'Ajuntament de Granollers per part dels ajuntaments de Canovelles, Les 
Franqueses i La Roca respecte al que és va preveure en l'acord de Ple de data 29 de març de 2011.

Tenint en compte les diferències provinents del 2010 que ja s'explicitaven a l'acord de previsió de 29 
de març de 2011 i que eren de 1.311,60 € a favor de Canovelles, de 758,09 € a favor de Les 
Franqueses i de 255,06 € a favor de La Roca; i descomptant  1.459 € de l'exercici 2010 corresponents 
al cost del programa “Viatjo amb tu” que tan sols desenvolupa Granollers , resulta :

- CanovellesCanovellesCanovellesCanovelles  tenia un compromís reconegut de 113.961,16 €, quan hauria de ser de 114.783,85 €, per 
la qual cosa té una diferència a favor de l' Ajuntament de Granollers de 822822822822,,,,69696969    €€€€;;;;

- Les FranquesesLes FranquesesLes FranquesesLes Franqueses tenia un compromís reconegut de 65.868,17 € quan hauria de ser de 66.343,67 €, 
per la qual cosa té una diferència a favor de l' Ajuntament de Granollers de 475475475475,,,,50505050    €€€€;;;;

- La RocaLa RocaLa RocaLa Roca tenia un compromís reconegut de 22.161,25 €, quan hauria de ser de 22.321,23 €, per la 
qual cosa té una diferència a favor de l' Ajuntament de Granollers de 159159159159,,,,98989898    €€€€.

Per la qual cosa, afegint aquestes diferències a l’import que resulta de la previsió de la compensació 
econòmica a AGSL a repartir entre els quatre ajuntaments per l’any 2012, que es preveu sigui de 
1111....070070070070....880880880880,,,,91919191    €€€€ (incorporant els 45.749,91 € que no s'han fet efectius el 2011, i descomptant 2.881 € 
del programa “viatjo amb tu 2011” que desenvolupa Granollers); i que l'aportació de la Generalitat de 
Catalunya pel 2012 a través del Contracte Programa subscrit per l' ATM i l' AMTU es preveu que es 
decrementi fins els 187187187187....764764764764    €€€€,  i aplicant el mateix criteri de repartiment, resulta que els imports a 
satisfer a l’espera de la liquidació final de l'exercici, corresponents a l’any 2012 pel diferents 
ajuntaments, segons es resumeix en el següent quadre són :

Deficit prèvist 2012 : 

1111....070070070070....880880880880,,,,91919191****    €€€€    ((((AAAA))))

*La diferència amb l'import d' 1.076.642,91 € 
prevista com a compensació a AGSL pel 
2012, prové de descomptar dues vegades 
l'import de 2.811 € del programa “Viatjo amb 
tu”del 2011 i 2012, ja que només el realitza 
Granollers.

Aportació prevista Generalitat 2012 :

187187187187....764764764764    €€€€    ((((BBBB))))

% 
APORTACI

Ó

((((CCCC))))

PENDENT 
2010

((((DDDD))))

PREVIST 
2011 

(Ple 29/3/11)

((((EEEE))))

REAL 

2011

(Ple 27/3/12) 

((((FFFF))))

DIFERÈNCIA

((((GGGG) =() =() =() =(FFFF))))    ––––    ((((EEEE))))

PREVISIÓ 
APORTACIÓ

2012

((((((((AAAA)-()-()-()-(BBBB))*())*())*())*(CCCC)+()+()+()+(
DDDD)+()+()+()+(GGGG))))

LA ROCALA ROCALA ROCALA ROCA 2,88% -255,06 € 22.161,25 € 22.321,23 € 159,98 € 25252525....338338338338,,,,69696969    €€€€

CANOVELLESCANOVELLESCANOVELLESCANOVELLES 14,81% -1.311,60 € 113.961,16 114.783,85 € 822,69 € 130130130130....300300300300,,,,70707070    €€€€



€

LESLESLESLES    
FRANQUESESFRANQUESESFRANQUESESFRANQUESES

8,56% -758,09 € 65.868,17 € 66.343,67 € 475,50 € 75757575....312312312312,,,,22222222    €€€€

Resulta la previsió d'aportacions següents:

Ajuntament de La Roca (2’88 %) =      25.338,69 €
Ajuntament de Canovelles (14,81%) =    130.300,70 €
Ajuntament de Les Franqueses (8’56%) =      75.312,22 €
Ajuntament de Granollers (73’75%) =    655.395,53 €

Els ingressos de La Roca, Canovelles i Les Franqueses s'hauran de comptabilitzar a la partida 
H315.46201.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER - Aprovar el repartiment del dèficit del transport urbà en superfície (per als municipis que en 
gaudeixen del mateix) , per a l'exercici 2012, d'acord amb l'informe emès pel cap de l'Àrea de Serveis 
Municipals, Mobilitat i Seguretat que consta en aquest expedient:

Ajuntament de La Roca (2’88 %) =    25.338,69 €
Ajuntament de Canovelles (14,81%) =   130.300,70 €
Ajuntament de Les Franqueses (8’56%) =    75.312,22 €
Ajuntament de Granollers (73’75%) =   655.395,53 €

SEGONSEGONSEGONSEGON - Notificar aquest acord als esmentats Ajuntaments i al Servei de Comptabilitat . 
 
Alcalde president:
Moltes gràcies. Farà la presentació el regidor de Serveis i Mobilitat , senyor Segovia, endavant, 

Sr. Segovia: 
Si, brevísimamente, en el punto anterior, acabamos de presentar la liquidación del servicio del 
transporte urbano del ejercicio 2011 que arroja como he dicho un déficit de 1.060.729€.

Que el reparto de dicho déficit entre los municipios según el acuerdo plenario del 16 de diciembre de 
2003 y que ha hecho referencia la señora Secretaria y que doy por reproducidos.

Que una vez descontada la subvención de 214.643€ de la Generalitat de Catalunya a través del 
contrato programa, así como el ajuste de las cantidades  compensadas a los diferentes ayuntamientos 
del ejercicio 2010, existen unas diferencias a favor del ayuntamiento de Granollers que los 
ayuntamientos nos tienen que aportar en el ejercicio actual una vez conocida la liquidación definitiva y 
que quedan incorporadas a la previsión del coste del servicio para el actual ejercicio .

Así mismo, y siguiendo los mismos criterios de reparto del déficit , y teniendo en cuenta la previsión 
del aumento del coste del servicio (estimando que este será de 1.070.880'91€) y la  disminución de la 
aportación de la Generalitat de Catalunya para el año 2012 siendo esta de 187.764€, las aportaciones 
de los cuatro municipios para cubrir este servicio serán de :

Ajuntament de La Roca 25.338,69€
Ajuntament de Canovelles 130.300,70€
Ajuntament de Les Franqueses 75.312,22€
Ajuntament de Granollers 655.395,53€

Por lo que estas son las cantidades que proponemos aprobar en este expediente.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Aquí si que hi ha demanades intervencions, endavant senyor Canal, 



Sr. Canal:
Gràcies. Bé, el dictamen que presenten avui per la seva aprovació, fa referència al repartiment del 
dèficit del transport urbà dins la conurbació de Granollers, en les proporcions esmentades per la 
Secretària i que no les torno a dir. 

És bo recordar que aquest repartiment es va fer d'acord a un conveni de cooperació relatiu al Servei 
Municipal de Transport Urbà entre els quatre Ajuntaments amb data de 21 de novembre del 1997 (el 
segle passat).

Posteriorment ratificat i no modificat –pel que fa als percentatges de repartiment del dèficit del 
transport urbà a les esmentades poblacions- per dictamen favorable al ple d'aquesta corporació el 29 
d'abril del 2003.  

En el Ple del març de 2011, CiU va denunciar que aquest repartiment no s'havia revisat mai, i 
enteníem que perjudicava al nostre Ajuntament, tot demanant una revisió dels percentatges. 

Avui, març del 2012, seguim amb les mateixes proporcions. Alguna persona pot pensar que dins la 
conurbació, Granollers fa de germà gran i paga el que els més petits no arriben. Però en els temps de 
crisi,  com l'actual, no crec que cap ajuntament estigui en posició de regalar diners que no els pertoqui 
pagar.  

Sobretot si, tal com preveu el primer conveni de cooperació (aquell del segle passat) que preveia la 
constitució d'una Comissió de Seguiment amb l'objectiu de supervisar, aportar propostes i recalcular 
percentatges. 

Seria bo de conèixer que ha seguit aquesta Comissió de Seguiment. És evident que les 
circumstancies de cada un dels Ajuntaments han variat des de l'any d'elaboració del conveni (ara fa 
15 anys) i que tant els usos, com les freqüències, com l'increment del nombre d'habitants, han fet 
variar les poblacions i per tant, els criteris de repartiment del dèficit . 

Per tant, encoratgem a l'equip de govern i sobretot a aquesta Comissió de Seguiment, que s'apliquin a 
la feina i segueixin seguin el Seguiment, i sobretot que recalculin els percentatges de cada població 
de la conurbació, per poder-nos estalviar alguns diners.  Moltes gàcies. 

Alcalde president:
Moltes gràcies senyor Canal. Endavant senyor Segovia, 

Sr. Segovia:
Si, exactamente lo que decía el señor Pius Canal recuerdo perfectamente la intervención de CiU y 
para ser concretos hubiera sido interesante que hubiera leído mi respuesta, que fue, si no recuerdo 
mal de que este era el último año de que el contrato con la empresa concesionaria terminaba y era el 
momento de empezar a trabajar, a analizar cual es el reparto del déficit porque coincido con usted que 
se ha de revisar y de que el Ayuntamiento de Granollers, pese a ser el mas importante y por el que 
recorren mas kilómetros y aumenta el coste de este servicio, no puede hacer de hermano mayor, eso 
es evidente, es lo que hemos trasladado ya en las reuniones que hemos tenido con los equipos de 
gobierno, tanto de Canovelles como de Les Franqueses, como haremos posteriormente con el 
Ayuntamiento de la Roca pese a que la Comisión de Seguimiento, en la que usted hacía referencia, 
también ya lo hemos avanzado.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Passem a la votació, 

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor     ::::    13131313 PSCPSCPSCPSC::::    12121212        AGAGAGAG::::    1111
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra     ::::    CapCapCapCap    
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions     ::::    8888    CIUCIUCIUCIU::::    4444 PPPPPPPP::::    3333 ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE::::    1111



Alcalde president:
Passem al punt número 15, endavant, 
 

15151515).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A RENUNCIAR A LA SIGNATURA DEL CONTRACTE DEPROPOSTA RELATIVA A RENUNCIAR A LA SIGNATURA DEL CONTRACTE DEPROPOSTA RELATIVA A RENUNCIAR A LA SIGNATURA DEL CONTRACTE DEPROPOSTA RELATIVA A RENUNCIAR A LA SIGNATURA DEL CONTRACTE DE    
CONCESSIÓ DEMANIAL PER LA IMPLANTACIÓ  DCONCESSIÓ DEMANIAL PER LA IMPLANTACIÓ  DCONCESSIÓ DEMANIAL PER LA IMPLANTACIÓ  DCONCESSIÓ DEMANIAL PER LA IMPLANTACIÓ  D''''INSTALINSTALINSTALINSTAL....LACIONS SOLARSLACIONS SOLARSLACIONS SOLARSLACIONS SOLARS    
FOTOVOLTAIQUES EN LA COBERTA DE DIFERENTS EQUIPAMENTS PÚBLICS MUNICIPALSFOTOVOLTAIQUES EN LA COBERTA DE DIFERENTS EQUIPAMENTS PÚBLICS MUNICIPALSFOTOVOLTAIQUES EN LA COBERTA DE DIFERENTS EQUIPAMENTS PÚBLICS MUNICIPALSFOTOVOLTAIQUES EN LA COBERTA DE DIFERENTS EQUIPAMENTS PÚBLICS MUNICIPALS,,,,    
ENDEGAT COM A PROCEDIMENT OBERT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAENDEGAT COM A PROCEDIMENT OBERT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAENDEGAT COM A PROCEDIMENT OBERT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAENDEGAT COM A PROCEDIMENT OBERT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA,,,,    PER CAUSA DE LAPER CAUSA DE LAPER CAUSA DE LAPER CAUSA DE LA    
NOVA LEGISLACIÓ QUE SUPRIMEIX ELS INCENTIUS ECONÒMICS PER A LES NOVESNOVA LEGISLACIÓ QUE SUPRIMEIX ELS INCENTIUS ECONÒMICS PER A LES NOVESNOVA LEGISLACIÓ QUE SUPRIMEIX ELS INCENTIUS ECONÒMICS PER A LES NOVESNOVA LEGISLACIÓ QUE SUPRIMEIX ELS INCENTIUS ECONÒMICS PER A LES NOVES    
INSTALINSTALINSTALINSTAL....LACIONS DE PRODUCCIÓ DLACIONS DE PRODUCCIÓ DLACIONS DE PRODUCCIÓ DLACIONS DE PRODUCCIÓ D ''''ENERGIA ELÉCTRICAENERGIA ELÉCTRICAENERGIA ELÉCTRICAENERGIA ELÉCTRICA ....

Mitjançant acord del Ple de la corporació que va tenir lloc el dia 25 d'octubre de 2011,  es va aprovar 
definitivament el Projecte d'implantació d'instal�lacions solars fotovoltaiques en la coberta de diferents 
equipaments públics municipals que ha de servir de base per l'aprovació d'aquesta concessió 
demanial i es va aprovar la contractació i els plecs de clàusules administratives particulars i de 
prescripcions tècniques particulars que han de regir aquesta contractació a adjudicar mitjançant 
procediment obert amb l'aplicació de més d'un criteri de valoració.

La convocatòria d'aquesta concessió es va publicar al DOGC  núm. 6004 de data 14 de novembre de 
2011, al BOPB de data 10 de novembre de 2011  i al perfil del contractant de la web municipal .

Dins dels termini establert, es van presentar a aquesta licitació les següents empreses:

PLIC
A

EMPRESA DATA 
REGISTRE

NUM. 
REG.D’ENTRADA

1 ENERVILLE,SL 20,12,2011 23075
2 TFM ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA,SA 20,12,2011 23091
3 CEMID,SCCL 20,12,2011 23096
4 ALTER ENERSUN,SA 20,12,2011 23097
5 TEMPOSOLAR,SL 20,12,2011 23098
6 APLIR,SA 22,12,2011 23235
7 GAMMA SOLUTIONS,S.L. 27,12,2011 23392

La Mesa de Contractació   no va admetre la plica num. 1 de l'empresa ENERVILLE,SL per no quedar 
acreditada la solvència tècnica, conforme a la clàusula 31.3.1.5 del plec de clàusules administratives  
particulars que regeix aquest contracte.

Amb data  9 de gener de 2012 es va efectuar l'obertura de pliques del sobre núm. 2 (criteris 
avaluables mitjançant judici de valor ) i durant el procés de valoració per part dels tècnics, s'ha publicat 
el Reial Decret Llei 1/2012, de 27 de gener, pel qual es procedeix a la suspensió dels procediments de 
preasignació de retribució i a la supressió dels incentius econòmics per a  noves instal�lacions de 
producció d'energia elèctrica a partir de cogeneració, fonts d'energia renovables i residus. Aquesta 
mesura afecta temporalment a les instal.lacions noves com a resultat de l'adjudicació de l'expedient 
licitatori en procés.

En data 14 de març de 2012 , la cap del servei de contractació i el cap de l'àrea territorial  emeten un 
informe jurídic i tècnic, respectivament en el que estableixen el següent:

- L'art 139.2) i 3) estableix que l'òrgan de contractació podrà renunciar  a la signatura del contracte  
abans de la seva adjudicació i  per raons d'interès públic , degudament justificades en l'expedient.
- La complexa situació econòmica i financera actual que ha fonamentat  la supressió temporal per part 
del Govern , sobrevinguda a l'inici del procediment de licitació, dels incentius per a la construcció 
d'aquest tipus d'instal�lacions,  prevista  com a possibilitat de finançament per part de les empreses, a 
la clàusula 31.3.3.2 del Plec de clàusules administratives i tècniques del procés licitatori esmentat, 
són suficients raons d'interès públic que justifiquen la renuncia del contracte licitat .

D'acord amb els fets i fonaments de dret,  la Mesa de Contractació proposa la renúncia del procés 
licitatori per a la contractació  de la concessió demanial per la implantació dper a la contractació  de la concessió demanial per la implantació dper a la contractació  de la concessió demanial per la implantació dper a la contractació  de la concessió demanial per la implantació d''''instalinstalinstalinstal ....lacions solarslacions solarslacions solarslacions solars    
fotovoltaiques en la coberta de diferents equipaments públics municipalsfotovoltaiques en la coberta de diferents equipaments públics municipalsfotovoltaiques en la coberta de diferents equipaments públics municipalsfotovoltaiques en la coberta de diferents equipaments públics municipals .

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



Article 139  de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, en el que regula la �

renuncia del contracte abans de la seva adjudicació
Reial Decret LLei 1/2012, de 27 de gener, pel qual es procedeix a la suspensió dels procediments de �

preasignació de retribució i a la supressió dels incentius econòmics per a noves instal�lacions de 
producció d'energia elèctrica a partir de cogeneració, fons d'energia renovables i residus.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.-    Renunciar al procediment licitatori endegat per a l'adjudicació del contracte de concessiócontracte de concessiócontracte de concessiócontracte de concessió    
demanial  per la implantació ddemanial  per la implantació ddemanial  per la implantació ddemanial  per la implantació d''''instal�lacions solars fotovoltaiques en la coberta de diferentsinstal�lacions solars fotovoltaiques en la coberta de diferentsinstal�lacions solars fotovoltaiques en la coberta de diferentsinstal�lacions solars fotovoltaiques en la coberta de diferents    
equipaments públics municipalsequipaments públics municipalsequipaments públics municipalsequipaments públics municipals, per raons d'interès públic, d'acord amb l'informe jurídic tècnic emès 
a l'efecte,  en el sentit següent:

- L'art 139.2) i 3)  de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic estableix que 
l'òrgan de contractació podrà renunciar  a la signatura del contracte  abans de la seva adjudicació i  
per raons d'interès públic , degudament justificades en l'expedient.
- La complexa situació econòmica i financera actual que ha fonamentat  la supressió temporal per part 
del Govern de l'Estat , sobrevinguda a l'inici del procediment de licitació, dels incentius per a la 
construcció d'aquest tipus d'instal�lacions,  prevista  com a possibilitat de finançament per part de les 
empreses, a la clàusula 31.3.3.2 del Plec de clàusules administratives i tècniques del procés licitatori 
esmentat, són suficients raons d'interès públic que justifiquen la renuncia del contracte licitat .

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-    Publicar aquest acord en el DOGC, en el BOPB i en el perfil del contractant de la web 
municipal.

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Comunicar a tots els licitadors que han presentat l'oferta que poden passar a recollir 
l'esmentada documentació

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

Alcalde president:
Moltes gràcies. Farà la presentació el regidor de Medi Ambient el senyor Albert Camps, 

Sr. Camps:
Gràcies Alcalde, bona tarda. En el Ple del 25 d’octubre es  va aprovar definitivament el projecte 
d’implantació d’instal�lacions solars fotovoltaiques en diferents equipaments públics municipals, com 
ara:

el Centre Vallès, �

l’Escola Municipal de Treball , �

el Centre Cívic Nord, �

el Pavelló de Congost, �

l’Escola Bressol de Lledoner �

l’Escola Granullarius.�

Obert el procediment per a la concessió demanial de les cobertes dels esmentats equipaments 
municipals es van presentar a la licitació un total de set empreses .
Durant el procés d’obertura de les pliques – concretament quan s'havia obert el sobre número 2 el dia 
9 de gener de 2012-, comento les dates, es va publicar el Reial Decret 1/2012 de 27 de gener, o sigui 
posterior a la data d'obertura que havia estat el 9 de gener,  pel qual es procedia a la suspensió dels 
incentius econòmics – conegut com  primes -, per a noves instal�lacions d’energia elèctrica a partir de 
la cogeneració, fonts d’energia renovable i residus. 

Entenem que aquesta mesura afecta a la viabilitat de noves instal�lacions basades en energies 
renovables, com és el cas del concurs que teníem obert aquí a Granollers en suprimir-se per part del 
govern central del Partit Popular els incentius que les feien possibles .



Per això, escoltats els suggeriments dels serveis jurídics i d’experts del sector, es proposa aturar el 
procés licitatori per a la contractació demanial per a la implantació d’instal�lacions solars 
fotovoltaiques en la coberta de diferents equipaments públics municipals .

Finalment, recordar que la instal�lació de plaques solars fotovoltaiques figurava com a una de les 
accions a desenvolupar en el Pla d’acció per a l’energia sostenible  (PAES) que vam aprovar en aquest 
Ple. 

Un pla fruit del Pacte d’alcaldes i alcaldesses promogut per la Unió Europea i que té per objectiu 
treballar,  des dels municipis,   en la reducció en un 20% de les emissions en l’horitzó de 2020.

Malgrat tot, malgrat les decisions del govern del Partit Popular, el compromís de l’Ajuntament de 
Granollers vers la lluita contra el canvi climàtic continua en ferm , no renunciem a res i  seguirem, en la 
mesura de les nostres possibilitats, desplegant el full de ruta que ens marca el  Pla d’acció per a 
l’energia sostenible, aquest és el nostre compromís. Moltes gràcies. 

Alcalde president:
Moltes gràcies. Aquí si que hi ha demanades intervencions, per part del Partir Popular, endavant, 

Sr. Gutiérrez: 
Si, gràcies senyor Alcalde. Molt breument, i per donar sentit al  nostre vot.

En aquest ple se'ns presenta per la seva aprovació la renúncia a la signatura del contracte de 
concessió demanial per la implantació d'instal�lacions solars fotovoltaiques per manca de 
subvencions.

Si, com sempre s'ha dit, aquesta és l'energia verda del futur, a més de la més econòmica, no entenem 
com podem renunciar a la col�locació de les fotovoltaiques per manca de subvencions, doncs, si 
aquestes instal�lacions dels 7 edificis previstos, no poden fer-se alhora, es poden espaiar en diversos 
pressupostos anuals, o el que és el mateix, els 800.000 euros en què està valorat el conjunt de les 
actuacions, repartir-los entre 2 o 3 exercicis. I així no hauríem de renunciar a l'energia del futur.

Hem de prendre consciència que, durant un temps indeterminat, hem de tractar de prescindir de les  
subvencions, degut a la situació econòmica que tots coneixem.
Creiem que abans de suprimir la instal�lació d'aquest tipus d'energia, s'haurien de posposar unes 
altres inversions menys importants. 

Portem parlant d'aquesta energia molts de temps, com perquè ara ens oblidem d'ella. Per tant, 
expressat això, aquest grup municipal no donarà suport a aquesta proposta, i s'abstindrà. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. El senyor Terrades en nom del grup socialista que és un tema que també li atrau molt. 
Endavant senyor Terrades, 

Sr. Terrades:
Gràcies Alcalde. Jo crec que faríem bé en tenir clar els vots que expressem, perquè les energies 
renovables no es subvencionen, les primes a la producció no surten dels pressupostos públics de cap 
govern. Surten de la tarifa que els consumidors, que vostè i jo, tots els que estem aquí i les empreses 
acaben pagant. Per tant, no és que creem un dèficit sobre els pressupostos públics, no es que les 
primes a la producció impliquin tenir que disminuir recursos d'altres partides polítiques o socials. En 
tot cas el divendres que el seu govern presentarà els pressupostos generals de l'estat veurem per on 
anirà l'”asunto”. 

Amb el tema de les energies renovables, clar el que ha fet el govern central, el govern que vostès 
presideixen en aquests moments amb el RD 1/2012 és l'expressió d'un determinat model energètic. 
Un model energètic que va al revés del que fins ara s'havia fet a Espanya i sobretot va al revés del 
que està fent la majoria de països de la Unió Europea, que conscients de que els nostres països son 



països altament dependents energèticament parlant el que fan és una aposta primer, per 
descarbonitzar les seves economies, per prescindir en el temps i amb objectius molt clars, allò 
avaluables dels combustibles fòssils i la majoria de l'energia nuclear. Vostès el que fan és 
absolutament el revés del que està fent Europa. Parlant de números és el que el problema del dèficit 
tarifari, que no té res a veure amb el dèficit públic, té a veure amb la privatització que es va fer del 
sector energètic en aquest país en l'any 1997, no sé si li sona aquesta data, 1997, primer govern del 
Partit Popular que el que fa es privatitzar tot el sector energètic espanyol que encara en aquells 
moments doncs tenia un fort component de sector públic. El dèficit tarifari amb els anàlisis que s'han 
fet a partir de la supressió que vostès han proposat i que implica a l'Ajuntament de Granollers tenir 
que anul�lar aquest concurs i estar a l'espera d'un anunciat, que ja veurem com anirà, decret que 
regularà la implantació d'energies renovables, en aquest cas de fotovoltaiques, per l'autoconsum. Per 
tant, ara era bo parar el procés per veure en que ens sorprendran, resulta que el dèficit tarifari no l'han 
provocat les energies renovables, el dèficit tarifari ho ha aportat la mala regulació del sistema elèctric 
espanyol que ha permès que més enllà del cost de producció kW/hora dels centres de generació 
tradicionals, que per cert estan en mans de les grans corporacions energètiques i que en el nostre 
país estan basats bàsicament en les hidràuliques i sobretot amb l'energia nuclear, aquesta mala 
regulació del sistema ha provocat diguem que, deixi-m'ho dir així: un regal de 30.000 milions d'euros 
per sobre dels costos de producció i d'un benefici raonable. El dèficit tarifari no l'han provocat i no el 
provoquen les energies renovables a Espanya.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Senyor Camps, per fer la rèplica, endavant, 

Sr. Camps:
Si, només per explicar-me i explicar, ja ho vàrem explicar-ho al llarg de les reiterades vegades que 
hem parlat d'energies renovables en aquest ple que hem tingut ocasió. Els 800.000 euros que 
estimava el valor de la inversió que calia fer no era una inversió en cap cas municipal. Eren les 
empreses, l'empresa que, en tot cas, fos adjudicatària la que havia de fer aquesta inversió i 
recuperar-la doncs a través de la venda d'electricitat i de les primes perquè és una energia que estava 
primada. Ara ja em sembla que som dels pocs països que no donarem primes per aquest tipus 
d'energies. Posem al costat dels països més productors de petroli del mon, amb això també som 
diferents.

Aquesta concessió era per 25 anys. Llavors, és clar que invertim en energies renovables des de 
l'Ajuntament i des de fa anys amb les nostres possibilitats. Hem instal�lat plaques solars tèrmiques en 
els equipaments, per exemple esportius i en escoles per treballar en aquest sentit. Dissenyem i 
rehabilitem edificis que tenen com a nord i com objectiu una edificació més sostenible, per exemple, 
hem parlat avui de Can Muntanyola doncs aprofitem l'energia geotèrmica com es fa també a Can 
Jonch doncs per fer aquests edificis energèticament més eficients en la construcció i adoptant 
mesures d'energies renovables o també per exemple com hem parlat moltes vegades amb el tema de 
l'enllumenat públic, fent-l'ho cada vegada més eficient i sostenible. Estem compromesos amb aquest 
projecte i sap greu que no se'ns acompanyi. En canvi si que el carbó, per exemple, continua sent una 
energia primada avui aquí a Espanya, les energies renovables, malgrat tot, no. Això hem penso que tal 
i com comentava el company Jordi Terrades, a Europa va per un camí i nosaltres em sembla que aquí 
anem per un altre, anem amb el pas canviat.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Endavant senyor Gutiérrez, 

Sr. Gutiérrez:
Només una coseta. Hem començat a parlat de Granollers i ens hem anat a Europa i al mon, jo no he 
anat tant lluny. Jo només he dit que empréssim diners per invertir-ho en aquestes energies. 

De totes maneres, no entraré en aquí més perquè cadascú dirà la seva i no acabarem mai i no és 
aquest el cas. Deixim que els hi digui una cosa, vostès son verds quan tenen subvencions, quan no...



Alcalde president:
Moltes gràcies. No sé si el senyor Terrades voldrà fer us de la paraula, veig que si, endavant, 

Sr. Terrades:
Gràcies Alcalde. No és una qüestió de ser verd quan hi ha primes o no hi ha primes, es que miri, 
aquest país, Espanya, que a vegades va al darrera d'altres però en aquest camp no hi anava és el país 
amb instal�lacions, amb producció de megawats d'energies renovables, sobretot en el camp de l'eòlica 
és el tercer país del mon després d'Alemanya i d'EUA. Espanya és el tercer país en producció.

Al darrera de la ubicació o la instal�lació d'energies renovables hi ha tot un sector industrial o és que 
vostès pensen, bé, jo crec que si que s'ho pensen el seu govern que estan molts lligats a 
determinats...la decisió que hem adoptat a Granollers obeeix a un Reial Decret. El seu govern està 
massa lligat a les grans corporacions energètiques. 

¿Sap que passa? Que tenim un problema. Quan Alemanya decideix tancar les centrals nuclears a 
l'any 2020 i fa una aposta decidida, oberta a favor de les energies renovables i que tot el seu sistema 
energètic es basi amb això i acompanyat evidentment de les centrals de cicle combinat amb gas, està 
fent una aposta industrial i mentre nosaltres el que fem és justament impedir que Ajuntaments com el 
de Granollers puguin produir energia elèctrica a les cobertes dels seus equipaments públics, energia 
verda renovable, estan fent un flac favor a la indústria nacional, a la indústria estatal, depèn de qui fes 
la intervenció. ¿Sap per què? Perquè al final aquests països apostaran tecnològicament faran recerca 
per fer que la seva indústria d'economia verda i nosaltres que hem estat pioners en aquest tipus 
d'aventura, abans era una aventura, ara ja és una realitat acabarà passant com sempre, que haurem 
de comprar la tecnologia fora. Vostès semblen que s'hagin quedat anclats en aquell vell axioma de: 
“que inventen los demás”.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Senyor Camps, ara si per cloure el debat, 

Sr. Camps:
No, només molt breument i per acabar allò amablement. Hem quedo amb les paraules que vostè ha 
comentat al principi i que les faci arribar al seu partit a veure si li fan cas . 

Alcalde president:
Moltes gràcies. En tot cas és evident que el debat ha anat per elevació però es que com molt bé s'ha 
dit en la proposta el que ha motivat el que avui portem aquí és un Real Decret Llei de 1/2012 de 27 de 
gener signat pel president del govern de l'estat i per tant crec que el que hi ha és òbviament una 
reflexió a l'entorn de les energies i de les energies verdes i en definitiva crec que també venia a to 
aquest debat perquè una norma d'àmbit estatal òbviament ha marcat l'itinerari en un tema en el que 
havíem treballat en molt d'interès des d'aquesta ciutat, els hi asseguro, pioners i precursors amb 
l'Albert Camps fent una feina extraordinària que ara doncs s'ha de posar en una carpeta senyor 
Camps però que jo li vull agrair. Crec que ho hem de fer, li vull agrair l'esforç perquè Granollers fos de 
les primeres ciutats que treies a concurs un procediment com aquest. Avui dissortadament, insisteixo, 
haurem d'arxivar-'ho però sabem que un dia o un altre el podrem rescatar i la feina feta, feta està. És 
el moment de la votació, 
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El Grup Municipal del PP de Granollers presenta la següent moció sobre actuacions per fomentar la 
igualtat d’oportunitats en ocupació i salarial entre les dones i els homes : 

Exposició de motiusExposició de motiusExposició de motiusExposició de motius ::::    

Ens trobem en un moment de la major desigualtat social amb 5.200.000 de persones que no tenen 
treball i més d’un milió i mig de famílies amb tots els seus membres a l’atur . 

Aquesta situació ens allunya dels objectius de la UE d’aconseguir  al 2020 una tassa d’ocupació del 
74 % per a la població d’entre  20 a 64 anys, amb un subobjectiu de tassa d’ocupació femení pel 
mateix grup d’edat del 68’5 % .

En la actualitat, la tassa d’activitat femenina és de quasi quinze punts per sota de la tassa d’activitat 
masculina: 52’93 % i 67’30 % respectivament. Les dones perceben un sou anual en torn al 22 % 
inferior al dels homes pel mateix treball o treball d’igual valor. Ocupen treball de pitjor condició que els 
homes, el 75 % dels treballs a temps parcial son exercits per les dones i existeix una clara segregació 
del treball basat en estereotips. 

Encara que les dones són ja més de la meitat de la població ocupada amb estudis superiors, només 
representen al voltant d’un 30 % del total de persones en llocs directius i un 11’5% en els consells 
d’administració de les empreses del IBEX 35. 

Per millorar la competitivitat del País s’ha de fer un major esforç per a incorporar un major nombre de 
dones al mercat laboral i fer-ho de manera que disposin de les mateixes oportunitats que els homes 
en quant a diversificació i promoció professional i amb la mateixa remuneració, ja que és indiscutible 
que la igualtat entre dones i homes te un impacte positiu en el creixement econòmic , en l’ocupació i en 
la productivitat de les empreses, i és imprescindible per millorar les tasses d’ocupació , la competitivitat 
i la cohesió social.

S’ha de tenir també una atenció especial a les dones amb risc de pobresa i exclusió social ,que és  
encara major que la dels  homes, ja que són objecte de discriminació múltiple i que es troben en una 
situació d’especial vulnerabilitat . 

Per a la que la igualtat es desenvolupi en tots els àmbits de l’ ocupació es necessari incloure’l en 
l’àmbit familiar, ja que les dones pateixen una sobrecarrega de responsabilitat en relació als homes 
que afecta a les seves opcions de vida i a la seva independència econòmica. Representa el 95’48 % 
dels casos d’excedències sol�licitades per tenir cura dels fills i el 85 % en quant a les sol�licitades per 
tenir cura de les persones amb dependència. 

Per això, que per aconseguir la igualtat efectiva de drets i oportunitat entre dones i homes en 
l’ocupació es imprescindible la eliminació dels obstacles que impedeixen la plena comptabilització 
entre la vida laboral, familiar i personal. 

Per tot això el GRUP MUNICIPAL del PARTIT POPULAR de l’Ajuntament de Granollers, proposa a 
l’aprovació del Ple els següent  acords: 

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

Primer. -Constatar la necessitat de realitzar un    Pla d’ocupació per a les donesPla d’ocupació per a les donesPla d’ocupació per a les donesPla d’ocupació per a les dones en el marc de les 
polítiques actives d’ocupació i coordinat amb el Pla Nacional d’Ocupació .

Segon. -Impulsar un Pla especial per a la no discriminació salarial entre dones i homesPla especial per a la no discriminació salarial entre dones i homesPla especial per a la no discriminació salarial entre dones i homesPla especial per a la no discriminació salarial entre dones i homes, amb la fi 
d’identificar i eliminar al més aviat possible la injusta i injustificable bretxa salarial . 



Tercer.- Adoptar un Pla integral de suport a la conciliacióPla integral de suport a la conciliacióPla integral de suport a la conciliacióPla integral de suport a la conciliació en la vida laboral, personal i familiar de 
dones i homes amb la finalitat principal d’eliminar obstacles que limitin aquesta conciliació i per una 
altra banda faciliti la incorporació de les dones al mercat laboral . 

Quart.- Impulsar l’ús com a marca d’excel�lència en igualtatd’excel�lència en igualtatd’excel�lència en igualtatd’excel�lència en igualtat, el distintiu Igualtat a la empresa, amb la 
finalitat de què es converteixi en un referent per a les empreses compromeses amb la igualtat de 
dones i homes. 

Cinquè.- Incentivar les polítiques d’igualtat d’oportunitat mitjançant la promoció de plans d’igualtat enplans d’igualtat enplans d’igualtat enplans d’igualtat en    
les PYMESles PYMESles PYMESles PYMES ....

Sisè.- Promoure projectes de formacióformacióformacióformació     de dones per a facilitar el seu accés a la direcció i a la pressa 
de decisió. 

Setè.- Fer arribar aquest acord al Govern de l’Estat, a la Generalitat de Catalunya, a la FMC, a la ACM 
i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i dels Congrés dels Diputats .  

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT
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Fa molts mesos que el nostre país està immers en una situació de crisi sense precedents, que ha 
provocat un empitjorament paulatí però sense aturador, de les condicions de vida i de treball de la 
ciutadania.

Les reformes empreses pels Governs Estatals i pel Govern català s'han demostrat absolutament 
ineficients i improductives per a trobar una sortida justa de la crisi, un motor de generació d'ocupació 
o, com a mínim, un mur de contenció davant la precarització i l'augment constant de les ràtios de 
pobresa.

No només això, sinó que, en gran mesura, aquestes decisions han contribuït a l'agreujament de la 
situació, enfonsant encara més el teixit productiu, reduint la capacitat adquisitiva dels treballadors i 
treballadores, desincentivant el consum, boicotejant la investigació i les apostes per nous models 
energètics i aprofundint, en definitiva, en la recessió galopant que patim.

L'exemple paradigmàticament més clar d'aquestes polítiques que són altament contraproduents és la 
Reforma Laboral que ha decretat el Govern del PP, amb el recolzament de CiU.

Davant d'aquesta Reforma que abarateix l'acomiadament, que aboleix de facto els convenis 
col�lectius, que despulla els treballadors i les treballadores dels seus drets i que està destinada a 
destruir llocs de treball i riquesa, les organitzacions sindicals, recolzades per moltes altres forces 
polítiques i socials del país , han convocat una Vaga General per al proper 29 de Març de 2012.

Davant la situació social que provoca la convocatòria d'aquesta Vaga General, i coneixent les 
creixents necessitats d'entitats del tercer sector que presten serveis imprescindibles per al mínim 
benestar de molts dels nostres veïns, el Grup Municipal d'ICV-EUiA de l'Ajuntament de Granollers 
proposa al Ple l'adopció dels següents

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

PrimerPrimerPrimerPrimer.- L'Ajuntament de Granollers destinarà el 100% dels ingressos extraordinaris derivats del 
descompte aplicat en les nòmines dels treballadors i treballadores municipals que secundin la Vaga 
General del 29 de Març de 2012, a finalitats i causes socials, un cop conegut aquest estalvi, es 
proposarà aplicar romanent de tresoreria per la mateixa quantitat i destinat a les mateixes finalitats . 

APROVADAAPROVADAAPROVADAAPROVADA



Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor     ::::    PSCPSCPSCPSC,,,,    CIUCIUCIUCIU,,,,    AGAGAGAG,,,,    ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra     ::::    PPPPPPPP

 
16161616....4444).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ EN COMMEMORACIÓ DELMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ EN COMMEMORACIÓ DELMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ EN COMMEMORACIÓ DELMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ EN COMMEMORACIÓ DEL    81818181È ANIVERSARI DE LAÈ ANIVERSARI DE LAÈ ANIVERSARI DE LAÈ ANIVERSARI DE LA    
PROCLAMACIÓ DE LA II REPÚBLICAPROCLAMACIÓ DE LA II REPÚBLICAPROCLAMACIÓ DE LA II REPÚBLICAPROCLAMACIÓ DE LA II REPÚBLICA,,,,    PRESENTADA PEL GRUP DPRESENTADA PEL GRUP DPRESENTADA PEL GRUP DPRESENTADA PEL GRUP D''''ICVICVICVICV----EUIA I EL GRUPEUIA I EL GRUPEUIA I EL GRUPEUIA I EL GRUP    
DDDD''''ACCIÓ GRANOLLERSACCIÓ GRANOLLERSACCIÓ GRANOLLERSACCIÓ GRANOLLERS

El període republicà a l'Estat espanyol i a la nació catalana a la dècada dels 30 del segle XX va 
promoure l'avanç, en la transformació de la nostra societat, en defensa de les llibertats individuals i 
col�lectives i per la justícia social .

El 9 de desembre de 1931, las Corts republicanes van promulgar la Constitució més avançada del seu 
temps, que en l’article primer definia a l’Estat espanyol com “una República democràtica de 
treballadors de tota classe, que s’organitza en règim de llibertat i de justícia”. La II República 
espanyola va aixecar l’ànim del poble amb un programa alternatiu a la vella Espanya cacic de la 
Restauració, amb un programa de canvi social basat en la reforma agrària i el protagonisme del 
moviment obrer, la separació de l’Estat i de l’església, el control democràtic dels cossos armats, una 
ambiciosa feina educativa i cultural i un intent de resposta política a la pluralitat nacional de l’Estat 
espanyol reconeixent els Estatuts d’Autonomia de Catalunya, Euskadi i Galícia. Entre els principals 
avanços, la República va obrir la porta a la participació política de les dones, que van conquerir el dret 
a vot, el matrimoni civil i el dret al divorci. La República es una forma d’estat que els ciutadans es van 
dotar de manera democràtica, i que va ésser truncada pel cop d’estat del 18 de juliol de 1936, 
encapçalat, entre d’altres, pel general Francisco Franco.

Les pràctiques obstruccionistes fetes per uns governs o altres de la Transició ençà, especialment 
intensificades en els darrers anys del govern del PP, posen de manifest l'extrema debilitat de la cultura 
democràtica a Espanya. L'Estat espanyol no ha adoptat mesures per revisar i anul�lar els processos 
vergonyants que van conduir a l'execució a milers de ciutadans durant la Dictadura. La memòria dels 
afusellats en defensa del govern de la República, legítimament constituït pel vot popular, ha estat 
bandejada durant tots aquests anys de «baixa democràcia».

Diverses entitats ciutadanes, centres educatius, partits polítics, persones a títol individual i el propi 
Ajuntament de Granollers, han realitzat i realitzen un seguit de tasques culturals i d’informació per tal 
de recordar i recuperar la memòria històrica d’aquesta etapa, especialment el recordatori del salvatge 
bombardeig que va patir la nostra ciutat el 31 de maig de 1938.

Avui en dia algunes persones grans que van viure aquella etapa esperançadora, i que van combatre a 
la cruel guerra civil, segueixen amb nosaltres, però hem de lamentar la pèrdua de persones que no 
van veure reconegut el seu esforç d’aquells anys. Van patir també quaranta anys de dictadura, privats 
de llibertats i drets bàsics, i amb l’arribada de la democràcia han hagut d’esperar que se’ls comenci a 
reconèixer la lluita i defensa del Govern legítim de la República que representava la voluntat 
majoritària de la ciutadania d'arreu de la nació catalana i de l'Estat espanyol.

Per tot això, el Grup Municipal d’ICV-EUiA de Granollers i el Grup Municipal D'Acció Granollers 
proposen al Ple Municipal l’adopció dels següents

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

PrimerPrimerPrimerPrimer ::::    Que el 14 d’abril de 2012, coincidint amb el 81è aniversari de la proclamació de la República a 
Barcelona i a Madrid,  onegi la senyera, així com la bandera republicana espanyola a l’edifici del 
Consistori, per tal de retre homenatge a totes les persones que van creure i van defensar la 
democràcia,  l’Estat Republicà i la nació catalana.

SegonSegonSegonSegon::::    Promoure que la Plaça de Manel Montanyà passi a anomenar-se “4 d’abril”, amb els tràmits 
previs que calgui pel que fa a la gestió del nomenclàtor municipal .  

REBUTJADAREBUTJADAREBUTJADAREBUTJADA
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En quinze anys de singladura, la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat ha deixat ben palès 
un ferm convenciment per incorporar els principis del desenvolupament sostenible al món municipal . 

Ara, justament quan han transcorregut dues dècades d’ençà de la Cimera de la Terra de 1992, que va 
inspirar la constitució mateixa de la Xarxa i que va marcar un punt d’inflexió en la manera d’abordar 
l’encaix del medi ambient en la societat, Nacions Unides preveu l’organització, per al proper mes de 
juny, de la Conferència de les Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible, trobada que, de 
manera col�loquial, ja és usualment coneguda amb l’acrònim de Rio+20.

En la mateixa línia, l’Assemblea General de les Nacions Unides ha proclamat l'any 2012 Any 
Internacional de l'Energia Sostenible per a Tothom, una valuosa oportunitat per aprofundir la presa de 
consciència sobre la importància d'incrementar l'accés sostenible a l'energia, l'eficiència energètica i 
l'energia renovable en l'àmbit local, regional, nacional i internacional.

La nova proposta de reflexió planetària es produeix en un moment d’inestabilitat econòmica, situació a 
la qual els principis de la sostenibilitat tenen molt a aportar. Efectivament, un dels objectius bàsics de 
la conferència serà el foment de l’economia verda en el context del desenvolupament sostenible: tota 
una declaració de principis que corrobora que la feina duta a terme fins ara des de la Xarxa de Ciutats 
i Pobles s’ha fet en la direcció correcta.

En particular, al llarg dels darrers quinze anys, els municipis de la Xarxa han generat un treball ingent i 
s’han erigit, molt sovint, en pioners en la introducció dels principis d’acció que van emanar d’aquella 
Cimera de la Terra de referència, i han treballat per aplicar en els seus territoris respectius polítiques i 
actuacions de sostenibilitat, totes les quals redunden en una disminució de la petjada ecològica, en 
l’eficiència en l’ús dels recursos i, en conseqüència, en assentar les bases per a una gestió ambiental 
municipal més eficient.

És de justícia reconèixer el paper que han representat els municipis, amb el suport de la Diputació de 
Barcelona, en la implementació de les Agendes 21 Locals, i, més recentment, en el concert europeu, 
en el disseny de polítiques d’eficiència energètica i de mitigació del canvi climàtic, en el marc del 
Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses per una Energia Sostenible Local .

Ara, davant de l’oportunitat per al debat i la reflexió que se’ns obre davant la nova conferència de Rio i 
del Pla estratègic 2011-2015 que acabem d'aprovar, ila Xarxa assumeix el repte d’aportar noves 
propostes d’acció, dissenyades en sincronia amb el marc suara descrit i amb els criteris plantejats des 
d’altres àmbits institucionals. 

És per tot això que l’Ajuntament de Granollers com a membre de la Xarxa de Ciutats i Pobles capa la 
Sostenibilitat, s’adhereix a la declaració de Vic aprovada el 22 de febrer de 2012. 
  

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

POTENCIAR les polítiques de sostenibilitat municipal des del convenciment de la seva idoneïtat com a 
eix vertebrador del bon govern ambiental local, i perquè entenem que constitueixen una estratègia que 
coincideix plenament amb els criteris d’eficiència i estalvi de recursos aplicable a la situació 
econòmica actual.   

DESENVOLUPAR la potencialitat màxima dels municipis en tots aquells camps generadors d’activitat 
econòmica verda relacionats amb el desenvolupament sostenible.

EXPLORAR les possibilitats d’ocupació relacionades amb l’àmbit  de la sostenibilitat en tots els 
sectors ambientals, tradicionals i emergents: eficiència energètica i energies renovables, cicle local de 
l’aigua, tractament dels residus, gestió del soroll, comunicació ambiental i consum responsable.



ESTIMULAR la coordinació entre les administracions locals, supramunicipals i nacional en l’àmbit de 
Catalunya, per tal de crear sinergies que incideixin en un avançament net en desenvolupament 
sostenible i garanteixin l’eficiència dels recursos invertits , econòmics, humans i d’organització.

FOMENTAR la cooperació amb el sector empresarial, per tal de generar oportunitats de col�laboració 
público-privada en el camp de la sostenibilitat. 

GARANTIR la contribució dels governs locals al desenvolupament de polítiques i accions d'educació i 
capacitació a tots nivells de la ciutadania, per facilitar el ple desenvolupament de la sostenibilitat i de 
l'economia verda, així com donar suport a l'impuls a les actuacions de recerca i la innovació en 
sostenibilitat, que permetin afrontar els reptes de futur.

ESTABLIR lligams amb les xarxes de sostenibilitat per mantenir projectes i objectius comuns, i amb 
les entitats i el teixit social per tal de potenciar estratègies de sensibilització i comunicació que 
aconsegueixin la complicitat de les ciutadanies en la implementació de les polítiques  ambientals 
locals.

DONAR suport als acords nacionals i internacionals amb objectius de sostenibilitat i eficiència en l’ús 
dels recursos, i en particular al Pacte dels alcaldes per una energia sostenible local, per tal de 
promoure les energies renovables, l’eficiència energètica i la millora de la comptabilitat energètica . 

IMPULSAR el treball en xarxa a nivell tècnic i polític, com a àmbit de reflexió i de construcció  de 
l’acció i, en definitiva, com a espai de creixement municipal.

Traslladar el present acord a la presidència de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat . 

APROVADAAPROVADAAPROVADAAPROVADA
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor     ::::            PSCPSCPSCPSC,,,,    CIUCIUCIUCIU,,,,    AG i ICVAG i ICVAG i ICVAG i ICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE
AbstencióAbstencióAbstencióAbstenció     ::::    PPPPPPPP

 
16161616....6666).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A DE LES JOVENTUTS DMOCIÓ RELATIVA A DE LES JOVENTUTS DMOCIÓ RELATIVA A DE LES JOVENTUTS DMOCIÓ RELATIVA A DE LES JOVENTUTS D''''ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYAESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYAESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYAESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA    
((((JERCJERCJERCJERC)))),,,,    AMB EL SUPORT DEL GRUP MUNICIPAL DAMB EL SUPORT DEL GRUP MUNICIPAL DAMB EL SUPORT DEL GRUP MUNICIPAL DAMB EL SUPORT DEL GRUP MUNICIPAL D''''ACCIÓ GRANOLLERSACCIÓ GRANOLLERSACCIÓ GRANOLLERSACCIÓ GRANOLLERS,,,,    PER LAPER LAPER LAPER LA    
RECUPERACIÓ DE LA BANDERA DE LA CREU DE SANT JORDIRECUPERACIÓ DE LA BANDERA DE LA CREU DE SANT JORDIRECUPERACIÓ DE LA BANDERA DE LA CREU DE SANT JORDIRECUPERACIÓ DE LA BANDERA DE LA CREU DE SANT JORDI

Catalunya té dues banderes històriques i mil�lenàries; la Senyera, i la Creu de Sant Jordi. La primera 
ha sobreviscut al llarg dels anys i la seva història és coneguda pels catalans i catalanes . 

La segona bandera dels catalans, en canvi, és la gran oblidada al nostre país. La Creu de Sant Jordi 
va arribar a casa nostra en mans dels almogàvers, que van adoptar la Creu de Sant Jordi com a 
distintiu propi. En el segle XIV la Creu de Sant Jordi ja estava molt estesa en pobles i viles de 
Catalunya. Fins a tal punt que el Govern del General de Catalunya (antecessor de l’actual Generalitat) 
la va adoptar com a pròpia al 1359. Cal dir també, que va adoptar la Creu de Sant Jordi, i no pas la 
senyera, perquè en aquells temps Catalunya encara tenia una monarquia absolutista amb la senyera 
com a bandera i el govern del General n’era un contrapoder ciutadà. Així doncs, el Govern del General 
per marcar les diferències amb la monarquia de Joan II va adoptar la Creu de Sant Jordi. Els 
Miquelets i molts dels catalans que van morir per defensar les llibertats de Catalunya durant la guerra 
de successió portaven la Creu de Sant Jordi com estendard. Fou precisament al perdre la guerra de 
successió el 1714 on se’ns va prohibir l’ús de la Creu de Sant Jordi i poc a poc va anar caient en 
l’oblit.

Les JERC volem que l’Ajuntament de Granollers faci el possible per recuperar part de la nostra 
història i tradicions caigudes en l’oblit. Per això volem que és faci tot el possible per recuperar la Creu 
de Sant Jordi en la vida institucional. Bandera que durant tants segles ha compartit institucionalitat al 
costat de la Senyera.

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

Que les diades de Sant Jordi, dia 23 d’abril, l’Ajuntament de Granollers pengi la bandera de la Creu de 
Sant Jordi al balcó de l'Ajuntament a partir de l'any present.  



REBUTJADAREBUTJADAREBUTJADAREBUTJADA
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor     ::::                CIU i AGCIU i AGCIU i AGCIU i AG     
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra     ::::    PSCPSCPSCPSC,,,,    PP i ICVPP i ICVPP i ICVPP i ICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE
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AIGÜES TER LLOBREGATAIGÜES TER LLOBREGATAIGÜES TER LLOBREGATAIGÜES TER LLOBREGAT ....     

RETIRAT DE LRETIRAT DE LRETIRAT DE LRETIRAT DE L ''''ORDRE DEL DIAORDRE DEL DIAORDRE DEL DIAORDRE DEL DIA
 

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

Alcalde president:
Endavant senyor Mur, 

Sr. Mur: 
Gràcies Alcalde. Una pregunta, una pregunta doble potser, adreçada al regidor Albert Camps. Vull 
aclarir que en alguna Comissió Informativa ja se'ns ha donat una part d'aquesta informació que ara 
voldria complementar i la pregunta és la següent: voldríem saber en quin pla de gestió dels elements 
botànics d'interès municipal s'ha basat el conjunt d'actuacions d'eliminació d'espècies arborees en les 
avingudes, places i carrers de la ciutat darrerament i en quina convocatòria del Consell Municipal del 
Medi Ambient s'ha presentat aquest pla de gestió. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies, té la paraula el senyor Camps, 

Sr. Camps:
Els elements botànics d'interès municipal fan referència als arbres que estan catalogats i s'informa 
d'ells puntualment a la Comissió de Patrimoni. El pla de gestió d'elements botànics d'elements 
municipals d'interès va ser presentat al Consell de Medi Ambient en el seu dia quan va ser aprovat i a 
més a més va comptar amb les aportacions dels membres del Consell de Medi Ambient que vam 
organitzar una sèrie de grups de treball sectorials sobre el tema. D'això deuria ser per l'any 
2004-2005.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Endavant, 

Sr. Casasnovas:
Gràcies Alcalde. Voldríem preguntar-li al regidor Albert Camps sobre l'Ordenança d'espais d'ús públic 
i civisme, concretament sobre l'apartat de sancions on hi han per comportament i conducta d'exhibir, 
mantenir, acceptar, negociar, sol�licitar o oferir qualsevol conducta de naturalesa sexual als espais 
d'us públic, que comportin retribució econòmica, és l'article 110, voldríem saber des de l'entrada en 
vigor d'aquesta ordenança i fins a data d'avui quantes sancions s'han tramitat. Si n'hi ha, d'aquestes 
quantes s'han cobrat els teòrics 750 euros amb que estan tipificades o s'ha fet la prestació i treballs 
amb benefici de la comunitat. 

Alcalde president:
Bé, no crec que el senyor Camps tingui exactament aquesta informació. 

Sra. Sánchez:
Jo no la tinc tampoc. 



Alcalde president:
Tampoc la té la regidora, però en tot cas en la Comissió Informativa serà vostè degudament satisfet. 
¿Més preguntes? Endavant, 

Sr. Gutiérrez: 
Si, gràcies Alcalde. La setmana passada em vaig dedicar, durant una bona estona, a revisar el 
funcionament dels semàfors sonors, els que en teoria, estan en zona prioritària, i no funcionen, (tot i 
que haurien de ser tots els semàfors de tota la ciutat) I vaig comprovar que no funcionaven:

 Passeig Muntanya cantonada Francesc Ribes
 C. Francesc Ribes accés a l'hospital.
 C. Girona, Cantonada Francesc Ribes.
 C. Joan Prim  cantonada Francesc Ribes.
 C. Girona, Minetes.
 C. Girona, C. Torres i Bages 
 Av. del Parc, davant bar Aries, Caixa CAM
 Av. parc, pl. Pau Casals, 

Aquestes son les que vaig detectar. Portem varis anys amb  aquest tema i la resposta sempre és la 
mateixa:  “que no hi han diners per aquestes despeses i que ja estan en contacte amb la ONCE. “
Miri, no podem continuar esperant més aquests acords amb la  fundació ONCE, doncs no sabem quan 
arribaran, si és que arriben.

Per tant, els prego que  dediquin una major atenció perquè les persones amb discapacitat visual 
puguin desplaçar-se i posin per fi fil a l'agulla a aquest problema que s'ha tornat etern, i al mateix 
temps, recordar-los que fins ara no han tingut en compte les 515 signatures que avalaven la instància 
presentada a  l'Ajuntament demanant la col�lació d'aquests semàfors. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Endavant senyor Segovia, 

Sr. Segovia:
Señor Gutiérrez hace, el año pasado hicimos una revisión de todos los semáforos y se arreglaron por 
parte de la empresa concesionaria. Hace menos de 15 días usted y yo estuvimos hablando también 
con el señor Ricard Caussa y quedaron ustedes de hacer un recorrido. Lo habíamos hecho con una de 
las personas de aquellas firmantes que usted me decía, usted se comprometió, quedó con el señor 
Caussa cuando le dijimos cuales eran los semáforos que según usted no funcionaban y quedamos en 
eso, en hacer con el mando conjuntamente el recorrido cosa que por eso me sorprende, digamos, con 
la honestidad que usted siempre se ha caracterizado en actuar, por lo tanto a partir de mañana 
volveremos a hacer, con la empresa concesionaria, un recorrido por todos estos semáforos que 
tenemos instalados y que se repararon, por eso le digo que paralelamente seguiremos trabajando con 
la fundación ONCE. Ya le avancé en la presentación del nuevo delegado cuál era nuestra postura 
respecto a esta colocación de semáforos para que fuéramos mucho mas económicos para todos. De 
que abrieran la potestad de que estos semáforos puedan ser de libre concurso y no únicamente de 
una sola empresa que seguramente lo valora de una manera que no son adecuadas y esto también se 
lo expliqué a usted señor Gutiérrez.

Alcalde president:
Sr. Gutiérrez, ¿vol formular alguna altra pregunta? 

Sr. Gutiérrez:
No, estem en precs ¿no?

Alcalde president:



O algun prec, si

Sr. Gutiérrez:
No, no, contestar, ¿no estem en precs ara? 

Alcalde president:
No, a veure, en l'apartat de precs, preguntes i interpel�lacions no generen debat. 

Sr. Gutiérrez:
He fet un prec, debat si, el que no genera és votació, em sembla, no sé. 

Alcalde president:
En tot cas, si vol fer algun altre prec, 

Sr. Gutiérrez:
Jo voldria continuar per aclarir-ho això perquè això és un prec, no és pregunta el que li acabo de fer. 
És per puntualitzar només una coseta. Bé, és igual...

Alcalde president:
En tot cas, no és el lloc del debat. Jo els convido a la Comissió Informativa

Sr. Gutiérrez:
Jo crec, m'he llegit el ROM i poder m'he equivocat, poder m'he equivocat, però em sembla que amb 
els precs pot haver...el que no pot haver és votació, però en fi, és igual, és igual.

Alcalde president:
No, no pot haver, però en tot cas jo el convido, senyor Gutiérrez, convido a que en la Comissió 
Informativa doncs facin l'exploració, jo crec que el regidor ha obert una via perquè puguin fer junts 
aquesta feina que és l'objectiu del prec. Que queda recollit, vostè a fet la posició i el regidor a fet la 
seva, ¿val? Algun altre prec, alguna altra pregunta, endavant, 

Sr. Gutiérrez:
Quan es decideix col�locar les senyals a les voreres, quin és el procés que se segueix?  Això és una 
pregunta que faig. 
No es pot col�locar una senyal en una vorera estreta, i que a més, aquesta es col�loquen, per 
desgràcia, en vàries ocasions, entre 20-30 cm separades de la paret, amb la qual cosa és impossible 
el pas per cotxets de nens, persones amb mobilitat reduïda, i no diguem per a cecs. Que són aquests 
els que es porten la pitjor part, millor dit,  les pitjors trompades.

Dóna la sensació que  a l'hora de col�locar una senyal, i dic: dóna la sensació, jo això no ho pregunto, 
l'operari rep les instruccions d'on instal�lar-la, però sense no el lloc exacte.

Volem pensar que el personal tècnic no revisa aquestes instal�lacions una vegada col�locades, perquè 
si fos així, tenim un problema, un gran problema.

Alcalde president:
La pregunta es formula al regidor de Via Pública, suposo, ¿no?

Sr. Gutiérrez:
Doncs no ho sé, al que ho porti, 



Alcalde president:
Si, bé, no ho sé, haig d'interpretar, però en tot cas, 

Sr. Gutiérrez:
Jo estic parlant de senyals a les voreres, vull dir al que li toqui, no sé a qui li toca, 

Alcalde president:
Via Pública, si home, endavant, el d'esports segur que no li toca, no, 

Sr. Segovia:
Si le sirve mi respuesta, pues lo valora una comisión integrada, la Comissió de Via Pública, integrada 
por el tècnic de mobilitat, gente de la brigada, en este caso el inspector, un cabo, el que lleva los 
temas de tráfico de la Policia Local  y yo. Por lo tanto, aquí se valoran se reciben las instancias y se 
concretan donde tienen ir las señales. 

Si no me cree, a ver, la sensación, entomo, para no entrar en debate, entomo el prec 

Alcalde president:
No, no, estamos en precs y preguntas. Es tracta de que vostè contesti la pregunta que li ha formulat. 

Sr. Segovia:
Le contesto, esa es la Comisión que lo valora, volveremos a revisar los criterios si usted no coinciden 
con usted, pero la principal intención de colocarlos es que cumplan su objetivo que es de informar a 
los ciudadanos, a los conductores o peatones de aquellos servicios que estamos ofreciendo.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Per part de CiU, endavant senyor Canal, 

Sr. Canal: 
Gràcies senyor Alcalde. Jo en primer lloc vull fer un prec, des de fa unes setmanes, més o menys 
després d'ésser anomenat el Sr. Mayoral membre de l'executiva del PSC que es reuneixen els dilluns. 
Motiu pel qual (segons ens va explicar ell mateix) es va canviar la Junta de Govern Local de dilluns a 
dimarts, des de fa unes setmanes hem observat que en el programa d'actes institucionals de la 
setmana, els dilluns han desaparegut, no solament per actes institucionals sinó per qualsevol acte. 
Semblar que si no hi ha el senyor  Alcalde no es fa res, ni tan sols un trist "Entre Llibres". 

Però sobtadament, i sense notificar-ho al full dels actes institucional ahir, dilluns, es varen fer diversos 
actes (una presentació de vehicles elèctrics per la recollida de residus i la presentació del projecte 
d'urbanització del Carrer Girona). Potser es devia suspendre la reunió de Barcelona?. 

El nostre prec és que el dilluns segueixi sent un dia normal, en que es puguin fer activitats (sempre hi 
quan no requereixin la presencia física del Sr. Alcalde) i que la resta d'actes autènticament 
institucionals siguin sempre al full dels actes institucionals . Ni que sigui per cortesia.   

Alcalde president:
Senyor Canal, vostè pateix alguns errors en aquest cas greus. El primer, és que vostès tenien perfecta 
informació del que es va fer ahir, perfecta informació perquè el gabinet de premsa sempre que hi ha 
alguna roda de premsa o alguna presentació té a bé passar-ho a vostès. Ara bé, si vostès tenen 
dificultat de comunicació interna, jo els hi demano que s'ho facin mirar, vostès van rebre un correu 
electrònic del departament de premsa que tinc aquí, intuïció, en el que vostès rebien la comunicació 
de que es feien dos actes: Presentació de la implantació de la recollida selectiva en el marc de la illa 



de vianants, 

Sr. Canal:
¿Quan ho van enviar?

Alcalde president:
Al mateix temps que el mateix temps que els mitjans de comunicació que si que van venir. Al mateix 
moment, vostès estan al mateix llistat que els mitjans de comunicació. El segon acte: Presentació del 
projecte d'urbanització del carrer Girona. 

En tot cas vostè ha d'estar tranquil, la meva agenda està absolutament controlada i jo estic 
permanentment a la ciutat, fins i tot en moments que vostè es pensa que no hi soc. Perquè la meva 
feina prioritària es treballar per la meva ciutat, per tant, la meva agenda està sotmesa, sotmesa als 
esdeveniments de la ciutat. Cosa que vostè podria comprovar si assistís a algun acte de tant en quan. 

Sr. Canal: 
Si, ¿puc fer un segon prec? No, com que feia aquesta cara m'ha semblat que havíem acabat. 

Alcalde president:
Ha acabat la meva resposta. En tot cas, evidentment torno a preguntar, ¿hi ha alguna altra pregunta?

Sr. Canal:
Si senyor. Hi ha un altre prec, el que havia fet era un prec, no era una pregunta. El segon prec, bé jo el 
mes passat no vaig poder assistir al Ple del mes de febrer i per tant m'he llegit amb deteniment l'acta i 
m'ha sorprès un episodi que va ocórrer precisament en el temps de precs i preguntes. El senyor 
Casasnovas va voler explicar  –i cito textualment de l'acta- "explicar el sentit de vot en referència a la 
moció presentada pel seu grup sobre la pujada de l'IBI" –acabo la cita- moció que va ser presentada 
pel grup socialista i va ser votada positivament .

El Sr. Alcalde va respondre segons consta a l'acta : "No, no, m'agradaria que tots fóssim fidels al 
compliment del reglament".

Precisament per això, per ésser fidels al reglament, em permeto llegir que diu el ROM de la ciutat de 
Granollers respecte a Moció: és la proposta que es sotmet directament a coneixement del ple, 
subscrita per un grup municipal i per raó d'urgència. El portaveu del Grup proposant justificarà la 
urgència i el Ple votarà sobre la procedència del debat. Si el resultat de la votació és positiu es 
DEBATRÀ i votarà la moció.  

Es a dir, independentment de la manera en que s'han desenvolupat les MOCIONS en aquest 
Ajuntament, que personalment em sembles correctes, crec interpretar que les mocions amb resultat 
positiu, autoritzarien al portaveu de qualsevol grup municipal a explicar el vot en el ple, si així ho 
desitja. 

Li agrairia que ho tingués en compte. 

Alcalde president:
Bé, en tot cas aquest és un prec que sotmetrem a l'informe jurídic de la Secretària de la Corporació . La 
lectura que el president a partir dels informes que ha tingut successius, amb diferents secretaris, que 
ha tingut a les mans, no avalen la seva tesi. En tot cas, la tornarem a sol�licitar.

Sr. Canal:
No sé si puc fer una petita observació.



Alcalde president:
Hauria de fer un prec, una pregunta o una interpel�lació, 

Sr. Canal:
Respecte a aquest prec, només dir en tot cas els dubtes en la decisió els resol el Ple i així és l 'article 1 
o 2, no sé quin és, que diu que la interpretació d'aquests fets l'ha de fer el Ple, no l'ha de fer la 
Secretària que li agrairem molt el seu informe, però és el Ple qui decideix com es fa. En tot cas, si que 
sembla que és un article una mica confós que potser caldria redefinir -lo una miqueta.

Alcalde president:
En tot cas, insisteixo, l'informe a partir del qual, l'informe jurídic a partir del qual l'Alcalde obre la seva 
actuació sempre, necessàriament, és l'informe jurídic de la senyora Secretària o senyor Secretari com 
hem fet sempre. A partir d'aquí cadascú té les seves competències per suposat.

¿Més preguntes, més precs? No. 

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