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Alcalde president:
Si els sembla, amb el permís del grup del partit popular començaríem la sessió, la sessió ordinària del 
Ple del Consistori, el Ple del mes de febrer. El primer punt de l'ordre del dia tracta òbviament de 
l'aprovació de l'acta de la sessió de 31 de gener de 2012, ¿hi ha alguna esmena a l'acta? Per tant, 
l'aprovaríem,



 
1111).-).-).-).-APROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE L''''ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIAACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIAACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIAACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA    31313131    DE GENER DEDE GENER DEDE GENER DEDE GENER DE    
2012201220122012....

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

Alcalde president:
La senyora secretària donarà compte dels punts 2 i 3, senyora secretària, 
 
2222).-).-).-).-CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ I,,,,    
EN CONCRETEN CONCRETEN CONCRETEN CONCRET,,,,    DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LESDELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LESDELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LESDELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LES    
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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,,,,    
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Alcalde president:
Molt bé, per tant estem assabentats d'aquests punts 2 i 3, passem a la Comissió Informativa de l'Àrea 
de Govern i Economia, el punt número 4, endavant senyora secretària, 

 
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 DESIGNAR NOUS REPRESENTANTS DEL GRUP MUNICIPAL DEDICTAMEN RELATIU A DESIGNAR NOUS REPRESENTANTS DEL GRUP MUNICIPAL DEDICTAMEN RELATIU A DESIGNAR NOUS REPRESENTANTS DEL GRUP MUNICIPAL DEDICTAMEN RELATIU A DESIGNAR NOUS REPRESENTANTS DEL GRUP MUNICIPAL DE    
CONVERGÈNCIA I UNIÓ AL CONSELL DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT I A LA TAULACONVERGÈNCIA I UNIÓ AL CONSELL DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT I A LA TAULACONVERGÈNCIA I UNIÓ AL CONSELL DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT I A LA TAULACONVERGÈNCIA I UNIÓ AL CONSELL DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT I A LA TAULA    
DDDD''''ACOLLIDA EN SUBSTITUCIÓ DELS ACTUALS DEL SEU GRUPACOLLIDA EN SUBSTITUCIÓ DELS ACTUALS DEL SEU GRUPACOLLIDA EN SUBSTITUCIÓ DELS ACTUALS DEL SEU GRUPACOLLIDA EN SUBSTITUCIÓ DELS ACTUALS DEL SEU GRUP ....

D'acord amb el que prescriu l'article 38 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de 
les entitats locals en relació amb els estatuts o normes de funcionament dels diferents organismes o 
entitats en les quals l'Ajuntament s'hi troba representat, correspon al Ple la designació de la 
representació municipal.

En el Ple Municipal  del 5 de juliol de 2011 es aprovar el dictamen relatiu a designar els representants 
municipals en diversos òrgans i organismes. 

El Grup Municipal de Convergència i Unió (GMCiU) manifesta la seva voluntat de designar nous 
representants a la Taula d'Acollida i al Consell de Cooperació i Solidaritat ,  en substitució dels  actuals  
representants  del seu grup.

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

Primer. - Designar a la senyora MARTA GRANOLLERS i HERNÀNDEZMARTA GRANOLLERS i HERNÀNDEZMARTA GRANOLLERS i HERNÀNDEZMARTA GRANOLLERS i HERNÀNDEZ representant del GMCiU al 
CONSELL DE COOPERACIÓ I SOLIDARITATCONSELL DE COOPERACIÓ I SOLIDARITATCONSELL DE COOPERACIÓ I SOLIDARITATCONSELL DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT , en substitució del senyor Manuel Roma i Solvez.

Segon. - Designar al senyor  CARLES SOLDEVILA i BOSCHCARLES SOLDEVILA i BOSCHCARLES SOLDEVILA i BOSCHCARLES SOLDEVILA i BOSCH representant del  GMCiU a la TAULATAULATAULATAULA    
DDDD''''ACOLLIDAACOLLIDAACOLLIDAACOLLIDA , en substitució de la senyora Maria Glòria Casanovas i Ricós .

Tercer. -Comunicar aquest acord als interessats, als grups municipals, al Consell de Cooperació i 
Solidaritat i a la Taula d'Acollida 



APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor     ::::20202020PSCPSCPSCPSC::::    13131313        CIUCIUCIUCIU::::5555            ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE::::    1111        AGAGAGAG::::    1111
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra     ::::        CapCapCapCap....
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions     ::::        4444        PPPPPPPP::::    4444    

Alcalde president:
El punt número 5, endavant senyora secretària,

 
5555).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LES MODIFICACIONS DEL CONVENIAPROVACIÓ DE LES MODIFICACIONS DEL CONVENIAPROVACIÓ DE LES MODIFICACIONS DEL CONVENIAPROVACIÓ DE LES MODIFICACIONS DEL CONVENI----MARC DEMARC DEMARC DEMARC DE    
COL�LABORACIÓ ENTRE LA  CAMBRA DE COMERÇ INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DECOL�LABORACIÓ ENTRE LA  CAMBRA DE COMERÇ INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DECOL�LABORACIÓ ENTRE LA  CAMBRA DE COMERÇ INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DECOL�LABORACIÓ ENTRE LA  CAMBRA DE COMERÇ INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE    
BARCELONA PER DUR A TERME EL PROJECTE “CAN MUNTANYOLA CENTRE DE SERVEISBARCELONA PER DUR A TERME EL PROJECTE “CAN MUNTANYOLA CENTRE DE SERVEISBARCELONA PER DUR A TERME EL PROJECTE “CAN MUNTANYOLA CENTRE DE SERVEISBARCELONA PER DUR A TERME EL PROJECTE “CAN MUNTANYOLA CENTRE DE SERVEIS    
AVANÇATS A LES EMPRESES”AVANÇATS A LES EMPRESES”AVANÇATS A LES EMPRESES”AVANÇATS A LES EMPRESES”

En data de 28 de setembre de 2010, el Ple de l'Ajuntament aprovà el conveni-marc de col�laboració 
entre la Cambra de Comerç de Barcelona i l'Ajuntament de Granollers per du a terme el projecte de 
centre de serveis avançats a les empreses de Can Muntanyola. 

Amb posterioritat a l'adopció de l'acord de Ple de 28 de setembre de 2010, i abans que el Plenari de la 
Cambra de Comerç de Barcelona aprovés el mateix conveni-marc de manera recíproca, el Govern de 
l'Estat publica en el BOE el Real Decreto Ley  13/2010, de 3 de Diciembre, de actuaciones en el 
ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creació de empleo, que modifica 
diversos articles de la Ley 3/1993, de 22 de Marzo, Básica de la Cámaras Oficiales de Comercio, 
Industria y Navegación i, en particular, deroga l'obligació de pagar el recurs cameral permanent que 
estaven sotmeses a pagar les persones físiques i jurídiques a què es refereix l'article 33 de la Ley 
General Tributaria. 

Aquesta modificació normativa, que afecta al sistema de finançament de les Cambres de Comerç  
obliga a la Cambra de Comerç de Barcelona a iniciar un procés de canvi estratègic que afecta a tota 
l'organització i que implica la revisió de tots els seus compromisos de despesala revisió de tots els seus compromisos de despesala revisió de tots els seus compromisos de despesala revisió de tots els seus compromisos de despesa ....    

Consegüentment, la Cambra de Comerç comunica a l'Ajuntament el mes de gener de 2011 la seva 
decisió de demorar ldemorar ldemorar ldemorar l''''aprovació del conveniaprovació del conveniaprovació del conveniaprovació del conveni----marcmarcmarcmarc amb l'Ajuntament de Granollers fins a finalitzar el 
procés de reestructuració que ha de realitzar derivat de l'aplicació del Real Decreto Ley 13/2010,   i 
fins a comprovar la viabilitat de reafirmar el seu compromís amb l'Ajuntament en el nou escenari 
econòmic i financer. 

El mes d'octubre de 2011 la Cambra comunica a l'Ajuntament la seva disposició a aprovar el 
conveni-marc de col�laboració per du a terme el projecte de Can Muntanyola, amb la única   excepció 
de llll''''apartat segon del pacte tercerapartat segon del pacte tercerapartat segon del pacte tercerapartat segon del pacte tercer, en virtut del qual la Cambra s'obligava a comprometre fins a un 
màxim de 300.000 euros, més IVA, dels seus pressupostos dels any 2011-2014, per cofinançar el Pla 
d'Activitat de Can Muntanyola, apartat que queda suprimit del text per la impossibilitat de la Cambra 
d'assumir aquest compromís de despesa en el nou escenari pressupostari. En la fase de revisió 
tècnica del text, les dues parts arriben a l'acord de suprimir el darrer paràgraf del pacte primer pel seu 
caràcter redundant. 

Amb data de 14 de febrer de 2012, el Comitè Executiu de la Cambra aprova el text del  conveni-marc 
amb l'Ajuntament de Granollers per du a terme el projecte de Can Muntanyola, amb una esmena deesmena deesmena deesmena de    
supressiósupressiósupressiósupressió  parcial del redactat de l'apartat segon del pacte tercer esmentat. 

El Director General de la Cambra m'informa que l'ordre del dia de la sessió ordinària del Plenari de la 
Cambra, prevista per al dia 23 de febrer de 2012, incorpora l'aprovació del conveni-marc amb 
l'Ajuntament de Granollers per du el projecte de Can Muntanyola. 

El fet que el Plenari de la Cambra aprovi un text diferent a l 'aprovat pel Ple el 28 de setembre de 2010, 
requereix que el nou text esmenat per la Cambra torni a ser aprovat pel Ple 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 .-.-.-.-    Aprovar les modificacions del conveni-marc de col�laboració entre la Cambra de Comerç, 



Indústria i Navegació de Barcelona per du a terme el projecte de “Can Muntanyola, centre de serveis 
avançats a les empreses”, aprovat per l'Ajuntament en ple en sessió celebrada el dia 28 de setembre 
de 2010, d'acord amb els antecedents exposats i a la modificació aprovada pel Plenari de la Cambra 
de Comerç en sessió ordinària de 23 de febrer de 2012, suprimint, per una banda, l'apartat quart del 
pacte primer, i per altra banda, l'apartat segon del pacte tercer, amb la qual cosa, el redactact 
d'ambdos pactes quedarà així: 

“PRIMER“PRIMER“PRIMER“PRIMER....    OBJECTIU DE L’ACORDOBJECTIU DE L’ACORDOBJECTIU DE L’ACORDOBJECTIU DE L’ACORD     

El present Conveni té per objectiu establir les bases de la col�laboració entre l’Ajuntament i la CambraCambraCambraCambra 
amb la finalitat de dur a terme el Projecte “Can Muntanyola, centre de serveis avançats a les 
empreses”. 
Aquest projecte consisteix en facilitar a les empreses l’accés en condicions d’igualtat a la xarxa de 
serveis empresarials que ofereixen les cambres de comerç de manera coordinada amb els serveis 
que ofereix l'Ajuntament amb una concepció de servei integral. 

Aquest equipament s’especialitzarà en la generació i transferència de coneixement sobre innovació en 
la gestió, en el foment de l’emprenedoria, en la formació de personal directiu de les petites i mitjanes 
empreses, i en el suport al creixement i a la internacionalització de les empreses . 

../.. 

TERCERTERCERTERCERTERCER....    OBLIGACIONS DE LA CAMBRA DE COMERÇOBLIGACIONS DE LA CAMBRA DE COMERÇOBLIGACIONS DE LA CAMBRA DE COMERÇOBLIGACIONS DE LA CAMBRA DE COMERÇ

La CAMBRA assumeix els següents compromisos específics: 

1. Ubicar la Delegació de la Cambra al Vallès Oriental en aquest espai. A aquest efecte les parts 
convenen de celebrar un contracte d’arrendament d’un espai, en el complex de Can Muntanyola, de 
220,82 metres quadrats en l'ala sud de la planta baixa de l'edifici, d'acord amb el que es detalla en el 
plànol que s'annexa al present conveni (annex 1). El període de l’arrendament serà de 25 anys.  
L’import de l’arrendament per a tot el termini serà de 500.000 euros, més IVA, i la Cambra  efectuarà el 
pagament de forma anticipada.
2. Desenvolupar conjuntament amb l’Ajuntament el Pla d’Activitat.  

../.. "

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-   Notificar l'acord anterior a la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona.

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

Alcalde president:
Abans de que la senyora Canelo en faci la presentació, fer constar les disculpes del senyor Pius Canal 
que no pot assistir. Senyora Canelo té la paraula, 

Sra. Canelo:
Gràcies alcalde. Tot i això, i tal i com va expressar públicament el seu president el Sr. Valls el darrer 8 
de febrer al Teatre Auditori de Granollers amb motiu de la celebració del Dia de la Cambra al Vallès 
Oriental, el seu compromís amb Granollers i amb el projecte de Can Muntanyola és ferm i més viu que 
mai. Som conscients de la importància de les polítiques d’impuls de les empreses especialment les 
petites i les mitjanes, com a factor determinant per garantir un creixement econòmic sostingut, la 
reducció dels nivells de desocupació i l’increment de la productivitat i la competitivitat de la nostra 
economia, objectiu prioritari d’aquest equip de govern.

El de Can Muntanyola és un projecte que hem iniciat plegats, on s’han sumat les necessitats i 
voluntats d’ambdues parts i tot i que, el camí en algun moment ha estat difícil de caminar, ja que les 
circumstàncies i situació econòmica del país no ens han estat favorables, ha esdevingut un projecte 
amb cos i ànima que està a punt d’ésser culminat.



I dic culminat doncs acaba, el projecte, vull dir, ja que la vida de Can Muntanyola només està a punt 
de començar.

I ho farà abans de l’estiu essent un centre especialitzat en la recerca i innovació de la cooperació 
publico-privada, un servei de formació empresarial i un servei integral de suport a les empreses . 

Can Muntanyola te com objectius prioritaris:

1. La creació d’un espai de documentació i estudi que faciliti als nous emprenedors l’accés als 
recursos específics lligats a la creació i consolidació d’empreses , i la relació entre ells 
2. Facilitar l’aparició de projectes innovadors entre les empreses de la comarca, en especial dels 
clústers identificats al Vallès Oriental . 
3. Incrementar el número d’empreses internacionalitzades de la comarca, a través d’accions de 
formació, difusió i suport a les actuacions als mercats exteriors . 
4. Millorar la gestió dels polígons industrials, en especial dotant-los d’un centre que presti serveis a 
les empreses que s'ubiquen en aquests espais. 
5. Dotar la comarca d’un centre de referència en projectes de col�laboració publico-privats 
generadors d’oportunitats de negoci i de bones pràctiques. 
6. Apropar els centres i equips de recerca i transferència tecnològica a les empreses de la comarca, 
per tal de revertir l’escassa presència actual de centres universitaris i de recerca de referència . 
7. Integrar en un mateix espai físic els tràmits administratius i els serveis presencials que les 
empreses requereixen de les Administracions, de manera coordinada amb la Cambra de Comerç de 
Barcelona. Acollir i organitzar cursos de formació adreçats a directius de pimes sobre models de 
gestió i formació empresarial (Centre de Formació Empresarial). 

Tot això especialitzant-se en la generació i transferència de coneixement sobre innovació en la gestió, 
en el foment de l’emprenedoria, en la formació de personal directiu de les petites i mitjanes empreses, 
i en el suport al creixement i a la internacionalització de les empreses. Esdevenint, en definitiva, una 
finestreta única a l’empresa que li faciliti la gestió i també la relació amb l’administració .

Aquesta activitat la  farem junts, amb la Cambra i també amb qui ho desitgi, doncs aquest és un 
projecte de tots. I així ho han expressat les organitzacions empresarials amb qui n’hem parlat i amb 
qui també, durant tot aquest temps, n’hem definit el projecte.

Aquest és d’aquells projectes de ciutat del que tots ens n’hauríem de sentir orgullosos. Les ciutats, les 
fan les persones, si, és clar, però també les fan les empreses i hem de tenir-ho molt i molt present. 

Són el motor de la nostra economia, aquella que ens farà sortir d’aquesta crisi que un dia acabarà, i 
quan sortim, que no en tinc cap dubte que ho farem, Granollers i el seu teixit empresarial serà prou fort 
i madur com per estar encapçalant aquesta recuperació. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies, hi ha anunciades intervencions, no sé si per part d'ICV, no, per part del grup del partit 
popular tampoc, per part de CiU, endavant, 

Sra. Pons:
Moltes gràcies. Bona tarda a tothom. 

El nostre Grup avui s'abstindrà en aquest punt de l'ordre del dia i ho farà no perquè estigui en 
desacord amb el que suposa el programa de Can Muntanyola, que entenem que ha de servir d'eix i ha 
d'apostar per acompanyar amb serveis avançats a les empreses i als nous emprenedors com ens ha 
dit la regidora fa un moment. 

Precisament quan en el Ple del 28 de setembre del 2010 es va presentar el conveni marc de 
col�laboració entre la Cambra de comerç de Barcelona i l'Ajuntament de Granollers per dur a terme el 
centre de serveis avançats a les empreses de Can Muntanyola, el nostre Grup va donar ple 
recolzament a la iniciativa.

Però es que avui, un any i mig i escaig, aquell conveni marc es modifica, però no per introduir-hi 



millores, a on si que ens trobaríeu, sinó per treure allò que precisament li donava valor i força i ho feu 
en base a uns acords que no surten en l'expedient que avui es presenta al ple i concretaré:

Mireu,  en l'expedient hi surt un informe elaborat pel coordinador de l 'Àrea de Govern i Economia, a on 
es fa referència a una comunicació de la Cambra del mes d'octubre del 2.011. En la que es diu que 
volen aprovar el conveni marc a excepció  del compromís que s'auto imposava la cambra de 
comprometre fins a un màxim de 300.000 euros més IVA, dels seus pressupostos dels anys 
2011-2014 per cofinançar  el Pla d'Activitat de Can Muntanyola. Que aquest punt s'ha de suprimir per 
la impossibilitat d'assumir la Cambra aquest compromís.

I en segon lloc, també es diu a l'informe que en la fase de revisió tècnica del text, les dues parts 
arriben a l'acord de suprimir el darrer paràgraf del pacte primer pel seu caràcter redundant .

Doncs bé, pel que fa a la primera part, és a dir a suprimir l'obligació de comprometre el pressupost de 
la Cambra durant el període 2.011-2014 de fins a 300.000 €, com ja els hem avançat , primer no 
trobem justificació documental d'aquest extrem en l'expedient que ens porten avui al ple, excepte 
l'informe  del coordinador de l'àrea. Peró en segon lloc,  tampoc entenem la seva justificació avui al 
ple, doncs en realitat aquest compromís, tal i com estava  redactat, és  buit de contingut jurídic, el 
redactat  FINS A 300.000 €, en realitat vol dir que poden arribar fins aquesta quantitat o no, i 
quedar-se en res.

Però pel que fa al segon punt, aquest si que té més importància, doncs deixa,   al parer del nostre 
Grup, buit de contingut aquell conveni marc.  
És a dir vostès proposen avui al Ple que hi treiem el  paràgraf a on s 'establia l'objectiu de l'acord i a on 
es concretava, precisament, què hi haurà en aquest Centre:

1.- un centre especialitzat en la recerca i innovació de la cooperació publico -privada.
2.- un servei de formació empresarial.
3.- un servei integral de suport a les empreses.

És a dir, que allà on es concretaven aquestes tres coses que acabo de numerar i el que ens queda ara 
és un document de bones intencions, amb uns principis generals, però inconcret  i és malauradament 
una llàstima que no hagin pogut mantenir els objectius bàsics d 'aquell acord que es va presentar al ple 
del 28 de setembre del 2010. 

Poder ara vostès ara em diran , que no patim que ja ho tenen tot previst, però els insistim és una 
llàstima que allò que varen concretar en el seu moment ara ho desconcretin, per això el nostre grup no 
pot donar el suport en aquest punt de l'ordre del dia.

Alcalde president:
Moltes gràcies, senyora Canelo. 

Sra. Canelo:
És una llàstima, doncs si, és una llàstima que hi hagi un reial decret llei que digui que la cambra ha de 
canviar la seva manera d'autofinançar-se o de finançar-se, millor dit, que les empreses ja no tinguin 
necessitat i obligatorietat de contribuir amb la Cambra de Comerç de fer aportacions i per tant que el 
seu finançament, els diners que rep o que rebia doncs siguin molts menys, és una llàstima que el 2011 
la Cambra de Comerç de Barcelona faci un expedient de regulació i hagi fet un acomiadament massiu 
de gairebé 100 persones, ho és, però aquesta és la realitat, per tant nosaltres el que fem és 
adaptar-nos. Tenim aquest acord signat, acordat, a més a més a banda de tenir-ho per escrit com 
vostè sap perquè té a l'expedient un acord del 23 de febrer, de la setmana passada, on el Secretari 
General de la Cambra, el senyor Xavier Corones especifica l'aprovació d'aquest conveni marc de 
col�laboració, a banda d'això doncs efectivament hi ha un compromís també verbal per part del seu 
president amb públic davant de tothom que hagi volgut i que està recollit a la premsa, per tant, 
nosaltres hem optat des del primer moment per tenir de soci prioritari a la Cambra de Comerç en 
aquest projecte, estem satisfets d'haver-ho fet perquè fins aleshores doncs ambdues parts ens hem 
compromès amb uns acords i hem assolit aquests acords sempre i quan tenint en compte les 
circumstàncies econòmiques com bé explicàvem en la primera intervenció i per tant seguirem fent-ho. 



La feina la farem igual, la farem d'una altra manera adequant-nos a les circumstàncies i poc a poc com 
crec que s'han de fer les coses. 

Alcalde president:
Endavant senyora Olano, 

Sra. Olano:
Si, gràcies senyor Alcalde. La veritat es que no pensava intervenir en aquest punt però després de 
sentir a la regidora si que vui matitzar i posicionar al meu grup. És veritat que les condicions 
econòmiques de les empreses i de l'economia en general s'han modificat, però també li ben asseguro 
que encara que no s'haguessin modificat com la contribució a la Cambra va en funció dels beneficis 
doncs la majoria d'empreses en aquest país, com sap vostè, doncs no estan en condicions 
econòmiques i per tant no hauríem pogut tampoc fer les aportacions a la Cambra de Comerç. 

A nosaltres, la modificació que s'ha fet del conveni ens preocupa una qüestió, si la modificació del 
conveni depèn exclusivament amb la situació que esperem que sigui transitòria de l'economia, 
aleshores no veiem perquè aquesta condició afecta a tot el contracte i es fa un contracte de 25 anys. 
En molts contractes de lloguer, avui en dia, d'instal�lacions, d'empreses donades les circumstàncies 
econòmiques les dues parts diuen que es suspèn o es modifica mentre les condicions econòmiques 
siguin d'altres. Aquí no, aquí el que si que és veritat es que potser l'objecte es manté però les 
condicions econòmiques de les arques municipals doncs naturalment seran molt diferents i per tant 
ens preocupa el fet de que ja ens comprometem amb un lloguer de 1.600 euros que es el que surt més 
o menys per any durant 25 anys, penso que en aquest punt ens hem equivocat perquè esperem que la 
situació econòmica no duri 25 anys, per tant, penso que podem anant en contra inclús del propi 
objecte de l'actuació amb la Cambra. Pensem que econòmicament és contradictori i és per aquest 
motiu que el nostre grup s'abstindrà, perquè podríem comprendre el fet de que ara la Cambra no es 
trobi en disposició de fer aquesta aportació econòmica però també es podia haver optat per una 
suspensió de l'obligació i amb un contracte de lloguer d'aportació econòmica durant el que duri la crisi, 
en el moment que el PIB es torni a activar podien haver activat el que suposava la condició de la 
cambra. Pensem que en aquest cas ens hem posat massa d'un cantó que pensem que no és el de 
l'Ajuntament i per això el nostre grup va estar optant entre votar en contra i abstenir-nos i malgrat 
mantenim la necessitat de que des de l'Ajuntament fem un cop de ma i per tant recolzem el que pot 
suposar en la nostra economia el projecte de Can Muntanyola però pensem que la via de la suspensió 
hauria d'haver estat la correcta i no la de la supressió. Gràcies.

Alcalde president:
Molt bé, ¿senyora Pons? No. En tot cas no sé si vol intervenir el portaveu socialista, o directament, 
endavant regidora.

Sra. Canelo:
De fet poc més a aportar. Senzillament explicitar una altra vegada la satisfacció d'aquest equip de 
govern i d'aquest Ajuntament perquè aquesta ciutat disposi en el futur d'un equipament de primer 
nivell que ha de ser referència a Granollers, per suposat, a la comarca també però també al país en un 
centre especialitzat en serveis a les empreses molt d'alt nivell, i per tant, que estem molt satisfets i 
agraïm especialment la col�laboració en tot aquest procés de la Cambra de Comerç, del seu equip 
tècnic i per suposat també de l'equip tècnic de l'Ajuntament. Gràcies.

Alcalde president:
Bé, en tot cas per matitzar algues qüestions. La primera és que no ens ha de sorprendre que es 
negoci convenis modificant posicions de parts. El govern de Catalunya ho està fent cada moment, el 
govern de la Generalitat ens ha alterat per exemple totes les aportacions amb les Escoles Bressol. 
Hem de recordar el moment en que estem, ho hem de recordar és evident que aquest país està patint 
uns moments delicats i que qüestions que afirmaven fa 2 anys ara s'han de matitzar. S'han de matitzar 
simplement perquè els recursos econòmics com s'ha dit molt bé no son els que eren. 

Per tant, tenim el mateix conveni que varem aprovar fa una any i mig, dos anys amb una variant que 



és que es manté el compromís d'aportar 500.000 euros de cop, és a dir, de capitalitzar el lloguer de 
cop per part de la Cambra de Comerç per un espai molt determinat amb un preu ben valorat i per tant 
això es consolida, exactament com va sortir d'aquest plenari fa un any i mig i que va comptar amb el 
suport majoritari també d'aquesta corporació i el que queda fora és el compromís de la Cambra de tirar 
endavant un programa d'actuació que valoràvem en 300.000 euros. ¿Vol dir que la Cambra no actuarà 
en aquest espai? Home no vol dir això, vol dir que en aquests moments la Cambra no es pot 
comprometre a fer accions valorades per 300.000 euros, punt, vol dir això.

Per altra banda també, òbviament, el moment econòmic d'avui no és el mateix de fa 2 anys i per tant 
ara que tenim la caixa, l'edifici de Can Muntanyola en marxa i que les necessitats de l'economia son 
diferents de les de fa dos anys, el que fa la Cambra i el que fa l'Ajuntament és eliminar una part en el 
que es descriu algunes de les accions que s'anaven a fer per tal de deixar-ho obert ¿a què? A la 
participació de les diferents entitats empresarials, a la participació del conjunt del mon empresarial de 
la ciutat per tal d'anar-ho ajustant a aquelles circumstàncies que anem vivint en aquest municipi i en 
aquest país.

Per tant, al eliminar les clàusules que s'han eliminat el que fan és fer guanyar aquest conveni amb 
flexibilitat, amb obertura, amb recerca de nous associats i amb potència. Li treuen una part 
d'encorsetament i per tant, atès que a on volem anar amb la Cambra de Comerç és exactament el 
mateix lloc a on volíem anar, anirem ajustant el contingut de Can Muntanyola que neix ja molt fort amb 
la suma de Granollers Mercat, del Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Granollers i amb 
la Cambra de Comerç actuant junts amb un mateix espai i per tant que el projecte d'unificar criteris 
publico-privats i d'avançar cap a la finestreta única que és un element essencial en aquests moments 
queda consolidat només per la definició. Per tant, és un projecte de ciutat, com deia molt bé la 
regidora. Un projecte que impulsa el futur, un projecte que avui ve aquí adaptat a les noves 
circumstàncies econòmiques, com no pot ser d'una altra manera i que estic convençut que tindrà un 
pes decisiu en el futur de les estratègies de desplegament i de creixement econòmic no només a 
Granollers, si no del Vallès Oriental. 

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor     ::::    14141414 PSCPSCPSCPSC::::    13131313 AGAGAGAG::::    1111
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra     ::::    CapCapCapCap
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions     ::::    10101010        CIUCIUCIUCIU::::    5555 PPPPPPPP::::    4444 ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE::::    1111

 

Alcalde president:
Passem al següent punt, de la Comissió Informativa de l'Àrea de Planificació Estratègica i Ciutadania, 
endavant, 
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MUNICIPAL DMUNICIPAL DMUNICIPAL DMUNICIPAL D ''''ENTITATS I ASSOCIACIONS CIUTADANES DE GRANOLLERSENTITATS I ASSOCIACIONS CIUTADANES DE GRANOLLERSENTITATS I ASSOCIACIONS CIUTADANES DE GRANOLLERSENTITATS I ASSOCIACIONS CIUTADANES DE GRANOLLERS

L’article 158.4 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya (LMRLC), disposa que els municipis han d’establir un registre 
d’associacions propi en el qual s’han d’inscriure totes les entitats i associacions constituïdes per a la 
defensa dels interessos generals o sectorials dels veïns .

L’Ajuntament de Granollers, conscient del paper de les entitats i associacions en la tasca de 
dinamització de la participació ciutadana a la ciutat, seguint el camí iniciat amb l’aprovació l'any 2010 
del Pla Municipal de Participació Ciutadana i amb la voluntat de crear condicions favorables per al seu 
funcionament i l’exercici dels seus drets, ha decidit elaborar un Reglament del Registre Municipal 
d’Entitats i Associacions Ciutadanes, amb la finalitat de dotar a l’Ajuntament d’informació fiable sobre 
el número d’entitats que actuen en l’àmbit del municipi, la seva tipologia, el número de socis i altres 
dades que li permetin tenir una imatge fidel de la realitat associativa .

Atesos els informes favorables del Coordinador tècnic de Centres Cívics i del Tècnic lletrat dels 



Serveis Jurídics.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

1111rrrr.... 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.

2222nnnn.... L’art. 22.d) de la Llei de Bases de Règim Local, modificada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril que 
disposa que és competència plenària indelegable l’adopció del present acord .

3333rrrr....  L'art. 63.2 del Reglament d'Obres, activitats i Serveis dels ens locals , aprovat pel Decret 179/1995, 
de 13 de juny, i l'art. 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya.

    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 el Reglament del Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes 
en l'àmbit territorial del municipi de Granollers , el text íntegre de la qual s'annexa a aquest acord.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Sotmetre el precedent acord a informació pública, per un termini de trenta dies hàbils, 
mitjançant la inserció de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al web 
municipal i en el tauler d'anuncis de la Corporació, a efectes de presentació d’al�legacions, 
suggeriments i reclamacions, de conformitat amb allò que disposa l'art. 63.2 del Reglament d'Obres, 
activitats i Serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, i l'art. 178 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya.

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

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Deixar sense efectes la normativa específica per a la inscripció en el Registre d'Entitats i 
Associacions Veïnals de Granollers, que s'aprova en l'apartat tercer de l'acord de l'Ajuntament en ple 
de data 27 de setembre de 1993 

Alcalde president:
Molt bé, farà la presentació el regidor de participació el senyor Corchado , endavant, 

Sr. Corchado: 
Gràcies Alcalde. Avui portem a aprovació inicial el reglament del registre municipal d'entitats i 
associacions ciutadanes.

Un registre que ha de ser una de les eines de comunicació entre l'Ajuntament i les entitats del nostre 
municipi.

El moviment associatiu a Granollers és ric i amb una llarga trajectòria. Som conscients del paper de 
les entitats i associacions de la nostra ciutat. Aquest reglament ens ha de permetre el coneixement 
d'entitats així com els seus objectius i activitats .
 
Aquest coneixement  permet millorar els canals de informació ciutadana i establir polítiques de 
promoció i foment del teixit associatiu i de la participació ciutadana .

Amb aquest registre tindrem una informació fiable, sobre el número d’entitats existents o que actuen 
dins l’àmbit municipal, la seva tipologia, el número de socis i altres dades que ens ha de permetre 
tenir una imatge fidel del teixit associatiu . 

Gracies a la informació obtinguda, les polítiques municipals de foment de l’associacionisme podran 



adequar-se millor a la realitat associativa des de la proximitat, que es fonamental per elaborar i 
desenvolupar el programes i les actuacions municipals des d'espais propers als ciutadans, coneixent 
els seus problemes, inquietuds i visions.

Amb associacions de qualitat i amb projectes propis , s'incrementa la capacitat ciutadana per promoure 
iniciatives i d'aquesta forma enfortir la xarxa social i la capacitat de la ciutadania per fer front als reptes 
del present i el futur. Gràcies

Alcalde president:
Moltes gràcies. Aquí si que hi ha demanades intervencions, senyor Casasnovas  per part 
d'ICV-EUiA-E, no. ¿CiU?, endavant 

Sra. Navarro:
Des del nostre grup ens abstindrem, d'acord, pensem que ja hi ha una regulació autonòmica 
d'aquestes associacions en concret al nostre Codi Civil de Catalunya al llibre III títol segon capítol 
primer, on ja s'estipulen els requisits que han de complir aquestes associacions, per tant, podem 
incórrer en aquest reglament en un excés de regulació cap a aquestes diferents associacions i 
entitats. Amb aquest excés de regulació des del nostre grup pensem que podem fer inviable la 
constitució o aquestes iniciatives que ens deia el regidor dels diferents ciutadans d'aquest municipi a 
l'hora d'associar-se. Aquest és el nostre parer, gràcies.

Alcalde president:
No sé si el senyor Corchado vol contestar, endavant, 

Sr. Corchado: 
Com he dit abans, gràcies a aquest reglament tindrem una realitat i sabrem quines son les entitats que 
operen a la nostra ciutat i podrem fomentar aquesta participació activa amb aquestes entitats. El que 
si que és cert es que hem de conèixer la realitat en les nostres associacions , sobretot les que treballen 
en el nostre àmbit i el que no té sentit es que no sapiguem quines son les que estan treballant i el que 
te menys sentit des del meu punt de vista és treballar amb un reglament que data de l'any 1993 que a 
la realitat associativa de la nostra ciutat ha variat moltíssim. El que si que faria és apel�lar a la seva 
coherència, a la coherència del seu grup i el que ferm avui és adaptar un reglament que ja tenia 
existència a l'any 1993 i adaptem a l'època actual que és un reglament que vostès ja varen aprovar en 
el seu moment quan eren govern d'aquesta ciutat, gràcies.

Alcalde president:
No sé si vol tornar a intervenir. Endavant, 

Sra. Navarro:
En concret nosaltres pensem que el reglament hi ha certs aspectes després d'una lectura que el fan 
molt intervencionista, és a dir, fiscalitzen de manera molt agreujada les possibles associacions o 
entitats que poguessin estar en aquest registre. Per exemple, es demana que hi hagi un pressupost de 
l'any en curs de l'entitat, és a dir, es fiscalitza també el nombre de socis de l'entitat i les funcions 
d'aquesta, inclús diuen: especificació del nombre de residents a Granollers, és a dir, entenem que és 
bastant intervencionista i que pot inclús a ser discriminatori respecte de ciutadans de Granollers que 
volguessin accedir com a entitat o associació i no complissin aquests requisits . Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Senyor Corchado té la paraula per cloure el debat, 



Sr. Corchado:
Discriminatori o intervencionista li puc assegurar que no. El que fem és treballar per la ciutat, per les 
nostres entitats i volem col�laborar d'una forma com creiem correcta amb elles. O sigui, si no sabem la 
seva realitat, quants socis son, recentment varem aprovar un pla de participació ciutadana que ens diu 
que hem de fomentar l'associacionisme, si no coneixem la realitat d'aquest associacionisme no té 
sentit, no podem treballar, temes vinculats per exemple a la participació ciutadana. Li torno a dir que 
intervencionisme, cap ni una, per exemple, les entitats quan fan el seu projecte han d'ajudar-nos i 
saber el pressupost que tenen realment i quin pressupost faran servir perquè així podem adaptar les 
subvencions que també tenim. És vital les necessitats reals que tenen aquestes entitats i no podem 
saber-ho de cap altra forma perquè si no qualsevol entitat podria venir aquí i no sabem si és de la 
nostra ciutat si no és de la nostra ciutat. 

Jo crec que el foment de l'associacionisme de la nostra ciutat i més en aquests cens que tenim avui en 
dia és vital i molt important per créixer com a ciutat . Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies, en tot cas passaríem a la votació, 

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor     ::::    19191919 PSCPSCPSCPSC::::    13131313 PPPPPPPP::::    4444 ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE::::    1111 AGAGAGAG::::    1111
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra     ::::    CapCapCapCap
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions     ::::    5555        CIUCIUCIUCIU::::    5555

Alcalde president:
Passaríem a la Comissió Informativa de l 'Àrea de Territori i Ciutat, el punt número 7, 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

7777).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A DESIGNAR ELS REPRESENTANTS DE LDICTAMEN RELATIU A DESIGNAR ELS REPRESENTANTS DE LDICTAMEN RELATIU A DESIGNAR ELS REPRESENTANTS DE LDICTAMEN RELATIU A DESIGNAR ELS REPRESENTANTS DE L''''AJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DE    
GRANOLLERS EN LGRANOLLERS EN LGRANOLLERS EN LGRANOLLERS EN L ''''ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PARC TERRITORIAL DEL CIRCUITASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PARC TERRITORIAL DEL CIRCUITASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PARC TERRITORIAL DEL CIRCUITASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PARC TERRITORIAL DEL CIRCUIT

El 31 de gener de 2012, el Ple de l'Ajuntament va expressar la voluntat de constituir l'ASSOCIACIÓ 
DE MUNICIPIS PARC TERRITORIAL DEL CIRCUIT de la qual en formaran part els Ajuntaments de 
Granollers, Montmeló i Parets del Vallès i el Consell Comarcal del Vallès Oriental amb l'objectiu 
d'establir i coordinar les actuacions d'abast municipal en l'àmbit del Circuit de Velocitat de Catalunya i 
en va aprovar els Estatuts que l'han de regir.

La Clàusula 6a dels Estatuts estableix que l'Assemblea general es denominarà Consell Territorial 
General i la Clàusula 7 diu que aquest estarà format inicialment pels membres següents:
- Els respectius alcaldes/ses dels municipis que integren l'Associació i el president del Consell 
Comarcal.
- 2 representants de cada un dels municipis que ostenten la condició de regidors .
- 2 representants del Consell Comarcal que ostenten la condició de consellers .

Aquesta clàusula també estableix que aquests càrrecs s'hauran de renovar-se obligatòriament 
després de cada eleccions locals i tindrà una vigència màxima de  4 anys.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer. Designar com a representants de l'Ajuntament de Granollers en l'ASSOCIACIÓ DE 
MUNICIPIS PARC TERRITORIAL DEL CIRCUIT els següents regidors:
JORDI TERRADES i SANTACREU
-  MARIONA PONS i RODRÍGUEZ

SegonSegonSegonSegon.... Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Vallès Oriental i als Ajuntaments de Montmeló i 
de Parets del Vallès i als regidors nomenats. 



APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor     ::::    19191919 PSCPSCPSCPSC::::    13131313 CIUCIUCIUCIU::::    5555 ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE::::    1111
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra     ::::    CapCapCapCap
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions     ::::    5555        PPPPPPPP::::    4444 AGAGAGAG::::    1111

 
Alcalde president:
Passaríem al punt número 8, endavant, 

8888).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR DEFINITIVAMENT EL PLA PARCIAL DEL SECTORDICTAMEN RELATIU A APROVAR DEFINITIVAMENT EL PLA PARCIAL DEL SECTORDICTAMEN RELATIU A APROVAR DEFINITIVAMENT EL PLA PARCIAL DEL SECTORDICTAMEN RELATIU A APROVAR DEFINITIVAMENT EL PLA PARCIAL DEL SECTOR    
URBANITZABLEURBANITZABLEURBANITZABLEURBANITZABLE     112112112112    ((((CTRACTRACTRACTRA....    MONTMELÓMONTMELÓMONTMELÓMONTMELÓ))))    DE GRANOLLERSDE GRANOLLERSDE GRANOLLERSDE GRANOLLERS

PrimerPrimerPrimerPrimer .... En data 25 de juliol de 2011, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el Pla Parcial del 
Sector Urbanitzable 112 (Ctra. Montmeló) de Granollers, presentat pel senyor Domènec Forns 
Casacuberta, amb DNI núm. 77083585-M, actuant com secretari de la JUNTA DE COMPENSACIÓ 
PROVISIONAL DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR 112, de Granollers,  amb NIF núm. V-65166704 i 
domicili a l'av. del Parc, núm. 5, 4t-3a, de Granollers, que d'acord amb l'informe de la Directora de 
l'Oficina de Gestió del POUM, s'havia de complimentar les següents esmenes:
1. Corregir, per incoherència amb els plànols,  el segon paràgraf del punt 5.2.1. ZONA 
INDUSTRIAL de la Memòria.
2. Corregir, per incompatibilitat amb el POUM, la separació mínima de 7,5 m respecte el límit nord 
amb el bosc. A límit d'àmbit la distància hauria de ser mínim 10 m. S'ha de corregir a l'article 27.4 de 
Les Ordenances reguladores i als plànols corresponents de la sèrie 9 i 10 (Parcel�lació i Ordenació).
3. Corregir el punt 4 del Pla d'etapes  en el sentit que la reparcel�lació comporta les cessions dels 
terrenys de domini públic, qualificats de sistemes. Altra cosa és la “possessió” de l'obra urbanitzadora 
que s'ha de “recepcionar”  un cop finalitzada.
4. Fora convenient que la documentació anés signada, també, per la Junta de Compensació 
provisional.

SegonSegonSegonSegon....    En data 29 de juliol de 2011, l'Ajuntament de Granollers, va trametre a la Direcció General 
d'Urbanisme l'aprovació inicial del Pla Parcial del Sector Urbanitzable 112 del terme municipal de 
Granollers, per tal que s'emetés l'informe favorable per a la seva aprovació definitiva, d'acord amb el 
que disposa l'art. 87 de la Llei d'Urbanisme.

En sessió de 22 de setembre de 2011, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va emetre la 
següent Resolució:

1. Emetre informe favorable, a l'efecte de l'article 87 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, sobre el Pla parcial urbanístic del sector urbanitzable 112, 
carretera de Montmeló, de Granollers, promogut per la Junta de Compensació provisional del Pla 
parcial del sector 112, de Granollers, i tramès per l'Ajuntament, condicionat al compliment de les 
prescripcions següents:

1.1 Pel què fa a la xarxa viària proposada:
- En l'àmbit 1, cal excloure expressament en la normativa la possibilitat de crear noves parcel�les 
industrials i accessos des del vial d'enllaç i el vial lateral, o en tot cas, ampliar la secció del tram del 
vial d'enllaç fins als 15 m d'amplada.
- En l'àmbit 3, i per tal de relligar correctament la vialitat nova amb el sector de Montornès del Vallès, 
cal incloure com a càrrega del sector 112 la urbanització del tram de carrer contigu pendent 
d'urbanitzar del sector J. A la vegada, cal alinear el nou vial  de manera que les caixes centrals 
d'ambdós vials coincideixin en el seu eix i assegurar una secció mínima d 'aquest vial de 15 m.
 1.2 Pel què fa a la regulació de la zona industrial d'edificació aïllada, clau 4A1, cal establir una 
façana mínima de l'edificació per nau de 10 m a vial. En el cas de preveure noves compartimentacions 
amb accessos des d'interior de parcel�la, i per tal d'assegurar uns accessos i espais de maniobra per a 
càrrega i descàrrega adequats i compliment de normatives d'accessibilitat per als vehicles 
d'emergència, cal establir els condicionants següents:
- Que les naus entremitgeres es realitzin simultàniament i amb projecte unitari .
- Als efectes d'aplicació del paràmetre d'ocupació màxima, tant sòls computarà la superfície d'aquella 
porció de parcel�la no destinada a vials comunitaris d 'accés interior.



- Els vials interiors tindran unes dimensions suficients per a l'accés a cadascuna de les naus amb 
vehicles pesats, fixant una amplada mínima de 10 m. en els trams que siguin només de circulació i de 
15 m. en els trams que donin accés a les naus, i fixant que la separació de l'edificació respecte 
d'aquests vials inferiors serà de 5 m. 
- El manteniment i conservació del vial interior serà a càrrec del propietari de les naus o de la 
comunitat de propietaris en el cas de propietat horitzontal.
- La parcel�la serà indivisible i els vials interiors tindran la consideració d 'elements comunitaris.
- La nau compartimentada amb façana a vial interior, a l'igual que es demana per la que té front a vial, 
hauria de tenir una façana mínima de 10 m.
1.3 Cal completar l'articulat de la clau 4A1 amb la regulació de les plantes altells, establint 
paràmetres d'alçada mínima lliure, nombre màxim de plantes i usos possibles i la prohibició d'activitats 
independents desvinculades de la planta baixa, dins el volum i sostre màxims previstos .
1.4 Cal modificar la Disposició transitòria de la normativa situant la transitorietat del compliment dels 
paràmetres d'ocupació màxima per a les construccions auxiliars, espais lliures de parcel�la i 
aparcaments per a les parcel�les amb les activitats existents dins la correcta execució de les 
càrregues urbanitzadores i de cessió de sòls de sistemes previstos pel Pla parcial .
1.5 Cal completar l'apartat 7.4 de la Memòria  afegint "...d'acord amb les determinacions normatives 
d'aquest Pla parcial pel què fa a l'ocupació màxima i edificabilitat neta".

2. Indicar a l'Ajuntament que aquest informe és vinculant pel què fa a les prescripcions fonamentades 
en motius de legalitat contemplats en l'article 87.4 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.

3. Comunicar-ho a l'ajuntament i al promotor.

TercerTercerTercerTercer ....    Es van demanar informes als organismes corresponents.

QuartQuartQuartQuart....    Es va sotmetre a informació pública mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la 
Província del dia 8 d'agost de 2011, en el diari La Vanguàrdia  corresponent al dia 11 d'agost de 2011 i 
en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament, s'han formulat dues al�legacions iguals i en relació a la 
mateixa entitat, presentades el dia 6 de setembre de 2011, per la senyora Núria Verdaguer Pare i la 
mercantil Ferralles Batlle, SL, que es resumeixen de la següent manera i que es desestimen d'acord 
amb l'informe que es resumeix a continuació:

1. Al�lega la no notificació de l’informe municipal donant resposta a les al�legacions formulades al 
primer acord d’aprovació inicial .
Atès que la versió del Pla Parcial que ha estat aprovada inicialment, per segona vegada, en data 15 
de juliol de 2011, és diferent de la que fou aprovada inicialment durant l’any 2010, es considera 
innecessària la resolució expressa de les al�legacions formulades contra aquella atès que es tracta 
d’instruments de planejament derivat diferents, i només continuarà la tramitació administrativa del que 
fou aprovat inicialment durant l’any 2011.  

2. Manifesta que el Pla Parcial s’hauria de sotmetre a decisió prèvia d’avaluació ambiental estratègica 
de Plans i Programes prevista per la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i 
programes.
Durant la tramitació administrativa del POUM de Granollers aquell instrument de planejament general 
ja fou sotmès a la preceptiva avaluació ambiental estratègica prevista per la regulació legal vigent 
aleshores i, per tant, també ho fou l’àmbit delimitat pel Pla Parcial del Sector 112. En aquest sentit es 
considera improcedent i innecessàri que el Pla Parcial hagi de sotmetre’s a la prèvia avaluació 
ambiental estratègica prevista per la Llei  6/2009, ja que suposaria duplicar un tràmit ja realitzat .

3. Es planteja la disconformitat a dret de la discontinuïtat del Sector 112 prevista en el POUM i que 
desenvolupa el Pla Parcial, a través dels següents apartats:

3.1. Al�lega la manca de justificació de la configuració d’aquest sector discontinu. Els articles 44.1.2n i 
58.7 TRLU 1/2010, així com el 68.4.a) RLU preveuen la possibilitat de delimitar sectors discontinus 
sobre sòl urbanitzable delimitat, però no exigeixen que disposi de cap justificació addicional. En canvi, 
la jurisprudència sí que l’exigeix. D’acord amb això,  el POUM no preveu cap justificació addicional a 
la Fitxa Urbanística del Sector 112, tot i que a la vista dels diferents objectius que pretén aconseguir, 
realitzant una interpretació integrada del POUM, la discontinuïtat de l’àmbit sí que està justificada . 
D’acord amb el principi de sostenibilitat que impregna la normativa urbanística sobre la base de la qual  



va formular-se el POUM, aquest preveu entre els seus objectius la creació d’una xarxa d’itineraris per 
vianants que tingui continuïtat. L’estructura de camins pretén potenciar els “eixos verds” que travessin 
espais lliures, equipaments... Un dels itineraris coincideix amb el marge dret del riu Congost . Comprèn 
el tram des de la barriada nova de Canovelles fins a les pinedes del Sector industrial de Can 
Gordi-Can Català, seguint els espais lliures de l’antic atermenament de la riera. La prolongació 
d’aquest itinerari s’aconsegueix amb la cessió de la zona verda situada al subsector central del Sector 
112, entre el marge dret del riu Congost i la Carretera BV 5003 i la seva qualificació assegura la 
preservació i potenciació del seu valor ecopaisatgístic. Al punt 8.4 Tractament del sòl urbanitzable del 
POUM, preveu respecte del Sector 112, que la continuïtat de les franges d’espai lliure al llarg del 
Congost, consolidades pràcticament al llarg de tot el terme, i la necessària continuïtat del corredor 
biològic Llevant-Ponent a l’àmbit de la interpolar fan definir aquest petit sector discontinu que ha de 
reeixir en la relocalització de les indústries situades al marge dret del Congost i que dificulten les 
esmentades continuïtats. En base al conveni urbanístic signat, s’ha aconseguit incorporar a l’àmbit 
una important quantitat d’espai lliure complementari al llarg del Congost .
El Sector 112 també preveu la cessió d’un equipament situat al marge esquerre del riu, al subsector 
que toca amb el Sector J, de Montornès del Vallès, necessari per realitzar l’ampliació de la planta de 
tractament de residus. 
El sector 112 ocupa unes zones contigües al sòl urbà industrial consolidat, i esdevé una peça que 
manca executar per completar la trama urbana.  La urbanització dels diferents subsectors que el 
conformen ajudaria a completar la trama urbana, a part de facilitar l’adquisició gratuïta dels referits 
sòls de cessió necessaris per aconseguir altres objectius dels que, d’acord amb el principi de 
sostenibilitat, persegueix el planejament. En relació amb la jurisprudència citada a l’al�legació, 
manifestar que la delimitació del Sector 112 garanteix la justa distribució de beneficis en el seu si .

3.2. Al�lega que el Pla Parcial no justifica la justa distribució de beneficis i càrregues . El Sector 112 fou 
delimitat d’acord amb els criteris de l’article 112.3 TRLU 1/2010 i, per tant, per les seves dimensions i 
característiques de l’ordenació cal considerar que és susceptible d’assumir les cessions de sòl 
regulades pel planejament; que dins seu estan equilibrats els beneficis i les càrregues; i que és 
possible realitzar el seu repartiment equitatiu .
La Fitxa Urbanística del Sector 112 estableix que l’objectiu que es pretén aconseguir amb el seu 
desenvolupament és el de traslladar indústries preexistents en el SNU del PGOU  1984, per alliberar el 
marge dret del riu Congost de construccions i activitats per ser destinat a espais lliures. Per aquest 
motiu, el POUM va configurar aquest àmbit garantint, especialment, que fos susceptible d’assumir les 
cessions previstes pel planejament, així com les càrregues, entre les que es trobaven les 
indemnitzacions que corresponguin per facilitar el trasllat de les activitats existents en aquesta zona; 
atès que el POUM va configurar el Sector 112 coneixent la preexistència de les referides activitats i la 
necessitat de traslladar-les, entre les seves característiques es va preveure la generació 
d’aprofitament urbanístic suficient com per suportar-les. Garantida al viabilitat econòmica de 
l’actuació, només queda que el futur procediment reparcel.latori realitzi la justa distribució dels 
beneficis i les càrregues que el planejament general ha previst dins d’aquest àmbit . 

4. Es planteja que el sector podria ser inviable econòmicament .
L’al�legant, després d’analitzar l’Estudi econòmic del Pla Parcial, considera que el marge econòmic de 
l’operació és insuficient. A part, entén que la previsió d’indemnitzacions que realitza no comprèn la 
totalitat dels perjudicis que es provocaran, al considerar que caldrà indemnitzar per l’extinció o trasllat 
de les activitats desenvolupades per Ferralles Batlle, S.L., la desenvolupada per la industria de 
bobines de fusta existent dins l’àmbit, així com la d’elaboració de formigó i derivats .
En primer lloc, manifestar que el Pla Parcial només contempla el trasllat de les empreses preexistents 
sobre la futura zona verda situada entre la Carretera BV5003 i el marge dret del riu Congost i que, per 
aquest motiu, resulten incompatibles amb el planejament que s’executa. En canvi, el Pla Parcial ha 
tingut cura de respectar les instal�lacions pròpies de l’activitat d’elaboració de formigó i derivats 
situada a l’àmbit ubicat al marge esquerre del riu Congost, que al no resultar incompatibles amb el 
planejament, permetrà que aquella es continuï desenvolupant normalment. En aquest sentit, s’entén 
que la viabilitat econòmica de l’àmbit queda garantida.

5. L’al�legant sol�licita la confirmació de que la interpretació que realitza de la Disposició Transitòria 
incorporada a les Ordenances Reguladores del Pla Parcial aprovat inicialment per segona vegada, 
inserida al seu escrit d'al�legacions és correcte. Demana que el Text definitiu suprimeixi la paraula 
“transitòriament” de la Disposició Transitòria . Igualment, anticipa que de cara a la futura reparcel�lació, 
caldria preveure l’aplicació de coeficients homogeneïtzadors que garanteixin la justa distribució de 
beneficis i càrregues.



En Primer lloc, confirmar que la interpretació que realitza l'al�legant de la Disposició Transitòria 
Primera és correcta. En segon lloc manifestar que la redacció de la Disposició Transitòria única pot 
ser més o menys desafortunada, però la utilització de la paraula “transitòriament” ajuda a realitzar una 
correcta interpretació del seu contingut. Finalment, manifestar que serà el Projecte de Reparcel.lació 
que es formuli en el seu dia qui considerarà la conveniència d’aplicar coeficients homogeneïtzadors 
per garantir l’efectivitat del principi de justa distribució de beneficis i càrregues .

6. L'al�legant manifesta que no li consta que el conveni subscrit en data 15 de desembre de 2005 entre 
l’Ajuntament de Granollers i alguns propietaris del Sector 112 hagi estat sotmès al tràmit d’informació 
pública d’acord amb allò exigit per l’article  104 TRLU 1/2010.
En puritat, tal i com argumenta l'al�legant, el referit conveni urbanístic no va sotmetre’s al tràmit 
d’informació pública previst pel TRLU 1/2010, ja que en la data de la seva formalització el TRLU 
1/2010 encara no havia entrat en vigor. Tot i això, aquell conveni, que podríem qualificar de 
planejament, va ésser sotmès al tràmit d’informació pública previst per la norma aplicable en la data 
de la seva signatura. 

7. Manifesta que la Memòria del Pla Parcial no recull les alternatives d’ordenació avaluades .
L’al�legant sosté que al Pla Parcial que ha estat aprovat inicialment no consten les alternatives 
d’ordenació que hauria d’haver avaluat el planificador, justificant la proposta d’ordenació finalment 
escollida.  Troba a faltar l’alternativa, per exemple, sobre la conveniència o no de reservar sòl per 
permetre l’ampliació de la planta de tractament de residus, o la idoneïtat de la zona verda prevista en 
el tram central del sector...
Al respecte manifestar que el Pla Parcial realitza la justificació de l’adequació de l’ordenació 
proposada al planejament general que desenvolupa, d’acord amb allò exigit per l’article 84.1 RLU 
305/2006. En canvi, el redactat literal de l’article 84.2.c) RLU, no obliga, tal i com sosté l’al�legant, a 
recollir les alternatives d’ordenació. 
El referit precepte estableix literalment:
“c) Objectius i criteris de l’ordenació de l’àmbit, anàlisi, si s’escau, de les alternatives plantejades i 
descripció i justificació de la proposta d’ordenació i , concretament, dels aspectes següents: (...)”
El fragment subratllat elimina directament el caràcter prescriptiu que l’al�legant atribueix al precepte 
estudiat.

D’acord amb allò exposat, es proposa desestimar les al�legacions interposades per la senyora Núria 
Verdaguer Pare i per la mercantil Ferralles Batlle , SL. 

CinquèCinquèCinquèCinquè....    El dia 20 de febrer de 2011, Directora de l'Oficina de Gestió del POUM ha emès el següent 
informe:
"De les prescripcions establertes a l'informe de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona 
considerem que no procedeix:
1. Incloure com a càrrega del sector 112, la urbanització del tram de carrer contigu pendent 
d'urbanitzar del sector J de Montornès del Vallès, ja que és un tram de vial d'un Sector urbanitzable 
que està  en tràmit de completar llur urbanització a càrrec de la seva junta de compensació . 
Pel que fa a l'amplada del carrer, es considera que la secció de 12 m és suficient per a la mobilitat de 
l'entorn, i que només fa façana a tres parcel�les, una ja consolidada i amb els accessos resolts per un 
altre vial (dedicada al tractament  de residus) i dues de nova creació, que en cas de fer naus en filera 
tindran una separació de 15 m. en el tram que doni accés a les naus.
2. Als efecte d'aplicació del paràmetre d'ocupació màxima no computar la superfície de la part de 
parcel�la destinada a vial comunitari d 'accés interior. 
D'acord el POUM la zonificació aplicable és 4A1    i    l'ocupació màxima és el 50 % de la parcel�la (article 
212 A. 2). No fa la consideració que senyala la CUB, per tant en coherència amb el Pla general, 
aquest pla parcial adopta el mateix criteri , essent  la ocupació màxima el 50 % de la parcel�la.
Altre cosa diferent, és que es pugui esgotar, per raó tant de la seva configuració física com pels 
requisits de mobilitat i seguretat que aquestes prescripcions  demanen. 
Per tot això s'emet informe favorableinforme favorableinforme favorableinforme favorable i és proposa l'aprovació definitivaaprovació definitivaaprovació definitivaaprovació definitiva,,,,    condicionant la seva 
executivitat i publicació al DOG a la presentació d'un Text refós, a verificar pel mateix òrgan que fa 
l'aprovació definitiva, que inclogui les esmenes indicades i les prescripcions de l'informe de la CTUB, 
menys les dues anteriors, tal com  que s'indica en aquest informe.

SisèSisèSisèSisè....    El dia 20 de febrer de 2011, la tècnica d'assessorament legal ha emès el següent informe:
"La Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona indicar a l'Ajuntament que aquest informe és 
vinculant pel què fa a les prescripcions fonamentades en motius de legalitat contemplats en l'article 



87.4 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.
El punt 4 de l'article 87 estableix  que són motius de legalitat, els relatius a:
a) La tramitació del planejament urbanístic.
b) El sotmetiment a les determinacions pròpies del planejament urbanístic de rang superior .
c) L'adequació a la legislació sectorial i urbanística .
d) La interdicció de l'arbitrarietat.
En l'informe emès per la Directora de l'Oficina de Gestió del POUM s'estableix que s'han de complir 
les prescripcions de la CTUB, excepte dues que no estan fonamentades en motius de legalitat ja que:
- la primera perquè  pertany a un altre sector que està en tràmit i que és d'un altre municipi i completar 
llur urbanització ha d'anar a càrrec de la seva Junta de Compensació.
- La segona perquè d'acord el POUM la zonificació aplicable és  4A1    i    l'ocupació màxima és el 50 % de 
la parcel�la (article 212 A. 2). No fa la consideració que senyala la CUB, per tant en coherència amb el 
Pla general, aquest pla parcial adopta el mateix criteri, essent  la ocupació màxima el 50 % de la 
parcel�la.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret ....

IIII.... L'article 87 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la llei 
d'urbanisme estableix que els informes que les Comissions Territorials d 'Urbanisme ha de fer respecte 
els plans parcials han d'incloure les consideracions que calguin, fonamentades en raons de 
racionalitat i funcionalitat urbanístiques i orientades a la superació de contradiccions, a l'esmena 
d'errors i a la millora de la claredat i la precisió jurídiques i tècniques. En tot cas són vinculants, 
únicament, les prescripcions que continguin fonamentades en els motius d'interès supramunicipal i de 
legalitat especificats pels apartats 3 i 4.

IIIIIIII.... L'article 88 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la llei 
d'urbanisme estableix que les administracions locals competents , un cop els plans urbanístics derivats 
hagin estat aprovats definitivament, han de lliurar en el termini d'un mes a les comissions territorials 
d'urbanisme que escaigui, als efectes d'informació, coordinació i arxivament, la documentació tècnica i 
administrativa completa. Aquest lliurament és condició per a la publicació de l'acord d'aprovació 
definitiva d'aquests plans, sens perjudici del règim de comunicació d'acords regulat per la legislació 
municipal i de règim local de Catalunya. 
 
IIIIIIIIIIII.... Atès l'art. 22.2.c) de la Llei 11/1999, de 21 d'abril , de modificació de la Llei 7 / 1985, de 2 d'abril 
reguladora de les bases de Règim Local, en el que estableix les competències del Ple  en matèria 
d'aprovació que posi fi a la tramitaió municipal dels plans i demés instruments d'ordenacions previstos 
a la legislació urbanística.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer ....    Desestimar les al�legacions presentades el dia 6 de setembre de 2011, per la mercantil 
FERRALLES BATLLE, SL i per la senyora Núria VERDAGUER PARE  per les raons exposades als 
informes jurídics que es transcriuen en els antecedents de la present resolució .

SegonSegonSegonSegon.... Aprovar definitivament el Pla Parcial del Sector Urbanitzable 112 (Ctra. Montmeló) de 
Granollers,  promogut per la Junta de Compensació Provisional del Sector 112 i supeditar-ne la 
publicació al DOGC i consegüent executivitat a la presentació d'un text refós, per triplicat, verificat pel 
mateix òrgan que fa l'aprovació definitiva, que incorpori les següents prescripcions:
1. Corregir, per incoherència amb els plànols,  el segon paràgraf del punt 5.2.1. ZONA 
INDUSTRIAL de la Memòria.
2. Corregir, per incompatibilitat amb el POUM, la separació mínima de 7,5 m respecte el límit nord 
amb el bosc. A límit d'àmbit la distància hauria de ser mínim 10 m. S'ha de corregir a l'article 27.4 de 
Les Ordenances reguladores i als plànols corresponents de la sèrie 9 i 10 (Parcel�lació i Ordenació).
3. Corregir el punt 4 del Pla d'etapes  en el sentit que la reparcel�lació comporta les cessions dels 
terrenys de domini públic, qualificats de sistemes. Altra cosa és la “possessió” de l'obra urbanitzadora 
que s'ha de “recepcionar”  un cop finalitzada.
4. Fora convenient que la documentació anés signada, també, per la Junta de Compensació 
provisional.
5 Pel què fa a la xarxa viària proposada:
- En l'àmbit 1, cal excloure expressament en la normativa la possibilitat de crear noves parcel�les 



industrials i accessos des del vial d'enllaç i el vial lateral, o en tot cas, ampliar la secció del tram del 
vial d'enllaç fins als 15 m d'amplada.
- En l'àmbit 3, pel que fa a l'amplada del carrer, es considera que la secció de 12 m és suficient per a 
la mobilitat de l'entorn, i que només fa façana a tres parcel�les, una ja consolidada i amb els accessos 
resolts per un altre vial (dedicada al tractament  de residus) i dues de nova creació, que en cas de fer 
naus en filera tindran una separació de 15 m. en el tram que doni accés a les naus.
6 Pel què fa a la regulació de la zona industrial d'edificació aïllada, clau 4A1, cal establir una 
façana mínima de l'edificació per nau de 10 m a vial. En el cas de preveure noves compartimentacions 
amb accessos des d'interior de parcel�la, i per tal d'assegurar uns accessos i espais de maniobra per a 
càrrega i descàrrega adequats i compliment de normatives d'accessibilitat per als vehicles 
d'emergència, cal establir els condicionants següents:
- Que les naus entremitgeres es realitzin simultàniament i amb projecte unitari .
- Els vials interiors tindran unes dimensions suficients per a l'accés a cadascuna de les naus amb 
vehicles pesats, fixant una amplada mínima de 10 m. en els trams que siguin només de circulació i de 
15 m. en els trams que donin accés a les naus.
- El manteniment i conservació del vial i espais interiors serà a càrrec del propietari de les naus o de la 
comunitat de propietaris en el cas de propietat horitzontal.
- La parcel�la serà indivisible i els vials interiors tindran la consideració d 'elements comunitaris.
- La nau compartimentada amb façana a vial interior, a l'igual que es demana per la que té front a vial, 
hauria de tenir una façana mínima de 10 m.
7 Cal completar l'articulat de la clau 4A1 amb la regulació de les plantes altells, establint 
paràmetres d'alçada mínima lliure, nombre màxim de plantes i usos possibles i la prohibició d'activitats 
independents desvinculades de la planta baixa, dins el volum i sostre màxims previstos .
8 Cal modificar la Disposició transitòria de la normativa situant la transitorietat del compliment dels 
paràmetres d'ocupació màxima per a les construccions auxiliars, espais lliures de parcel�la i 
aparcaments per a les parcel�les amb les activitats existents dins la correcta execució de les 
càrregues urbanitzadores i de cessió de sòls de sistemes previstos pel Pla parcial .
9 Cal completar l'apartat 7.4 de la Memòria  afegint "...d'acord amb les determinacions normatives 
d'aquest Pla parcial pel què fa a l'ocupació màxima i edificabilitat neta".

TercerTercerTercerTercer ....    Notificar el present acord a la Junta de Compensació provisional del Pla Parcial del sector 
112.

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

Alcalde president:
Ara si, té la paraula el senyor Terrades per fer-ne la presentació, endavant, 

Sr. Terrades:
Gràcies Alcalde. Com veiem avui aquest Ple és un Ple amb contingut marcadament econòmic. Fa 
pocs dies l'Alcalde de Granollers, el senyor Mayoral en la presentació pública del Programa d'Actuació 
Municipal fixava vuit eixos d'actuació del govern municipal. Un d'ells era el compromís el govern amb 
l'activitat econòmica i l'ocupació. Fa pocs instants la regidora Andrea Canelo ens explicava un 
d'aquests compromisos que és l'activació del centre de Can Muntanyola, no reproduiré el debat però 
que va en aquesta línia claríssima de compromís de la ciutat amb l'activitat econòmica de les nostres 
empreses amb l'objectiu de crear ocupació. L'ocupació o la possibilitat de generar activitat econòmica 
a la ciutat es pot aconseguir a través d'aquest mecanisme però també a través d'un altre mecanisme 
que també vàrem presentar ara fa pocs dies que era posar en circulació en el mercat, fer servir les 
xarxes socials per activar els polígons industrials que tenim a la ciutat i algunes naus que tenim buides 
i alguns solars que estan per ocupar, en aquest objectiu de captar inversió cap a la ciutat. L'altre, 
doncs programant més sòl industrial, aquest era el nostre compromís amb aquesta fórmula que el Pla 
d'Ordenació Urbanística Municipal preveu un terç del sòl per activitat residencial, un terç per espais 
lliures i un terç per activitat industrial econòmica. Avui justament és el que estem fent, aprovar 
definitivament un sòl, com vostès saben que estar a peu del polígon industrial de Cal Gordi-Cal 
Català, el Circuit de Velocitat de Montmeló de Granollers-Parets i un altre entorn d'aquest terreny és a 
l'altra banda del riu. Justament amb l'intent de  desenvolupar i programar i tenir a disposició dels 
inversors i de les empreses que vulguin ubicar-se a la ciutat terrenys ben comunicats, terrenys amb 



serveis de primer nivell i com deia , a peu de grans xarxes de comunicació internacional.

En definitiva el que estem fent és programar 150.000 metres quadrats per aquesta vocació de sòl 
industrial dels quals n'hi han 48.500 en la zona de Cal Gordi-Cal Català, 26.500 a l'altre extrem a tocar 
del terme municipal de Montornès. 

¿Què fem també? Doncs aquesta és una operació urbanística que va a cavall de dos objectius, un és 
el de la promoció de l'activitat econòmica, l'altre la vocació que també té el govern de la ciutat de 
recuperar tots aquells espais de la ciutat per tal de tenir un entorn ambientalment correcte. Hem fet 
una aposta molt important per la recuperació del riu Congost amb un espai que jo sé que el regidor de 
Medi Ambient se l'estima molt que és la zona de Can Cabanyes i el que fem és justament algunes de 
dues activitats industrials que estan a tocar, que venen de temps on a vegades les indústries es 
posaven a on es posaven i no faig cap judici de valor però que en aquests moments doncs 
probablement no és el lloc idoni perquè estiguin en allà. El que fem és recuperar 72.000 metres 
quadrats, casi 73.000 d'espais lliures que el que fan és localitzar aquestes activitats econòmiques 
amb altres indrets d'aquesta zona industrial per tal de que ens sorgeixi un altre gran espai lliure, un 
altre gran espai verd a tocar del riu Congost. Bàsicament aquests son els dos objectius, recuperar 
aquesta zona d'espais lliures, però sobretot, sobretot aquest compromís del govern de la ciutat, jo crec 
que del conjunt de les forces polítiques de la ciutat amb l'activitat econòmica i amb l'ocupació que 
també passa per això que he explicat però també per la programació de sòl en el nostre municipi .

Alcalde president:
Moltes gràcies, aquí si no m'equivoco no hi ha anunciades intervencions però si que hi ha sol�licitada 
votació, 

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor     ::::    19191919 PSCPSCPSCPSC::::    13131313 CIUCIUCIUCIU::::    5555 AGAGAGAG::::    1111
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra     ::::    CapCapCapCap
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions     ::::    5555        PPPPPPPP::::    4444 ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE::::    1111

Alcalde president:
Molt bé, passaríem al punt número 9, endavant, 

9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR A LDICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR A LDICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR A LDICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR A L''''AGRUPACIÓ DE MUNICIPIS AMB TRANSPORTAGRUPACIÓ DE MUNICIPIS AMB TRANSPORTAGRUPACIÓ DE MUNICIPIS AMB TRANSPORTAGRUPACIÓ DE MUNICIPIS AMB TRANSPORT    
URBÀURBÀURBÀURBÀ    ((((AMTUAMTUAMTUAMTU))))    PER TAL QUE REPRESENTI A LPER TAL QUE REPRESENTI A LPER TAL QUE REPRESENTI A LPER TAL QUE REPRESENTI A L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER TALAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER TALAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER TALAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER TAL    
DDDD''''ACTUAR COM A INTERLOCUTORA ÚNICA DAVANT LA GENERALITAT DE CATALUNYA IACTUAR COM A INTERLOCUTORA ÚNICA DAVANT LA GENERALITAT DE CATALUNYA IACTUAR COM A INTERLOCUTORA ÚNICA DAVANT LA GENERALITAT DE CATALUNYA IACTUAR COM A INTERLOCUTORA ÚNICA DAVANT LA GENERALITAT DE CATALUNYA I    
LLLL''''ATM EN RELACIÓ AL CONVENIQUE TÉ PER OBJECTE LA MILLORA DE TRANSPORT PÚBLICATM EN RELACIÓ AL CONVENIQUE TÉ PER OBJECTE LA MILLORA DE TRANSPORT PÚBLICATM EN RELACIÓ AL CONVENIQUE TÉ PER OBJECTE LA MILLORA DE TRANSPORT PÚBLICATM EN RELACIÓ AL CONVENIQUE TÉ PER OBJECTE LA MILLORA DE TRANSPORT PÚBLIC    
COL�LECTIU URBÀ DELS MUNICIPIS ASSOCIATS A LCOL�LECTIU URBÀ DELS MUNICIPIS ASSOCIATS A LCOL�LECTIU URBÀ DELS MUNICIPIS ASSOCIATS A LCOL�LECTIU URBÀ DELS MUNICIPIS ASSOCIATS A L ''''AMTUAMTUAMTUAMTU

Vist el 2n Conveni formalitzat en data 7 de juliol de 2010, entre el senyor Manel Nadal i Farreras,  en 
qualitat de Secretari per a la Mobilitat del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya (DPTOP) i de President del Comitè Executiu i Director general de l'Autoritat 
del Transport Metropolità (ATM) i, l'Il�lm. Sr. Josep Mayoral Antigas, en qualitat de president de 
l'Agrupació de Municipis titulars del servei de Transport Urbà (AMTU), i que té per objecte la millora 
del transport públic col�lectiu urbà dels municipis associats a l'AMTU, mitjançant l'increment dels ajuts 
a municipis per a la millora del transport urbà que actualment atorga la Generalitat de Catalunya en 
aquest àmbit. La durada d'aquest conveni és de 2011 a 2014.

Atès que l'Ajuntament de Granollers és membre associat de l'AMTU, segons acord adoptat pel ple en 
sessió celebrada el dia 22 de maig de 2001

Vist que en el pacte segon, lletra B), primer apartat, de l'esmentat conveni, s'estableix que: “L'AMTU 
es compromet a: Obtenir dels ajuntaments d'aquests municipis, que tinguin interès en beneficiar-se de 
les mesures de foment de la Generalitat de Catalunya, l’autorització expressa per a actuar, en 
representació seva, com a interlocutora única davant la Generalitat de Catalunya i l'ATM, en 
l'acompliment d'aquest conveni.”

Considerant que l’Ajuntament de Granollers té interès en acollir-se a les ajudes que resulten de 
l'esmentat conveni i, alhora, i a petició de l'AMTU, entenc procedent l'autorització a que es fa 



referència en el paràgraf anterior, tal i com es va fer pel 1r. Conveni 2007-2010.

Per tot això, la Comissió Informativa de l'Àrea de Territori i Ciutat de l'Ajuntament de Granollers 
proposa al ple l'aprovació 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 .-.-.-.-    Autoritzar a l'Agrupació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU) per tal que representi a 
l’Ajuntament de Granollers,  al efectes que s'estableixen en el pacte segon, lletra B), paràgraf 1., del 
conveni formalitzat el dia 7 de juliol de 2010, entre el DPTOP- ATM i l'AMTU (objecte de transcripció 
en la part expositiva d'aquesta proposta), l'objecte del qual és la millora del transport públic col�lectiu 
urbà dels municipis associats a l'AMTU. L'expressada autorització s'entenc tant amplia en dret com 
sigui menester, en el marc dels drets i obligacions que es recullen en el conveni de referència .

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Comunicar l'acord antecedent al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, a l'ATM i a l'AMTU. 

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde president:
Passem al punt número 10, endavant, 
 
10101010).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA LIQUIDACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE LADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA LIQUIDACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE LADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA LIQUIDACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE LADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA LIQUIDACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE LA    
INSTAL�LACIÓ I EXPLOTACIÓ DINSTAL�LACIÓ I EXPLOTACIÓ DINSTAL�LACIÓ I EXPLOTACIÓ DINSTAL�LACIÓ I EXPLOTACIÓ D''''EXPENEDORS DE TIQUETS PER A LA REGULACIÓEXPENEDORS DE TIQUETS PER A LA REGULACIÓEXPENEDORS DE TIQUETS PER A LA REGULACIÓEXPENEDORS DE TIQUETS PER A LA REGULACIÓ    
DDDD''''APARCAMENTS SOTA CONTROL HORARI A LA VIA PÚBLICA I DEL SERVEI DAPARCAMENTS SOTA CONTROL HORARI A LA VIA PÚBLICA I DEL SERVEI DAPARCAMENTS SOTA CONTROL HORARI A LA VIA PÚBLICA I DEL SERVEI DAPARCAMENTS SOTA CONTROL HORARI A LA VIA PÚBLICA I DEL SERVEI D''''AMBICIAAMBICIAAMBICIAAMBICIA''''TTTT,,,,    
ATÈS EL CANVI DE GESTIÓ DELS SERVEIS ESMENTATS I EL SEU TRASPÀS EFECTIU AATÈS EL CANVI DE GESTIÓ DELS SERVEIS ESMENTATS I EL SEU TRASPÀS EFECTIU AATÈS EL CANVI DE GESTIÓ DELS SERVEIS ESMENTATS I EL SEU TRASPÀS EFECTIU AATÈS EL CANVI DE GESTIÓ DELS SERVEIS ESMENTATS I EL SEU TRASPÀS EFECTIU A    
GRANOLLERS PROMOCIONS SAGRANOLLERS PROMOCIONS SAGRANOLLERS PROMOCIONS SAGRANOLLERS PROMOCIONS SA ....

Per acord de Ple de data 28 de març de 1985 es va adjudicar  el concurs convocat per a la concessió 
de la instal�lació i explotació d'expenedors de tiquets per a la regulació d'aparcaments sota el control 
horari a la via pública a l 'empresa ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS S.A. per un termini de 5 anys, 
prorrogables.

La durada del contracte, incloses les pròrrogues, va des de l'1 d'abril de 1985 fins al 30 d'abril de 
2011.

Per acord de Ple de data 28 de novembre de 2008, s'aprovava l'establiment del servei municipal de 
préstec de bicicletes de lloguer - AMBICIA'T.

Per acord de Junta de Govern Local de data 25 de febrer de 2008, l'empresa ESTACIONAMIENTOS Y 
SERVICIOS SA va ser l'adjudicatària del contracte de subministrament del sistema mecànic i 
electrònic per dispensar bicicletes per al servei Ambicia 't,.

Per acord de Ple de data 24 de novembre de 2009, es va aprovar el canvi de la forma de gestió 
indirecta per mitjà de concessió administrativa del servei d'estacionament regulat de vehicles a la via 
pública (zona blava) , i el de gestió directa del servei de lloguer de bicicleta pública (AMBICIA'T), a 
gestió directa a través de la societat mercantil de capital integrament públic GRANOLLERS 
PROMOCIONS S.A.

En data 27 d'abril de 2011, per Resolució d'Alcaldia núm.477/2011, es va acordar el traspàs efectius 
d'ambdós serveis a GRANOLLERS PROMOCIONS S.A., a partir de l' 1 de maig de 2011.

De conformitat amb l'article 111 de Llei 13/1995, de Contractes de les administracions públiques 
procedeix aprovar l'acte formal de recepció o conformitat del servei. Amb caràcter previ cal procedir a 
la liquidació contractual existent entre l'Ajuntament de Granollers i l'empresa Estacionamientos y 
Servicios S.A. (EYSSA), en únic expedient per tal que sigui més aclaridor.

Aquesta liquidació s'estructura en els següents apartats :



1. Inventari de material lliurat a l ' Ajuntament

2. Liquidació econòmica

1. Inventari de material lliurat a l 'Ajuntament:

1.a). Servei d'estacionament regulat ( zona blava)

Es correspon amb  l'acta de recepció i el  llistat de l' annex 1 (que s'incorporen en aquest expedient) 
en el que es detallen les màquines expenedores que en el decurs dels anys de contracte han estat 
instal�lades amb la corresponent senyalització del pal i banderola .

A  l'acta de recepció també queden reflectits :

– 1 servidor data center;
– 14 PDA;
– 10 impressores de denuncies;
– 11 teclats alfanumèrics; i 
– 11 mòduls de veu
– 150 mòduls d'aparcaments
– 1 ordinador i 1 impressora
– 17 targetes de comunicació

2. Liquidació econòmica.

Per procedir a la liquidació econòmica s'ha  aplicat la fórmula : kt = 0,59 * Pt/Po + 0,33 * IPCt/IPCo + 
0,08, on les ponderacions resulten del "pes" que tenen tels diferents capítols (P = despeses de 
personal; IPC = per la variació de les despeses del servei subjectes a l'increment de preus al consum; 
i el terme 0,08 correspon a la part proporcional de les anualitats de les inversions realitzades que no 
es veuen modificades anualment)

Aquesta fórmula de revisió de preus resulta de l'aplicació de l'oferta acceptada a l'empresa EYSSA en 
l'acord de Ple de data 21 de març de 2000.

Anualment des de l'any 2000 es procedia a la revisió de preus del contracte aplicant a la fórmula 
(terme Pt/Po) estimacions de l'increment que hi hauria del conveni laboral en el moment de la seva 
aprovació.

S'han calculat les diferencies existents entre les revisions aprovades i les que haurien correspost 
aplicant l'increment de conveni que a posteriori ha estat el real d'ençà l'any 2000, que és quan es 
canvien totes les màquines i es reestructura el contracte.

Això ha donat una variació en el valor de les kt resultants que s 'aplicaven a la partida de personal.

El resultat i la documentació adjunta és el que es recull a l'annex 2 (que s'incorpora a aquest 
expedient)

L'empresa EYSSA ha de liquidar a l' Ajuntament de Granollers un import de 67.946,00 €

Es dona per complimentat el tràmit d'audiència de l'empresa, atès que EYSSA ha presentat un 
document (registre d'entrada 3331) on explícita el seu acord amb aquest import de 67.946,00 €.

Pel que fa a les màquines expenedores que encara no han estat amortitzades, provenen de la posta 
en marxa del servei AMBICIA'T, segons acord d'adjudicació de la Junta de Govern de data 25 de 
febrer de 2008.

L'empresa EYSSA, per tal d'assegurar el bon funcionament d'un sistema absolutament nou que no 
s'havia provat enlloc, i que permetia tant l'expedició de tiquets de zona blava com de tiquets 



AMBICIA'T,  va optar, per iniciativa pròpia, per la instal�lació de 8 màquines noves de la marca 
Parkare/Ibersegur model AC-2005/21,  adscrivint-les de facto per la seva funcionalitat al servei de 
zona blava.

El preu actual d'adquisició d'aquestes màquines expenedores de tiquets amb els accessoris que 
porten de teclat expandit, panell solar i centralització seria de  :

Expenedor bàsic : 4.111,25 €
Alimentació amb panell solar :    237,25 €
kit comunicació via GSM o GPRS :    433,55 €
Lector de targeta banda magnètica i xip: 1.085,50 €
Teclat :    422,50 €
Llicència targeta bancària, prepag. i selecció:    240,00 €

_________
SUMA 6.530,05 €

IVA 18% 1.175,41 €
Preu total IVA inclòs per màquina 7.705,45 €

Preu total 8 màquines : 7.705,45 € x 8 màquines = 61.643,60 €

Si s'aplica un  període d'amortització de 10 anys resultaria una depreciació anual de 6.164,36 €.

Si han transcorregut 2,5 anys des de la instal�lació fins a la data de liquidació , seria un descompte a 
aplica de 6.164,36 € x 2,5 anys = 15.410,90 €.

Un preu correcte del valor residual no amortitzat seria de 61.643,60 € i considerant els dos anys i mig 
d'amortització (15.410,90 €) resulta un import de 46464646....232232232232,,,,70707070    €€€€....

L'empresa EYSSA ofereix l'opció que l' Ajuntament es quedi aquestes màquines per un import de 
35.994,72 € (IVA inclòs).

    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 del contracte del servei d'estacionament d'estacionament regulat de 
vehicles a la via pública (zona blava) que realitzava l'empresa ESTACIONAMIENTOS  Y SERVICIOS 
SA,  que presenta un ròssec a favor de l'Ajuntament de 67.946,00 €

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Reconèixer a favor d'ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS SA,  l'import de 30.504,00 € més 
5.490 € d'IVA, que fa un total de 35.994,72 €, corresponents als valors residuals de  les màquines de 
la marca Parkare/ibersegur model AC-2005/21, adscrites al servei de lloguer de bicicletes públiques 
(AMBICIA'T).

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-     Compensar  els imports que es deriven dels punts primer i segon anteriors, resultant un 
ròssec a favor de l'Ajuntament de 31.951,28 € i reclamar a  EYSSA aquest import.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Incorporar a l'inventari de l'Ajuntament de Granollers les 8 màquines de la marca 
Parkare/ibersegur model AC-2005/21 instal�lades per EYSSA, per al servei de lloguer de bicicletes 
públiques (AMBICIA'T). 

CinquèCinquèCinquèCinquè....- Declarar efectuada la recepció del servei d'estacionament regulat de vehicles a la via 
pública, amb efectes de l'1 de maig de 2011.

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

Alcalde president:
En tot cas farà la presentació el regidor de Mobilitat, endavant senyor Segovia, 



Sr. Segovia:
Muy brevemente, porque este informe de liquidación del contrato con la empresa Estacionamientos y 
Servicios SA, por el servicio prestado para el estacionamiento regulado de vehículos en superficie o 
zona azul, y por el de préstamo de bicicletas públicas, queda claramente especificado en el dictamen 
que acompaña al expediente.

Dado que la gestión de estos servicios se traspasó a Granollers Promocions SA a partir del  1 de mayo 
de 2011, esta liquidación se produce con efectos 30 de abril de 2011.

En esta liquidación, hay que destacar dos aspectos como se recoge en el correspondiente informe 
técnico.

Por un lado el inventario del material que entrega la empresa y que queda recogido en la 
correspondiente acta de recepción que consta en el referido expediente.

Y en segundo lugar, la liquidación económica.

Esta liquidación, se calcula en base a las revisiones de precios efectuadas y arrojan un balance 
favorable al ayuntamiento de 67.946€. Según queda recogido en el anexo correspondiente.
Cifra que por otra parte, con la que la empresa muestra su acuerdo mediante carta.

En cuanto a la maquinaria inventariada, del parque total de 59 máquinas expendedoras de tíquets, 
existen 8 con un valor residual conjunto de 46.232’70€ que la empresa nos ofrece quedarnos por un 
precio de 35.994’72€.

Tal y como se recoge en el informe técnico, entendemos que es una muy buena opción poder 
disponer de un parque de maquinaria moderno y prácticamente nuevo. Ya que sólo tienen dos años y 
medio de uso.

Y también a un buen precio para cubrir cualquier circunstancia que pueda ocasionarse. Ya que no 
debemos olvidar que la inmensa mayoría de las máquinas actuales ya han superado el término de su 
vida útil.

Por tanto, entendemos que es beneficiosa para la ciudad aceptar esta oferta.

Así, una vez compensado el coste de esta maquinaria de la liquidación inicial  presentada , el resultado 
final a ingresar por parte del ayuntamiento es de 31.951'28€ como explicaba la señora secretaria en la 
parte expositiva.

Alcalde president:
Molt bé, aquí no hi ha anunciades intervencions, si que hi ha petició de votació.

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor     ::::    19191919 PSCPSCPSCPSC::::    13131313 CIUCIUCIUCIU::::    5555 AGAGAGAG::::    1111
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra     ::::    CapCapCapCap
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions     ::::    5555        PPPPPPPP::::    4444 ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE::::    1111

 
Alcalde president:
Passem a l'apartat de la Junta de Portaveus, la senyora secretària llegirà el que la Junta de Portaveus 
ha decidit en cadascuna de les mocions, endavant, 
 

JUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUS

11111111....1111).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D’ACCIÓ GRANOLLERS IMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D’ACCIÓ GRANOLLERS IMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D’ACCIÓ GRANOLLERS IMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D’ACCIÓ GRANOLLERS I    
ICVICVICVICV----EUA EN REBUIG A  L’INCREMENT DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLESEUA EN REBUIG A  L’INCREMENT DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLESEUA EN REBUIG A  L’INCREMENT DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLESEUA EN REBUIG A  L’INCREMENT DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES    ((((IBIIBIIBIIBI))))    DERIVATDERIVATDERIVATDERIVAT    
DEL REIAL DECRET  LLEIDEL REIAL DECRET  LLEIDEL REIAL DECRET  LLEIDEL REIAL DECRET  LLEI     20202020////2011201120112011    DEL GOVERN DE L’ESTAT ESPANYOLDEL GOVERN DE L’ESTAT ESPANYOLDEL GOVERN DE L’ESTAT ESPANYOLDEL GOVERN DE L’ESTAT ESPANYOL     



El Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria tributària, 
pressupostària i financera per a la correcció del dèficit públic aprovat de forma unilateral pel govern de 
l'Estat espanyol obliga a les administracions locals a fer un increment del tipus impositiu de l 'impost de 
béns immobles durant els exercicis 2012 i 2013. Aquest increment s'aplica en funció de la data de la 
darrera revisió cadastral del municipi i pot variar del 4 a 10%. Comportarà per tant un increment de la 
pressió tributària a la ciutadania que a la pràctica pot situar-se molt per sobre del 10%, arribant a 
increments del 35%.

Malgrat que aquesta mesura suposarà un augment de la previsió d'ingressos aprovada en els 
pressupostos d'aquest 2012, es tracta d'una decisió que agredeix directament l'autonomia local dels 
municipis, que dificulta als municipis la capacitat de modular l 'impost, i que en un moment de crisi com 
l’actual carrega sobre moltes famílies que ja estan passant dificultats econòmiques .

L'última revisió cadastral que es va efectuar a Granollers data de l'any 1998. El Reial Decret fixa un 
10% d'increment addicional per a tots els ajuntaments que van aplicar l'última revisió cadastral abans 
del 2002, xifra a la que cal sumar  l'actualització del 3% que el Ple va aprovar el passat mes d'octubre. 
Això significa que els granollerins i granollerines veuran incrementat el seu rebut de l'IBI un 13%. Així, 
si al 2011 el rebut mitjà de l'IBI era de 327,78€, al 2012 passarà a ser de 371,37€.

La crisi econòmica afecta durament moltes famílies de la ciutat i aquest increment del tipus impositiu 
de l'IBI per als immobles urbans eleva injustament la contribució que haurà de fer la ciutadania en 
aquesta matèria.

A més, aquesta decisió unilateral en cap cas pot ser una mesura econòmica amb voluntat de substituir 
les mesures estructurals que el món local porta reclamant des de fa dècades. L'increment de l'IBI 
només és una solució pressupostària conjuntural que no soluciona el problema de l'infrafinançament 
local i afegeix major incertesa en les finances del món local . 

D'altra banda, existeix la possibilitat que l’increment dels ingressos provinents de l’impost de béns 
immobles no comporti el corresponent increment del finançament estatal previst per als municipis .

El Text refós de la Llei Reguladora de els Hisendes Locals (TRLRHL), aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, regula, entre molts altres aspectes, la imposició i ordenació de els taxes, impostos i 
contribucions especials municipals. I, entre aquests, regula el fet imposable, la base imposable, el 
tipus de gravamen, les exempcions, els subjectes passius, les bonificacions i tota la resta d’aspectes 
relatius a l’IBI.

D'altra banda, els municipis tenen la capacitat d’aprovar i regular les bases per a l’atorgament de 
subvencions, i  l’art 9.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals diu que les 
ordenances “podran establir una bonificació de fins el cinc per cent de quota a favor dels subjectes 
passius que domiciliïn els seus deutes de venciment periòdic en una entitat financera, anticipin 
pagaments o realitzin actuacions que impliquin col�laboració en la recaptació d’ingressos” . 

Per tots aquests motius, els Grups Municipals d'Acció Granollers i d'ICV-EUA proposen al Ple 
l'adopció dels següents acords

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.-    Mostrar el profund desacord del consistori amb el contingut del Reial Decret  Llei 20/2011, 
de 30 de desembre,  i en concret amb el contingut del seu article 8, ja que no només suposa una greu 
intromissió del Govern de l’Estat espanyol a l'autonomia financera dels ajuntaments sinó que eleva 
injustament la contribució que haurà de fer la ciutadania en aquesta matèria.

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-    Preveure, per a les ordenances fiscals del 2013, una revisió a la baixa dels tipus impositius 
de l'IBI per compensar la pujada extraordinària del 2012.

TERCERTERCERTERCERTERCER.- Aplicar una reducció del 5% de la quota en els rebuts domiciliats o que anticipin 
pagaments de l’IBI.



QUARTQUARTQUARTQUART.- Crear, ateses les facultats tributàries del món local, una comissió que estudií i concreti la 
proposta d’unes bases per l’atorgament de subvencions sobre l’IBI atenent a consideracions de la 
situació econòmica i social de la unitat familiar subjecte del tribut i que presentarà la proposta abans 
de l'aprovació de les Ordenances Fiscals 2013.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.-    Exigir que l’increment dels ingressos provinents de l’impost de béns immobles produït a 
causa de l’aplicació del Reial decret - llei 20/2011 no comporti com a conseqüència un decrement del 
finançament estatal previst per als municipis. I, en cas que finalment impliqui un increment no 
pressupostat, destinar aquests diners a sufragar la rebaixa de l 'impost al 2013.

SISÈSISÈSISÈSISÈ.-.-.-.-    Reclamar un model de finançament propi i definitiu per als ajuntaments que no estigui subjecte 
a mesures conjunturals, aprovant una llei de finances locals que financi de forma suficient les 
necessitats del món local.

SETÈSETÈSETÈSETÈ----    Traslladar el present acord al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, a la Direcció 
General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya, l'Associació de Municipis de Catalunya, 
a la Federació de Municipis de Catalunya, al Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats de 
Madrid 

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

 
11111111....2222).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA EN RELACIÓ AMBMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA EN RELACIÓ AMBMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA EN RELACIÓ AMBMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA EN RELACIÓ AMB    
L’ARTICLEL’ARTICLEL’ARTICLEL’ARTICLE    8888    DEL REIAL DECRET – LLEIDEL REIAL DECRET – LLEIDEL REIAL DECRET – LLEIDEL REIAL DECRET – LLEI    20202020////2011201120112011,,,,    DEDEDEDE    30303030    DE DESEMBREDE DESEMBREDE DESEMBREDE DESEMBRE,,,,    DE MESURESDE MESURESDE MESURESDE MESURES    
URGENTS EN MATÈRIA PRESSUPOSTÀRIAURGENTS EN MATÈRIA PRESSUPOSTÀRIAURGENTS EN MATÈRIA PRESSUPOSTÀRIAURGENTS EN MATÈRIA PRESSUPOSTÀRIA,,,,    TRIBUTÀRIA I FINANCERA PER LA CORRECCIÓTRIBUTÀRIA I FINANCERA PER LA CORRECCIÓTRIBUTÀRIA I FINANCERA PER LA CORRECCIÓTRIBUTÀRIA I FINANCERA PER LA CORRECCIÓ    
DEL DÈFICIT PÚBLICDEL DÈFICIT PÚBLICDEL DÈFICIT PÚBLICDEL DÈFICIT PÚBLIC ....    

Atès que el contingut de l’article 8 del Reial Decret – Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures 
urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic , referent als 
tipus de gravamen de l’impost sobre els Béns Immobles, comporta una intervenció directa de l’Estat 
sobre les finances dels municipis i  l’autonomia local així com de l’àmbit competencial dels 
ajuntaments. 

Atès que, la modificació sobre el tipus impositiu de l’IBI modifica la decisió més important que pot 
prendre un ajuntament en política fiscal, doncs de tots els tributs municipals, l’impost sobre els Béns 
Immobles és el més important. 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Granollers pren els següents acords: 

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

PRIMER.- L’Ajuntament de Granollers mostra el seu desacord amb el contingut del Reial Decret – Llei 
20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per 
a la correcció del dèficit públic, i en concret amb el contingut del seu article 8, doncs suposa una 
intromissió del govern de l’Estat espanyol a l’autonomia financera dels ajuntaments . 

SEGON.- L’Ajuntament de Granollers reclama novament un model de finançament propi i definitiu per 
als ajuntaments que no estiguin subjectes a mesures conjunturals, aprovant una Llei de finançament 
que cobreixi de forma suficient les necessitats del món local. Mesures que en cap cas haurien de 
suposar una reducció de finançament als ens locals. 

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

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor     ::::        PSC i CIUPSC i CIUPSC i CIUPSC i CIU ....
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra     ::::    PPPPPPPP        
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions     ::::        ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----E i AGE i AGE i AGE i AG

 



11111111....3333).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A ELS GRUPS MUNICIPALS PSCMOCIÓ RELATIVA A ELS GRUPS MUNICIPALS PSCMOCIÓ RELATIVA A ELS GRUPS MUNICIPALS PSCMOCIÓ RELATIVA A ELS GRUPS MUNICIPALS PSC,,,,    ICV –EUIA  I ACCIÓ GRANOLLERSICV –EUIA  I ACCIÓ GRANOLLERSICV –EUIA  I ACCIÓ GRANOLLERSICV –EUIA  I ACCIÓ GRANOLLERS    
DONEN SUPORT A LA MOCIÓ PRESENTADA PER UGT I CCOO RELATIVA A LA MOCIÓ ENDONEN SUPORT A LA MOCIÓ PRESENTADA PER UGT I CCOO RELATIVA A LA MOCIÓ ENDONEN SUPORT A LA MOCIÓ PRESENTADA PER UGT I CCOO RELATIVA A LA MOCIÓ ENDONEN SUPORT A LA MOCIÓ PRESENTADA PER UGT I CCOO RELATIVA A LA MOCIÓ EN    
CONTRA DE LA REFORMA LABORAL IMPOSADA PEL GOVERN DE L’ESTATCONTRA DE LA REFORMA LABORAL IMPOSADA PEL GOVERN DE L’ESTATCONTRA DE LA REFORMA LABORAL IMPOSADA PEL GOVERN DE L’ESTATCONTRA DE LA REFORMA LABORAL IMPOSADA PEL GOVERN DE L’ESTAT ....

El nostre país viu immers en una profunda crisi economica que té les seves causes en la fallida del 
sistema financer. Una de les conseqüencies més dures que té aquesta gravíssima situació que 
travessa la nostra economia és la destrucció d'ocupació, que ja ha arribat a cotes historiques a 
Espanya i a Catalunya. Les polítiques contra el déficit que s'imposen des de la Comissió Europea, el 
Banc Central Europeu i el Fons Monetari Internacional, estan afectant greument els elements 
fonamentals del nostre model d'estat del benestar. L'aplicació de retallades pressupostaries a 
I'educació i a la sanitat públiques, així com la reducció radical de la despesa social que dóna 
cobertura, principalment, a la població més humil i a aquells que han perdut la seva feina, esta 
ampliant I'escletxa social, amena<;ant seriosament la cohesió social al nostre país .

En aquest context d'elevadíssima taxa d'atur, retallades de serveis públics i pressió sobre les 
condicions de treball en el si de les empreses, el Govern central ha aprovat per decret la reforma 
laboral més regressiva de la historia democratica a Espanya. Una reforma que significa un enorme 
retrocés en materia de drets i condicions laborals en el nostre país. Sota I'excusa de trobar 
mecanismes per a la reactivació de la contractació a la nostra economia, el Govern de I'Estat ha 
imposat una reforma laboral que instaura de facto I'acomiadament lIiure i amb 20 dies d'indemnització. 
És una reforma que permet a les empreses impulsar expedients de regulació d'ocupació sense 
I'aprovació de I'Administració pública, com era fins ara. La reforma, bonifica els empresaris per la 
contracta ció de treballadors sense cap mena de seguretat en la seva continu"itat en el lIoc de treball 
amb un 50% del seva prestació d'atur, amb la qual cosa els que hagin exhaurit la prestació seran 
difícilment contractables. Aquesta reforma imposada també dóna un greu cop la negociació col, 
lectiva, col'locant el conveni d'empresa com a principal referencia, per sobre deis convenis sectorials i 
territorials, i deixant en situació de maxima feblesa els treballadors les treballadores de les empreses 
petites i mitjanes. 

En un moment d'inseguretat i manca de confianc;a en el futur, les mesures que s'han pres 
introdueixen encara més incertesa en I'economia precaritzant al límit les relacions laborals. De res ha 
servit el fracas absolut de la reforma laboral del 2010, que fins al moment ha generat més d'un milió d'
aturats nous, ni tampoc la constatació que en temps de recessió economica cal estimular la demanda 
interna i que aixo no es fa precaritzant les condicions del treball, sinó garantint la qualitat en la 
contractació, mantenint el poder adquisitiu deis salaris i assegurant I'accés al credit de les empreses i 
les famílies. 

Els ajuntaments, sensors privilegiats de les necessitats i les angoixes deis nostres ciutadans i 
ciutadanes; referencia principal en materia de cobertura social d aquelles persones que més pateixen 
la crisi economica i les seves conseqüencies i altaveus de les aspiracions fonamentals de les nostres 
ciutats i viles, demanem al Govern central que:

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

1.- Interpreti el rebuig social generalitzat que ha provocat I'aprovació de la reforma laboral que va 
entrar en vigor dissabte 12 de febrer de 2012 i,

2.- Convoqui la mesa del diàleg social per obrir un procés de negociació amb els agents socials i 
econòmics per tal de reorientar la reforma laboral, perquè impulsi la contractació veritablement estable 
i de qualitat; per assegurar la incorporació al mercat laboral de treballadors a I'atur i fer passes en la 
direcció de transformar el nostre model competitiu .

3.- Afronti la necessitat d'enfortir el serveis públics com a garants de drets i cohesió social en uns 
moments en que gairebé el 30% de la població aturada ja no rep cap mena de prestació ni subsidi per 
desocupació.

4.- Que d'una vegada es compleixin els compromisos adquirits després de I'entrada en vigor del nou 
Estatut de Catalunya entre el Govern de l'Estat i el Govern de la Generalitat en matèria de 
finançament, i que permetria evitar I'ofegament de la capacitat econòmica de les administracions 
catalanes. 



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

 
 Alcalde president:
Molt bé, moltes gràcies. Passaríem a l'apartat de Torn de precs, preguntes i interpel�lacions, 

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

Alcalde president:
Comencem per Acció Granollers ¿no?. ¿ICV-EUiA-E? Senyor Josep Casasnovas.

Sr. Casasnovas:
Gràcies Alcalde. Voldríem fer-li una pregunta al regidor Albert Camps. El nostre municipi tenim 
diverses rutes pels voltants, en concret voldríem preguntar sobre la Serra de Llevant. Ja fa temps que 
es va editar unes guies i el web municipal tenim referència, en concret en aquesta s'esmena una àrea 
de descans i fins i tot que podem fer estiraments i la realitat és que si un s'adreça a la suposada zona 
de descans només trobem una paperera. Ja fa temps que han desaparegut les taules i bancs que hi 
havien, d'altra banda en aquesta i d'altres rutes la senyalització s'ha anat deteriorant o fins i tot ha 
desaparegut. El que voldríem saber es si es pensa recuperar l'àrea de descans i si es te previst fer 
una revisió de la senyalització i plafons informatius i si és així , ¿per quan ho tenen previst? Gràcies. 

Alcalde president:
Moltes gràcies. Senyor Camps, endavant, 

Sr. Camps:
Bé, l'àrea que vostè esmenta lamentablement ja fa 8 anys, ja fa molt temps, es va haver de retirar a 
cause del incivisme que es produïa en aquella zona. Es va reparar una vegada a  darrere de l'altre i 
els serveis tècnics vàrem acordar doncs que allò no podia continuar d'aquesta manera, és un lloc 
lliure, en el qual no pot haver cap mena de control i la veritat és que a les guies s'hi contempla perquè 
l'ho ideal era que hi hagués una àrea de descans però ja torno a repetir que l'us incívic va fer que no 
es pogués mantenir. 

De totes maneres, en quan a la senyalització doncs també alguna ja te uns anys però també s'ha anat 
renovant, s'ha anat millorant, per exemple ara acabem de fer la renovació ara de tota la senyalització 
d'una sèrie de plafons a la vora del passeig fluvial i es va fer també el manteniment. Aquesta era una 
acció que teníem prevista, no només de fer el manteniment de tota la senyalització que tenim, si no de 
millorar-la i incrementar-la i això espero poder-ho fer en els propers mesos i anys que si ho tenim en el 
programa d'actuació municipal. 

Alcalde president:
Moltes gràcies. Senyor Casasnovas, endavant, 

Sr. Casasnovas:
Gràcies Alcalde. Voldríem fer-li una pregunta, però abans el nostre grup voldria explicar el seu sentit 
de vot en referència a la moció presentada pel seu grup sobre la pujada de l'IBI que ha estat 
d'abstenció. En primer lloc, 

Alcalde president:



No, no, m'agradaria que tots fóssim fidels al compliment del reglament. Ara no es pot obrir un debat a 
l'entorn d'un tema que pertany 

Sr. Casasnovas: 
No, vull fer-li una pregunta i abans faig una exposició.

Alcalde president:
Em permet que li expliqui, hi ha un reglament que ha aprovat aquesta Corporació i en el qual 
circumscrivim determinats debats en el lloc a on el circumscrivim que és la Junta de Portaveus i 
vostès poden tenir una posició diferent a la Junta de Portaveus però en tot cas la idea i l'acord és no 
reproduir aquests debats en el plenari. Jo no llegiré el ROM, però en tot el cas.

Sr. Casasnovas:
No reproduïm el debat que teníem en la Junta de Portaveus.

Alcalde president:
Escolti, escolti, jo no he acabat de fer ús de la paraula, si em permet, una mica de respecte. Gràcies. 
Insisteixo, la Junta de Portaveus te una funció i al apartat de precs, preguntes i interpel�lacions és per 
fer 
 precs, preguntes i interpel�lacions, si us plau, faci un prec, una pregunta o una interpel�lació. 

Sr. Casasnovas:
Una pregunta li volem fer. 

Alcalde president:
Molt bé.

Sr. Casasnovas:
En tot cas, Acció Granollers i ICV-EUiA-E havíem presentat la nostra pròpia moció sobre la pujada de 
l'IBI, el seu grup no ha volgut donar suport en concret pel punt dos on deia: “preveure en la mesura 
que la llei ho permeti per les ordenances fiscals del 2013 una revisió de la baixada del tipus impositiu 
de l'IBI per compensar la pujada extraordinària del 2012”, entenem que aquest punt no condicionava a 
l'equip de govern a l'espera d'informes jurídics sobre la seva possible aplicació . El que si implicava era 
un posicionament polític.

Alcalde president:
Perdoni, jo es que em sap greu, no voldria retirar-li la paraula perquè vostè està fent un ús inadequat 
del reglament de règim interior d'aquesta, 

Sr. Casasnovas:
Com que veig que no podré expressar 

Alcalde president:
Perdoni, perdoni, estic parlant jo, si hem permet, tinc l'obligació de moderar aquesta sessió. Per tant, 
repeteixo, està fent un ús inadequat del reglament de règim interior. Jo crec que portem molts anys 
respectant tots aquests reglament i per tant, jo crec que no es tracta de reproduir un debat, li 
repeteixo, formuli vostè una pregunta, faci un prec.



Sr. Casasnovas:
Com que veig que no podré exposar, ja faig directament la pregunta. El que voldríem preguntar-li és si 
el seu equip de govern pot assumir el compromís que en el debat de les ordenances de 2013, sempre 
que la llei ho permeti, aplicarà una rebaixa de l'IBI, gràcies.

Alcalde president:
El nostre equip de govern, com fa sempre, posarà a disposició de tots els grups tota la informació per 
prendre amb la major amplitud possible i amb el major consens possible les decisions al voltant de les 
ordenances fiscals i les farà en funció de la informació que hi hagi en aquell moment i en funció de les 
dades que hi hagi en aquell moment i en funció de la legislació vigent en aquell moment i per tant , com 
sempre, vostès tindran totes les dades, tota la informació, tot el temps, totes les possibilitats de fer 
aportacions com varen fer fins i tot, com vostè sap molt bé, en el últim debat a l'entorn de les 
ordenances fiscals, en el que algunes de les qüestions que vostès varen proposar va ser incorporada 
de ple en el propi text de les ordenances fiscals malgrat no merèixer el seu vot favorable .

Alcalde president:
¿Més preguntes?

Sr. Casasnovas:
Gràcies. En el passat Ple li vaig fer el prec de que informés als diferents grups municipals sobre les 
actuacions fetes per l'equip de govern en referència a la moció aprovada en el mes d'octubre sobre la 
prevenció de desnonaments i la defensa del dret de l'habitatge. En concret en el punt 4 on fa 
referència les actuacions a desenvolupar per aquest Ajuntament. Vostè em va adreçar a la Comissió 
Informativa de Territori en la que el senyor Terrades ens va informar que s'estan fent contactes i que 
quan sàpiga alguna cosa en concret se'ns informarà. Esperem que avui, el nostre grup, en sessió 
plenària ens pugui respondre tot  entenent que l'acord de Ple del mes d'octubre, com li deia en 
referència al punt 4 implica més actuacions que no fer uns contactes i desitjaríem que els acords de 
Ple es duguin a terme i no es quedin en un calaix, sensació que tenim actualment donada la manca 
d'informació. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Si el senyor Terrades vol esperar a la Informativa o vol parlar en aquests moments, 
endavant, 

Sr. Terrades:
Al senyor Casasnovas en la Informativa se li va explicar que encara no teníem tota la informació 
complerta de quin és l'estat actual de la situació a Granollers i que per tant preferiríem tenir, també li 
vaig explicar, que l'alcalde de la ciutat està afrontant aquest tema ell també en persona perquè és un 
tema que ens preocupa i que teníem reunions amb els directors de zona de diverses entitats 
financeres de la ciutat de les que nosaltres considerem que son les més importants des del punt de 
vista del seu paquet d'hipoteques concedides en el passat. Aquesta ronda de contactes encara no s'ha 
finalitzat, però com que vostè insisteix i ens formula la pregunta en el Ple perquè no li sembli a vostè 
que escabullim aquest debat perquè no és la nostra intenció perquè ja s'estan fent actuacions des del 
propi servei d'urbanisme a través de la societat pública de Granollers Promocions i també des de la 
regidoria de serveis socials, atenent a moltes persones que tenen problemes i que volen 
acompanyament i assessorament i també altres qüestions que probablement no es poden satisfer del 
tot, per tant, preferiríem donar aquesta informació quan tinguéssim tot el paquet.

Ara, dit això, s'han fet aquests contactes, li torno a repetir, a falta d'alguns, en directors de zona de les 
principals entitats financeres per nombre o per volum d'hipoteques concedides en el passat recent, per 
conèixer dues coses, per conèixer la situació hipotecària d'aquestes hipoteques, per conèixer també 



l'estoc d'habitatges que hi puguin haver-hi a la ciutat fruit d'operacions que aquestes entitats 
financeres haguessin concedit a promotors i que hagués habitatge buit, per cert, en tot cas per 
recapitular, si que s'han tingut algunes reunions, en concret dues reunions amb la plataforma que es 
va constituir de defensa d'afectats per les hipoteques.

A més a més d'aquestes reunions amb entitats financeres, per tal de poder contrastar la informació, 
probablement de part, jo crec que bastant fe de digna, que se'ns ha facilitat també amb agents que 
interactuen en el sector de l'habitatge en la nostra ciutat per contrastar la realitat. Sobre aquestes dues 
qüestions que nosaltres volíem conèixer: estocs d'habitatges, si n'hi  havien o no, impagaments 
d'hipoteques i per tant que poden portar a l'execució hipotecària i a un possible desnonament. La 
sensació, també amb el col�legi d'advocats, dintre d'aquests agents que interactuen en el sector 
immobiliari, la sensació de la informació que se'ns està transmeten, més enllà d'aquells casos 
particulars, que es produeixen i que % en funció dels impagats o de les mitjanes d'impagats que hi ha 
en el conjunt del país doncs és evident que la nostra ciutat també se'n produeixen podríem dir que a 
Granollers hi ha, primer,  un estoc d'habitatge petit lliure, segon, que l'impagament d'hipoteques i per 
tant amb la possibilitat de que això obri la via de l'execució hipotecària si les comparem amb altres 
ciutats de l'entorn de Granollers o altres ciutats de la comarca o altres ciutats del país, és menor. Això 
no vol dir que no hi hagin problemes, però que és menor que altres ciutats, de fet algunes de les 
consultes que ja s'han formulat a través dels serveis tècnics de serveis socials o de la pròpia 
assessoria jurídica de Granollers Promocions ens estem trobant amb la casuística de que algunes de 
les persones que s'adrecen als nostres serveis d'assessorament jurídic per saber com s'ha d'actuar ni 
son ciutadans empadronats a Granollers ni tenen el seu habitatge a la ciutat de Granollers . 

Volíem conèixer també, també tenim la percepció de que a vegades els que concedeixen les 
hipoteques, els que signen les hipoteques i els serveis jurídics de les entitats financeres que en cas 
d'impagats acaben executant la hipoteca és millorable la seva coordinació. Nosaltres també volem 
saber quan pot haver-hi algun problema per poder planificar l'actuació dels serveis públics de 
l'Ajuntament de Granollers.  

Hem intentat també si hi ha calendarització en els processos d'execució hipotecària que poden portar 
al desnonament per part de l'administració de justícia i com ja era de preveure aquesta és una dada 
que no es facilita. 

Ja li he dit que en aquests moments malgrat no haver-se acabat la ronda amb els directors de zona de 
les entitats financeres ja s'està prestant assessorament jurídic en aquelles persones que el sol�liciten 
a través de Granollers Promocions o a través dels serveis tècnics de Serveis Socials. A més a més, 
sent conscients, que a banda dels possibles problemes de desnonament hi ha un altre problema que 
és la necessitat d'accés a l'habitatge a unes condicions més econòmiques i per tant amb la figura del 
lloguer social en aquests moments hem activat tots els mecanismes perquè els pocs habitatges 
públics que hi havien a la nostra ciutat que encara no tenien adjudicat un llogater. Habitatges públics 
municipals o de la Generalitat de Catalunya, s'activessin, per tant, hi hagués una circulació ràpida en 
aquests moments ja li puc dir que dels habitatges que serien propietat municipal, es va canviar el 
sistema d'adjudicació es van treure del règim de vendes el varen posar en el de lloguer social i en 
aquests moments estan tots ocupats, tots llogats i també sap vostè, m'imagino perquè ha sortit en els 
mitjans de comunicació perquè sembla ser que d'això si que se n'ha informat, si no la Comissió 
Informativa, si el Consell d'Administració de Granollers Promocions que també hi ha representants de 
tots els grups de la Corporació, que en aquests moments s'ha obert un concurs públic per posar 
lloguer social al voltant d'una trentena de 32 habitatges per ser exactes del parc d'habitatge públic de 
la Generalitat de Catalunya que com vostè déu saber gestiona l'Ajuntament de Granollers a través de 
Granollers Promocions. S'ha tancat ja en aquests moments la convocatòria, diguem que hi ha més 
sol�licitants que habitatges hi han i que un cop comprovades tots els requisits que sol�licitava la 
convocatòria es procedirà al seu sorteig per poder-se adjudicar. Jo crec que com a molt tardar a finals 
del mes d'abril.

També s'està analitzant per part del Consell d'Administració de Granollers Promocions la posada en 
marxa durant l'exercici pressupostari actual, el 2012, de un concurs per tal de que en el sector del 
Lledoner, el sòl públic municipal fer una primera promoció d 'habitatges públics, en concret 36 en règim 
de lloguer. És evident que mentres s'adjudica el projecte, es construeix i es treu a concessió, aquest 
sembla ser el règim que adoptarem i estiguin construïts i estiguin a disposició de possibles 
demandants ven bé passarà un any i mig o dos. Sabem que hi ha un problema, que és un problema 



diferent al de fa 3 anys enrere o 4 anys enrere, estem intentant també captar més habitatge privat en 
aquest cas per posar-lo en règim de lloguer social, donant garanties en els propietaris de que a final 
de mes també cobraran la seva renda i sent conscients de que a vegades sorgeixen problemes que 
has de donar-hi una sortida immediata. Es pot produir un desnonament, estem analitzant 
conjuntament amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, una petita part, perquè no queden més 
habitatges lliures, pugui destinar-se, es pugui posar a disposició de Serveis Socials de l'Ajuntament 
per atendre urgències socials. 

Per tant, aquesta és la informació que a hores d'ara li puc donar. Quan tinguem tota la informació 
doncs es tornarem a reunir amb la plataforma i avaluarem la possibilitat, perquè això no depèn només 
de la voluntat d'aquest regidor o de l'Alcalde o del conjunt de la Corporació depèn també d'uns agents 
privats de si volen constituir una taula de seguiment al voltant d 'aquests processos a Granollers. 

Alcalde president:
Moltes gràcies. ¿Més preguntes? No. ¿Per part del Partit Popular? Endavant, 

Sr. Rojas:
Gràcies Alcalde. Jo li volia preguntar a la regidora Maria del Mar ¿el perquè s 'ha deixat de patrullar els 
Mossos d'Esquadra certs dies de mercat i els caps de setmana?

Alcalde president:
Bé, en tot cas si vol contestar, 

Sra. Sánchez:
De fet m'estàs fent una pregunta que jo ara mateix desconec el perquè si estan. Nosaltres ho fem tot 
conjuntament i nosaltres ho fem en funció de les demandes que puguin haver jo en aquest moment 
desconec si han deixat o no. Ho estàs afirmant tu, jo ara t'ho tindria que mirar però jo quan camino per 
Granollers veig Mossos.

Alcalde president:
Bé, refermo el que diu la regidora jo també veig els caps de setmana Mossos patrullant. Ja li 
asseguro, en tot cas plantejarem la seva inquietud a la Junta Local de Seguretat, però el patrullatge 
conjunt s'està fent avui com ahir. Per tant no hi ha cap rebaixada a l'hora d'intensificar aquesta feina. 
¿Més preguntes?, endavant,

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

El prec va ser que es faci el rebaix de les voreres esmentades el més aviat possible . 

L'Alcalde em va respondre que en tot cas mirem exactament l'estat d'aquesta qüestió i actuarem en 
conseqüència. Va continuar el senyor Segovia dient: “que la partida d'accessibilitat no es infinita y 
estamos subsanando no únicamente el punto que ustedes hacen referencia hay algunos mas que 
están previstos en la lista de ir incorporando”.



 Bé, com que ha passat un temps més que prudencial li torno a fer aquesta mateixa pregunta.

Alcalde president:
Molt bé, si senyor Segovia si vol contestar, si us plau, 

Sr. Segovia:
Si, recuerdo perfectamente la pregunta que hizo y es cierto, no lo negaré ni mucho menos. Me 
reafirmo en la primera parte de la intervención en el sentido que evidentemente, y eso lo sabemos 
todos, que la partida presupuestaria para los temas de accesibilidad no es infinita, como ninguna otra, 
pero si que se han ido reformando algunos puntos de este tema de la accesibilidad, concretamente, 
también trabajamos de una manera coordinada des del área de obres y projectes, des de vía pública y 
también des del Sirius en que determinamos que tipo de itinerarios son mas factibles para poder 
actuar. De hecho en los próximos 15 días actuaremos en el eje, porque mas que actuaciones 
puntuales también intentamos darle ya un sentido a una amplia zona, por ejemplo en 15 días tenemos 
previsto intervenir desde la calle Annibal hasta la calle Isabel de Villena que nos encontramos en 
situaciones muy parecidas. La concreta que usted me dice, al acabar esto que calculamos que será 
unos dos meses iniciaremos esta parte que usted comenta de la plaça Jacint Verdaguer unido 
también con el eje también de algunas reclamaciones también de ciudadanos que tenemos por la 
zona de Apel�les Mestres que ocurren hechos similares.

Vamos adecuando, en la medida de disponibilidad que tenemos.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Endavant,

Sr. Gutiérrez:
Si, gràcies. En les últimes setmanes hi ha hagut una onada de fred que tots hem patit, inclús els 
alumnes de l'Escola Municipal del Treball. Doncs segons manifestacions d'alguns pares la calefacció 
estava encesa a la part del carrer Roger de Flor, mentre que a la part del darrera només s'encenia 
durant un temps determinat al dia, per la qual cosa els alumnes passaven fred i havien d'estar a 
classe amb els abrics posats. No sé si això es ve produint molt sovint en qualsevol cas sol�licitem una 
explicació al respecte. Gràcies.

Alcalde president:
Bé, en tot cas formularem la pregunta a la direcció de l'EMT perquè ens informin. No sé si la regidora 
vol afegir informació. 

Sra. Sanjuán:
En tot cas dir que la calefacció a tots els centres s'engega a totes bandes iguals. És veritat que 
aquests dies que ha fet tant, tant de fred ha trigat més a escalfar-se i en alguns casos, l'Escola del 
Treball n'ha estat un, l'Escola Mestres Muntanya n'ha estat un altre hem hagut d'engegar-la abans, 
molt abans del que tenim programat perquè els alumnes quan arribessin ho trobessin amb el confort 
suficient. Hem actuat quan l'escola ens ho ha comunicat. 

Alcalde president:
¿Més qüestions? ¿No?

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