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ABSÈNCIES JUSTIFICADES

Alcalde president:
Molt bona tarda, iniciem la sessió ordinària plenària del mes d'abril. El primer punt és l'aprovació de 
l'acta de la sessió anterior, hi ha alguna qüestió? per part d'alguna persona? no? per tant la donaríem 



per aprovada.

 
1111).-).-).-).-APROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE L ''''ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIAACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIAACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIAACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA     26262626    DE MARÇ DEDE MARÇ DEDE MARÇ DEDE MARÇ DE     2013201320132013

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

Alcalde president:
Anem al punt 2 i 3 en el que es fiscalitzen i es controlen els òrgans de la Corporació, endavant 
senyora Secretària,
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Alcalde president:
Moltes gràcies, ens donem per assabentats per tant. Passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de 
Govern i Economia, en el que hi ha un dictamen en el que es proposa la modificació d'algunes 
qüestions molt especifiques de l'organigrama municipal, referit a la participació dels Grups Municipals 
d'Iniciativa i del Partit Popular, endavant
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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.

Atès l'acord de Ple de la sessió extraordinària de 17 de juliol de 2007, referent a designar els 
representants municipals en diversos òrgans i organismes.

Atès l'acord de Ple de la sessió extraordinària de 17 de juliol de 2007, referent a la constitució de les 



comissions informatives de caràcter permanent i designació dels seus membres .

Els Grups Municipals d'ICV-EUiA i del PP manifesten la seva voluntat de designar nous representants 
a diverses entitats, òrgans i organismes.

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

Primer. - Designar al senyor Marc Peláez VinyesMarc Peláez VinyesMarc Peláez VinyesMarc Peláez Vinyes en substitució de la senyora Immaculada OllerImmaculada OllerImmaculada OllerImmaculada Oller com 
a representant en el Consell Municipal de lConsell Municipal de lConsell Municipal de lConsell Municipal de l ''''Esport de GranollersEsport de GranollersEsport de GranollersEsport de Granollers ....

Segon.-  Designar al senyor Francisco Manuel Galán GordilloFrancisco Manuel Galán GordilloFrancisco Manuel Galán GordilloFrancisco Manuel Galán Gordillo en substitució del senyor JosepJosepJosepJosep    
Casasnovas VaqueroCasasnovas VaqueroCasasnovas VaqueroCasasnovas Vaquero  com a representant en el Fòrum de Comerç i Turisme de GranollersFòrum de Comerç i Turisme de GranollersFòrum de Comerç i Turisme de GranollersFòrum de Comerç i Turisme de Granollers ....

Tercer.- Designar al senyor Amadeu Sabaté CamaAmadeu Sabaté CamaAmadeu Sabaté CamaAmadeu Sabaté Cama en substitució del senyor Jordi López RamonJordi López RamonJordi López RamonJordi López Ramon com 
a representant en el    Consell de la Gent Gran de GranollersConsell de la Gent Gran de GranollersConsell de la Gent Gran de GranollersConsell de la Gent Gran de Granollers ....

Quart.-  Designar al senyor Amadeu Sabaté CamaAmadeu Sabaté CamaAmadeu Sabaté CamaAmadeu Sabaté Cama en substitució del senyor Jordi López RamonJordi López RamonJordi López RamonJordi López Ramon com 
a representant en el    Patronat del Museu Municipal de GranollersPatronat del Museu Municipal de GranollersPatronat del Museu Municipal de GranollersPatronat del Museu Municipal de Granollers .

Cinquè.-  Designar la senyora  Lídia Romero GarciaLídia Romero GarciaLídia Romero GarciaLídia Romero Garcia en substitució del senyor Fermí GutiérrezFermí GutiérrezFermí GutiérrezFermí Gutiérrez    
MartínezMartínezMartínezMartínez com a representant en el    Consell Universitari de GranollersConsell Universitari de GranollersConsell Universitari de GranollersConsell Universitari de Granollers .

Sisè. -Comunicar aquest acord als interessats, als grups municipals i a les entitats i d'altres òrgans i 
organismes en els quals s'han produït les substitucions. 

APROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde president:
Moltes gràcies, aquí hi ha acord de tots els Grups. Passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de 
Territori i Ciutat, punt número 5 és el dictamen a partir del qual es verifica un text refós del Pla Parcial 
del sector 112 a la Carretera de Montmeló, endavant senyora Secretària,
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PrimerPrimerPrimerPrimer .... El 28 de febrer  de 2012, el Ple de l'Ajuntament de Granollers va 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".

SegonSegonSegonSegon....    El 19 de març de 2012, el senyor Domènec FORNS CASCUBERTA, actuant en la seva 
condició de Secretari de la JUNTA DE COMPENSACIÓ PROVISIONAL DEL PLA PARCIAL DEL 
SECTOR 112, entitat urbanística col�laboradora, ja inscrita en el Registre d'Entitats Urbanístiques 
Col�laboradores de la Direcció General d'Urbanisme i titular del CIF V-65.166.704, presenta la 
documentació corresponen al “Text Refós del Pla Parcial del Sector 112” que inclou les prescripcions 
establertes en l'aprovació definitiva per a la seva verificació .

TercerTercerTercerTercer ....    El dia 28 de març de 2012, Directora de l'Oficina de Gestió del POUM ha emès el següent 
informe:
"Analitzada la documentació corresponen al “Text Refós del Pla Parcial del Sector 112”, (versió març 
2012), s'ha comprovat que recull satisfactòriament el compliment de les esmenes i prescripcions 
demanades a l'aprovació definitiva, per la qual cosa procedeix  verificar, per l'òrgan competent,  
aquest Text Refós del SU-112."

QuartQuartQuartQuart....    El 2 d'abril de 2012 (números d'entrada 7017 i 7018, del dia 11 d'abril de 2012) la senyora 
Núria Verdaguer Pare i la mercantil Ferralles Batlle, SL, varen interposar recurs de reposició contra 
l'acord d'aprovació definitiva on manifesten el següent:
1. Es ratifiquen en les al�legacions formulades en el tràmit d'informació pública de l'acord d'aprovació 
inicial, que no reprodueixen pel principi d'economia processal.
2. Entenen que les modificacions introduïdes en l'aprovació definitiva són substancials i que, per tant, 
s'hauria d'haver demanat un nou informe a la comissió territorial d'urbanisme.

Que, en relació a l'esmentat recurs de reposició de referència, amb data 12 d'abril de 2012, s'ha emès 
l'informe següent:

"Informe:
L'esmentat recurs de reposició, es formula en temps i forma i, en conseqüència, procedeix l'admissió a 
tràmit i entrar a conèixer les qüestions de fons plantejades.



- Pel què fa a l’al�legació primera ens remetem a la totalitat de l’informe emès en data 20 de febrer de 
2012 que transcrivim 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. "

- Pel què fa a l’al�legació segona, l'article 87.1 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei d'Urbanisme estableix que si al llarg de la tramitació del pla 
s'introdueixen canvis substancials en el document aprovat inicialment, abans de l'aprovació definitiva 
de l'expedient, aquest s'ha de sotmetre novament a informe de la comissió territorial d 'urbanisme.
En aquest cas el text refós recull correccions d'errors detectats en la documentació de l'aprovació 
inicial i les prescripcions establertes en el propi informe de la Comissió Territorial d'urbanisme amb 



matitzacions d'aspectes que no afecten a interessos supramunicipals ni de legalitat . 

Conclusió:
Per tot això, es recomana desestimar els esmentats Recursos de Reposició interposats contra l’acord 
de Ple de data 28 de febrer de 2012 pel qual  es varen desestimar les al�legacions presentades el dia 
6 de setembre de 2011 al Pla Parcial del Sector Urbanitzable 112 (Ctra de Montmeló) de Granollers i 
es va aprovar definitivament aquest Pla Parcial.

CinquèCinquèCinquèCinquè....    El 27 d'abril de 2012 es va comunicar a la Junta de Compensació provisional del Pla Parcial 
del sector 112, de Granollers, que el dia 10 d'abril de 2012, la Direcció General d'Ordenació del 
Territori i Urbanisme havia comunicat a l'Ajuntament de Granollers, la resolució del seu Director 
General, publicada en el DOGC número 6102 de 4 d'abril de 2012, en el qual es disposava el 
compliment de les sentencies recaigudes en els recursos contenciosos administratius núm. 553/07, 
555/07 i 552/07, la part dispositiva de la qual declarava la nul�litat dels acords recorreguts i del POUM 
impugnat i acordava la retroacció del procediment administratiu perquè tingués lloc un nou tràmit 
d'informació pública del POUM, havent de prosseguir el tràmit conforme a dret i en conseqüència la 
tramitació de l'expedient "Verificació del Text Refós del Pal Parcial del sector urbanitzable 112" 
quedava suspesa fins que l'aprovació del POUM permetés reemprendre-la . 

Atès que la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, en la sessió de 31 d'octubre de 2012 va 
aprovar definitivament el Text refós del Pla d'Ordenació urbanística municipal de Granollers i es va 
publicar en el DOCG de 15 de març de 2013, és per tant executiu i es pot reempendre la tramitació 
d'aquest Pla Parcial.

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

IIII.... 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. 
 
IIIIIIII.... 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 tramitació 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 els recursos de reposició interposats per la senyora Núria Verdaguer Pare, amb 
DNI núm. 77262039-W  i la mercantil Ferralles Batlle, SL, amb NIF núm. B-60074804,  contra l'acord 
de Ple de data 28 de febrer de 2012 pel qual es desestimaven les al·legacions interposades en 
l'aprovació inicial del Pla Parcial del Sector Urbanitzable 112 (Ctra. de Montmeló) de Granollers i 
s'aprovava definitivament, supeditant-ne la publicació al DOGC i consegüent executivitat a la 
presentació d'un text refós, d'acord amb l'informe transcrit a la part dispositiva.

SegonSegonSegonSegon.... Verificar el Text Refós del Pla Parcial del Sector 112  (Ctra. Montmeló) de Granollers, 
presentat pel senyor Domènec FORNS CASCUBERTA, actuant en la seva condició de Secretari de la 
JUNTA DE COMPENSACIÓ PROVISIONAL DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR 112, d'acord amb 
l'informe favorable de la Directora de l'Oficina de Gestió del POUM, en tant que dóna compliment a les 
prescripcions establertes en l 'aprovació definitiva.

TercerTercerTercerTercer .... Lliurar una còpia a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, de la documentació 
tècnica i administrativa del Pla Parcial del Sector 112 en el termini de 30 dies a comptar des de la 
presa de l'acord de verificació del Text refós i amb caràcter previ a la publicació del mateix als efectes 
d'informació, coordinació i arxivament.

QuartQuartQuartQuart....    Publicar el presenta acord i les normes urbanístiques corresponets al Butlletí Oficial de la 



Província de Barcelona a l'efecte de la seva executivitat.

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

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

Alcalde president:
Farà la presentació el Tinent d'alcalde d'Urbanisme, el senyor Terrades. Endavant senyor Terrades,

Senyor Terrades:
Recordaran vostès que aquest era un Pla de Millora Urbana que va quedar, la seva tramitació, suspès 
aquest planejament, aquest pla parcial derivat del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, justament 
perquè ens van suspendre l'executivitat del Pla va tenir que tornar a sortir a exposició pública. Tots 
vostès recordaran les causes perquè ho van tenir que fer. Un cop el Pla d'Ordenació Urbanística torna 
a estar vigent, amb la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, tornem a 
reiniciar les aprovacions d'aquelles figures de planejament que havien quedat pendents.
Avui en portem dues, la primera és aquesta zona industrial al costat del circuit de Montmeló, el sector 
industrial de Cal Gordi Cal Català, al costat, és un àmbit discontinu, que bàsicament la major part de 
peces estan en aquest àmbit i n'hi ha una part a l'altre costat del riu, a tocar del complex 
mediambiental de Granollers, que dona servei al conjunt de la Comarca del Vallès Oriental, i també 
del Maresme, són 150.000 metres quadrats dels que aproximadament, a part dels vials, 72.500 
serviran, que són de cessió d'espais lliures, d'espais verds. Serviran per ampliar tot el conjunt 
ambiental de Can Cabanyes i per tant aquest ja és un tema, un factor, important, des del punt de vista 
del model de ciutat. I l'altre és que tindrem a disposició de l'activitat econòmica 57.000 quadrats de sol 
industrial. És per tant una aposta de la ciutat a favor de mantenir una de les senyes d'identitat del que 
és el nostre teixit econòmic, que és apostar per tenir sol per desenvolupar-hi activitat industrial. No 
volem renunciar en aquest sector, i per això considerem que és oportú, mes enllà del moment puntual 
en que viu l'economia del país, tenir sòl programat i aprovat en la classificació corresponen per tal de 
que aquells inversors privats que vegin que aquí és un bon marc, que estem, o que està aquest sòl, en 
consideracions immillorables en una cruïlla d'infraestructures de comunicació, doncs sàpiguen que 
aquí hi ha sòl classificat de tipus industrial per desenvolupar -hi activitat econòmica.

Alcalde president:
Moltes gràcies, no hi ha petició de paraula, sí que hi ha petició de votació,

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor ::::        14141414 PSCPSCPSCPSC:::: 13131313 AGAGAGAG::::    1111
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra ::::        0000
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions ::::    11111111 CIUCIUCIUCIU:::: 6666 PPPPPPPP:::: 4444 ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE:::: 1111

Alcalde president:
Seguint amb temes urbanístics passem al punt número 6 en el que s'aprova un Pla de Millora Urbana, 
concretem a la zona 7, al Passeig de la conca del Besós, a l'espai on hi havia ubicada l'antiga fàbrica 
Nufarm, als carrers Arenys i Manel de Falla, endavant senyora Secretària,
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7777    ((((NUFARMNUFARMNUFARMNUFARM))))    PASSEIG CONCA DEL BESÒSPASSEIG CONCA DEL BESÒSPASSEIG CONCA DEL BESÒSPASSEIG CONCA DEL BESÒS,,,,    CARRER ARENYS I CARRER MANEL DE FALLACARRER ARENYS I CARRER MANEL DE FALLACARRER ARENYS I CARRER MANEL DE FALLACARRER ARENYS I CARRER MANEL DE FALLA,,,,    
DE GRANOLLERSDE GRANOLLERSDE GRANOLLERSDE GRANOLLERS

PrimerPrimerPrimerPrimer ....    El 25 de juliol de 2011 la Junta de Govern local va acordar aprovar inicialment  el  Pla de 
Millora Urbana - zona 7 (Nufarm) Passeig Conca del Besòs, carrer Arenys i carrer Manel de Falla, de 
Granollers, notificar-ho a les persones interessades en aquest àmbit i sol�licitar, simultàniament al 
tràmit d'informació pública, informes a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona i als 
organismes afectats per raó de les seves competències sectorials .

Durant el tràmit d'informació pública, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província del 
dia 8 d'agost de 2011, en el diari La Vanguardia  corresponent al dia 11 d'agost de 2011 i en el tauler 
d'anuncis d'aquest Ajuntament,  no s'han formulat al�legacions.

SegonSegonSegonSegon....    En sessió de 27 d'octubre de 2011, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va 
emetre informe favorable, condicionat a que es compleixin les prescripcions següents, que en síntesi 
són:
1.1 Pel què fa l'ús comercial cal obtenir un nou informe favorable, sense condicions, de la Direcció 
General de Comerç en relació a la concurrència, en aquest àmbit, de les condicions d'excepció per  a 
la localització fora de la trama urbana consolidada d 'un mitjà o un gran establiment comercial.
1.2 Pel què fa a l'ordenació detallada proposada, cal eliminar l'últim paràgraf de l'article 22 i entendre 
que les superfícies assignades a cada ús seran les que estableixin els articles 22 i 34 de la normativa, 
o bé preveure ordenacions alternatives.
1.3 Cal unificar la nomenclatura dels usos admesos i compatibles d'acord amb la part valorativa 
d'aquest acord, i incorporar seccions de l'edificació proposada per tal de verificar la correcta 
implantació d'aquesta parcel�la i el compliment de les condicions de l 'article 26 de la normativa.

TercerTercerTercerTercer ....    Així mateix, es va sol�licitar informe als organismes públics d'acord amb la normativa vigent i 
d'acord amb aquests, el dia 25 de març de 2013, la directora tècnica de l'Oficina de Gestió del POUM 
emet el següent informe:

"Els motius demanats que han estat motiu d'alguna prescripció són els següents:

1. Comissió Territorial dComissió Territorial dComissió Territorial dComissió Territorial d ''''Urbanisme de BarcelonaUrbanisme de BarcelonaUrbanisme de BarcelonaUrbanisme de Barcelona     ((((CTUBCTUBCTUBCTUB) () () () (27272727    octubre deoctubre deoctubre deoctubre de     2011201120112011).).).).
1. Emetre informe favorable, als efectes 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 de millora urbana, zona 7, passeig Conca del 
Besòs, carrer Arenys i carrer Manuel de Falla de Granollers, promogut per Immopat Consultoria, SL i 
tramès per l'Ajuntament, condicionat a que es compleixin les prescripcions següents :
1.1 Pel què fa l'ús comercial cal obtenir un nou informe favorable, sense condicions, de la Direcció 
General de Comerç en relació a la concurrència, en aquest àmbit, de les condicions d'excepció per  a 
la localització fora de la trama urbana consolidada d 'un mitjà o un gran establiment comercial.
1.2 Pel què fa a l'ordenació detallada proposada, cal eliminar l'últim paràgraf de l'article 22 i entendre 
que les superfícies assignades a cada ús seran les que estableixin els articles 22 i 34 de la normativa, 
o bé preveure ordenacions alternatives.
1.3 Cal unificar la nomenclatura dels usos admesos i compatibles d'acord amb la part valorativa 
d'aquest acord, i incorporar seccions de l'edificació proposada per tal de verificar la correcta 
implantació d'aquesta parcel�la i el compliment de les condicions de l 'article 26 de la normativa.
2. Indicar a l'Ajuntament que aquest informe és vinculant pel que fa a les prescripcions fonamentades 
em motius de legalitat contemplades en l'article 87.4 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.

2. Direcció General de ComerçDirecció General de ComerçDirecció General de ComerçDirecció General de Comerç  (DGC) (20 de gener de 2012.
Conclusions

Segons la documentació presentada, aquest PMU, situat en sòl urbà i fora de la TUC actual de 
Granollers, i qualificat com a zona de transformació opcional de l'ús industrial (clau 7) preveu un 
sostre total per a activitats comercials de 14.546,40 m2 (repartits en 4.247,20 m2 en planta soterrani, 
4.294,35 m2 en planta baixa, 4.340,10 m2 en planta +1 i 1664,75 en planta +2). Tot i que la proposta 
no defineix l’ús comercial, estableix que “l’ús global que es defineix en aquesta zona és l’ús comercial, 
que la Normativa del Pla General d’Ordenació admet en el sector. Aquest ús haurà de prevaldre sobre 
els altres usos compatibles, amb una implantació que superi el 70% de l’aprofitament. L’ús comercial 
es permet en format d’establiment col�lectiu del tipus GECT, gran establiment comercial territorial, per 



ser Granollers capital de comarca i superar els 50.000 habitants. Tot segons el que determina el DL 
1/2009, de 22 de desembre, d’Ordenació dels equipaments comercials. Si s’escau li serà d’aplicació 
l’article 9.3b de l’esmentada llei en referència a l’excepcionalitat de la localització .

En aquest sentit, l'Ajuntament estableix, en la memòria aportada, que “es pot considerar que es 
compleixen les quatre condicions que marca el punt 3 de l’article 9 de la DL d’ordenació dels 
equipaments comercials” i inclou un argumentari per a la justificació del compliment de les condicions 
esmentades en relació a la localització del projecte de gran establiment comercial territorial. 
Tanmateix, cal tenir en compte que, com ja es va informar a la Resolució de data 28 de setembre de 
2011 (Expedient núm. U-123/11 (B/U-63)), aquestes condicions són una excepcionalitat i, en aquests 
casos, l’adequació a l’ordenació de l’ús comercial, atès que es potestativa, d’un GECT individual o 
col�lectiu, s’haurà d’estudiar, si s’escau, en el moment de la tramitació de la llicència comercial. No 
obstant això, en una valoració a priori realitzada per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona 
(acta de la sessió de 25 d’octubre de 2011 relativa al PMU zona 7), s’observa que “pel que fa a la 
condició 1 de l’article 9.3.b (relativa la continuïtat física amb el teixit urbà residencial s3ense que pugui 
estar separat per cap barrera física no permeable significativa ) en el cas que ens ocupa, la parcel�la es 
troba situada a l’altra banda del riu Congost i força allunyada del teixit residencial del casc urbà. En 
concret, a uns 220 m respecte els primers edificis residencials inclosos dins la TUC i separats per 
diferents parcel�les de sistemes d’espais lliures i equipaments, pels dos vials a banda i banda del riu, 
el carrer de Sant Tomàs d’Aquino i el Passeig de la Conca del Besòs, així com el propi riu, que actua 
de barrera física poc permeable. En concret, tot i que hi ha una passera de vianants que connecta el 
carrer Arenys amb el carrer de Joan Camps, a nivell de xarxa viària rodada , el vial més proper que 
creueria el riu i relligaria amb el teixit residencial es troba a 380 m al nord de la parcel�la i a 710 m al 
sud. (...) Pel que fa a la condició 3 (relativa a la localització de l’establiment en parcel�la aïllada amb 
accés principal des del carrer perimetral de la TUC), cal tenir en compte que l’accés principal a 
l’establiment comercial es produeixi des del carrer Arenys, carrer perpendicular al carrer Sant Tomàs 
d’Aquino, carrer perimetral de la TUC a la banda est del riu Congost. (...) Per tant, i atès que es 
compleixen les condicions núm. 1 i 3 que permetrien admetre urbanísticament l’ús comercial sense 
limitacions en aquesta parcel�la, caldria condicionar el pronunciament favorable a l’obtenció d’un nou 
informe de la Direcció General de Comerç favorable i sense condicionaments en relació a la 
concurrència, en aquest àmbit, de les condicions d’excepció per a la localització fora de la trama 
urbana consolidada d’un mitjà o un gran establiment comercial a l’article 9.3.b del Decret llei 1/2009, 
de 22 de setembre, d’ordenació dels equipaments comercials, per a permetre els usos comercials 
proposats”.

Per altra banda, cal tenir en compte que la disposició transitòria sisena de la Llei 9/2011, de 29 de 
desembre, de promoció de l’activitat econòmica (DOCG núm. 6.035, de 30 de desembre de 2011), 
estableix que “la derogació de la lletra b de l’apartat 3 i del segon paràgraf de l’apartat 4 de l’article 9 
del Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials, no afecta les 
sol�licituds presentades abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei per a emplaçaments amb 
planejament urbanístic general vigent o en tràmit en el moment de la derogació i a les que, si s’escau, 
aplicarà el concepte de municipi assimilable delimitat per aquesta mateixa llei .

Considerant els antecedents esmentats i tenint en compte la classificació dels establiments 
comercials (article 6), els criteris de localització i ordenació de l’ús comercial (article 9) del Decret llei 
1/2009, de 22 de desembre d’ordenació dels equipaments comercials, i en especial el pronunciament 
que de manera específica efectuarà la Comissió Territorial d’Urbanisme en la sessió del dia 25 
d’octubre de 2011 sobre la no aplicabilitat de l’excepció prevista a l’article 9.3.b de l’esmentat Decret 
llei a aquesta parcel�la, s’emet informe favorable per a la implantació a la parcel�la de referència 
d’establiments comercials singulars (ECS) d’acord amb el que s’especifica als articles 6.1.b) i 9.5 del 
Decret llei 1/2009 i a l’article 112 de la Llei 9/2011.
 
3. Autoritat del Transport MetropolitàAutoritat del Transport MetropolitàAutoritat del Transport MetropolitàAutoritat del Transport Metropolità     ((((ATMATMATMATM).).).).
Amb les conclusions següents:

L'estudi d’avaluació de la mobilitat generada del Pla de Millora Urbana Clau 7 Passeig Conca del 
Besòs, Arenys i Manuel de Falla, a Granollers, no compta amb els elements necessaris per 
aconseguir una mobilitat sostenible, d’acord amb els principis de la Llei de la Mobilitat 9/2003 i del 
propi Decret 344/2006, pel que s’emet informe desfavorable.

A continuació es detallen els aspectes que cal ampliar, modificar o en què cal aprofundir, per tal 



d’adequar-se formalment al Decret 344/2006 i als continguts de la Llei 9/2003 de la Mobilitat i del propi 
Decret.
- La proposta de repartiment modal de la mobilitat generada hauria de concretar la font en què es 
basa i tenir en compte que es tracta d’un sector en trama urbana.
- Quant a la mobilitat generada, es considera que la tipologia d’establiment prevista, així com les 
dimensions, fan preveure una mobilitat molt superior a la concreta l’estudi. Es recomana utilitzar 
valors que s’obtinguin d’equipaments comercials existents de forma similar .
- Caldrà valorar la mobilitat generada de tots els usos previstos pel planejament, incloent els usos 
de sòl públic de cessió.
- Quant a l’estat actual de les xarxes, es troba a faltar una actualització de l’oferta de transport 
públic existent, i una major concreció de les característiques d’aquesta.
- Quant a la incidència de la nova mobilitat sobre les xarxes, manca una anàlisi de la distribució 
territorial i horària de la mobilitat, que permeti valorar l’afectació del nou trànsit generat i de la nova 
demanda de transport públic sobre les xarxes existents. Aquest exercici s’haurà d’efectuar 
especialment per a les hores punta de dia feiner i dissabte i preveure que les solucions adoptades per 
a les xarxes de vehicles privat i transport públic tinguin un bon marge de capacitat abans d’arribar a la 
saturació.
- En relació a aquesta valoració de la relació oferta – demanda, caldrà adequar les propostes 
dirigides en especial al transport públic , així com als accessos a l’aparcament privat .
- La proposta de reserva de places d’aparcament per a bicicletes haurà de concretar la localització 
d’aquestes.
- Caldrà fer les reserves necessàries quant a la distribució de mercaderies, acomplint els 
requeriments de l’article 6è del Decret 344/2006.
- Es troba a faltar la concreció de les actuacions sobre la xarxa ciclable .
- Cal aportar indicadors de gènere.
- Cal incorporar les dades necessàries per avaluar la incidència de la mobilitat sobre la 
contaminació atmosfèrica. 

4. Agència Catalana de lAgència Catalana de lAgència Catalana de lAgència Catalana de l ''''AiguaAiguaAiguaAigua    ((((ACAACAACAACA))))
Amb les conclusions següents:

"Pel què fa a l'abastament, s’informa favorablement.

Respecte el sanejament , s’informa favorablement. Atès que es tracta d'un sòl urbà consolidat, no ha 
de col�laborar en matèria de sanejament  del creixement urbà, d'acord amb el PSARU 2005.

Respecte a la inundabilitat, s’informa favorablement condicionat a l'adopció de les següents mesures, 
atès que l'àmbit es situa en una zona d'inundació freqüent (50 anys de període de retorn) i en zona de 
risc d'inundació greu per un període de retorn de 500 anys, d'acord amb allò informat en aquest 
apartat:

- Ajust de les cotes de l’edificació per evitar la condició d’habitabilitat per un període de retorn de 
50 anys o situació d’algun tipus de mur o apantallament parcial que evités l’entrada de l’aigua en cas 
de l’avinguda. La documentació del PMU no inclou les cotes definitives de la urbanització i edificació , i 
per tant aquest informe no es pot pronunciar en aquest sentit. El projecte d’urbanització o executiu les 
haurà de definit i es podran ajustar a fi d’evitar aquest tipus d’inundació més freqüent.

- L'Ajuntament de Granollers haurà de redactar un Pla d’Actuació Municipal (PAM) que prevegi 
l’estructura organitzativa i els procediments per a la intervenció en emergències per inundacions que 
afectin en aquest àmbit i en general en el seu terme municipal. El PAM ha de preveure també com 
s’articulen els procediments d’informació i alerta a la població , i alhora ha de catalogar els mitjans i 
els recursos específics necessaris .

- D'acord amb l'article 6.5 del reglament de la Llei d'urbanisme, el planejament urbanístic general, 
d'acord amb el que determini l'administració hidràulica (ACA), ha de preveure les actuacions 
necessàries per a l'adopció de les mesures necessàries de protecció front els riscos d 'inundació en els 
referits àmbits, així com la programació i execució de les obres corresponents .
Respecte les afeccions mediambientals, s’informa favorablement. S'aconsella evitar la utilització 
d'espècies vegetals potencialment invasores de l'espai fluvial, atès la seva proximitat amb el riu 
Congost."

5555....    Companyies de serveisCompanyies de serveisCompanyies de serveisCompanyies de serveis
S'han demanat informes a les companyies de serveis, que han estat favorables.



Atès que tant l'informe demanat a  la Comissió Territorial dComissió Territorial dComissió Territorial dComissió Territorial d''''Urbanisme de BarcelonaUrbanisme de BarcelonaUrbanisme de BarcelonaUrbanisme de Barcelona    ((((CTUBCTUBCTUBCTUB)))),,,,    com el 
de    la    Direcció General de ComerçDirecció General de ComerçDirecció General de ComerçDirecció General de Comerç    ((((DGCDGCDGCDGC)))), son     preceptius i vinculants i tenien prescripcions  s'ha 
procedit a demanar nous informes amb  documentació esmenada i presentada com a  Text Refós.
La CTUBCTUBCTUBCTUB    va  indicar que, per què el seu informe preceptiu i vinculantpreceptiu i vinculantpreceptiu i vinculantpreceptiu i vinculant  es consideries consideries consideries consideri  favorablefavorablefavorablefavorable , l'informe 
de la DGC ha de ser  favorable i sense condicions, i  que es facin unes petites correccions a fi de 
donar major claredat al document,  cosa aquesta última que s'ha fet a la documentació del Text Refós.
El primer informe de la DGCDGCDGCDGC,,,,    de data 29 de setembre de 2011,  prescrivia recaptarecaptarecaptarecaptarrrr nou informe a 
l'ATM (el primer de data 25 d'octubre de 2011, era desfavorable) i justificarjustificarjustificarjustificar         iiii motivarmotivarmotivarmotivar  les causes  de 
les excepcions, de l'article 9.3.b) del Decret llei 1/ 2009 d'ordenació dels equipaments comercials.
El nou informe de l'ATMATMATMATM de data 5 de desembre de 2011, conclou que “L'estudi de la mobilitat 
generada del Pla de Millora Urbana Clau 7 Passeig Conca del Besòs, Areny i Manuel de Falla, a 
Granollers, compta amb els elements necessaris per aconseguir una mobilitat sostenible, d'acord amb 
els principis de la Llei de la Mobilitat 9/2003 i del propi Decret 344/2006, per la qual cosa s'emet 
informe favorableinforme favorableinforme favorableinforme favorable ....”
El darrer informe de la DGCDGCDGCDGC    de data 1 de març de 2013, conclou finalment:
ConclusionsConclusionsConclusionsConclusions
Segons la documentació presentada, l’objecte d’aquest PMU, situat fora de la TUC actual de 
Granollers, i qualificat com a zona de transformació opcional (clau 7), preveu “destinar més del 70% 
de la superfície edificable a l’ús comercial” tot plantejant “un edifici amb ús comercial que ocupi el 
màxim de superfície en planta baixa, en el primer soterrani i a les plantes primera i segona, per a 
quatre operadors, i la resta de superfície es concentra en alçada, i es destina a activitats compatibles”. 
En concret, s’estableix un sostre total per a activitats comercials de 14.247,20 m2 en planta soterrani, 
4.294,35 m2 en PB, 4.340,10 m2 en P+1 i 1.664,75 en P+2.

En relació amb l’ús comercial, tot i que la proposta no el defineix, es preveu que “l’ús global (...) és l’ús 
comercial, que la Normativa del PGO admet en el sector. Aquest ús haurà de prevaldre sobre els 
altres usos compatibles, amb una implantació que superior el 70% de l’aprofitament. L’ús comercial es 
permet en format d’establiment col�lectiu del tipus GECT, gran establiment comercial territorial , per ser 
Granollers capital de comarca i superar els 50.000 habitants. Tot segons el que determina el DL 
1/2009, de 22 de desembre, d’Ordenació dels equipaments comercials. Si s’escau li serà d’aplicació 
l’article 9.3 b de l’esmentada llei de referència a l’excepcionalitat de la localització”. En aquest sentit, 
en la documentació aportada es detallen les circumstàncies d’excepcionalitat previstes en l’article 9 
del Decret Llei 1/2009 sense tenir en compte que la disposició transitòria sisena de la Llei 9/2011, de 
29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica (DOCG núm. 6.035, de 30 de desembre de 
2011) estableix “la derogació de la lletra b de l’apartat 3 i del segon paràgraf de l’apartat 4 de l’article 9 
de l Decret llei 1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials”.  

En tot cas, respecte els criteris de localització i ordenació de l’ús comercial, cal tenir en compte el 
següent:

- Que els petits establiments comercials (PEC) no singulars només es poden implantar en sòl urbà i 
urbanitzable, on l’ús residencial sigui el dominant, sempre que no configurin un gran establiment 
comercial col�lectiu (GEC) o un gran establiment comercial territorial (GECT). Per tant, cal tenir en 
compte aquesta determinació atès que l’àmbit objecte d’aquesta Modificació és una àrea d’activitat 
econòmica sense ús residencial dominant.

- Que els mitjans (MEC) i grans establiments comercials (GEC i GECT) no singulars només es 
poden implantar dins la TUC de Granollers.

No obstant això, l’article 84 de la Llei 5/2012, de mesures fiscals, financeres i administratives i de 
creació de l’impostà sobre les estades en establiments turístics, afegeix l’apartat c) a la disposició 
addicional novena del Decret Llei 1/2009 i exclou del criteri de localització esmentat “a Granollers, en 
l’àmbit del Pla de millora urbana (PEMU) – clau 7 -
Del passeig Conca del Besòs i dels Arenys i Manuel de Falla, fins un màxim de 10.000 m2 de 
superfície de venda”

Per tant, després del informe favorables de la CTUBCTUBCTUBCTUB,  condicionat només a informe favorable de la  
DGCDGCDGCDGC,,,,     i dels informes favorables de la DGCDGCDGCDGC,,,,    i de l’    ATMATMATMATM. , s'emet aquest informe favorableinforme favorableinforme favorableinforme favorable        per a 
l’aprovació definitiva d’aquest PMU, condicionant, no obstant, a donar compliment a les prescripcions 
dels  informes anteriors, que son:



Pel que fa a l'informe de l' ACAACAACAACA, els projectes que desenvolupin el PMU hauran de resoldre les 
situacions de risc d'inundació que s'hi assenyalen.

D'acord amb l'informe favorable de l'ATMATMATMATM, s'accepta que el promotor assumeixi el finançament del 
perllongament de la línia 3 durant 10 anys, tal com preveu el decret el que suposa una xifra de 
550.000 € en els 10 anys, i també que s'incorporin les mesures correctores que proposa l'Estudi e 
Mobilitat Generada.

QuartQuartQuartQuart....    El dia 10 d'abril de 2012, la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme va 
comunicar a l'Ajuntament de Granollers, la resolució del seu Director General, publicada en el DOGC 
número 6102 de 4 d'abril de 2012, en el qual es disposava el compliment de les sentencies recaigudes 
en els recursos contenciosos administratius núm. 553/07, 555/07 i 552/07, la part dispositiva de la 
qual declarava la nul�litat dels acords recorreguts i del POUM impugnat i acordava la retroacció del 
procediment administratiu perquè tingués lloc un nou tràmit d'informació pública del POUM, havent de 
prosseguir el tràmit conforme a dret i en conseqüència la tramitació de l'expedient "d'aprovació 
definitiva del PMU - Zona 7 (Nufarm)  quedava suspesa fins que l'aprovació del POUM permetés 
reemprendre-la . 

Atès que la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, en la sessió de 31 d'octubre de 2012 va 
aprovar definitivament el Text refós del Pla d'Ordenació urbanística municipal de Granollers i es va 
publicar en el DOCG de 15 de març de 2013, és per tant executiu i es pot reempendre la tramitació 
d'aquest PMU.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

IIII.... L'article 81 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
d'Urbanisme, estableix que correspon als ajuntaments, un cop vist l'informe de la comissió territorial 
d'urbanisme competent, l'aprovació definitiva dels plans de millora urbana que afecten llur terme 
municipal i que són promoguts d'acord amb les determinacions d'un pla d'ordenació urbanística 
municipal. El 28 de setembre de 2006  la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, va aprovar  
definitivament el Text Refós del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Granollers .

IIIIIIII.... L'article. 88 del mateix cos legal disposa que les administracions locals competents, un cop els 
plans especials  hagin estat aprovats definitivament, han de lliurar en el termini d'un mes a les 
Comissions territorials d'Urbanisme, als efectes de la seva informació, coordinació i arxivament, la 
documentació tècnica i administrativa completa. Aquest lliurament és condició per a la publicació de 
l'acord de l'aprovació definitiva d'aquests plans, sens perjudici del règim de comunicació d'acords 
regulat  per la legislació municipal i de règim local .

IIIIIIIIIIII.... L'article 107.3 del mateix cos legal, estableix que per la publicació de l'acord d'aprovació definitiva 
dels plans urbanístics derivats i dels projectes d'urbanització d'iniciativa privada, és requisit previ que 
s'asseguri l'obligació d'urbanitzar mitjançant la constitució de la garantia corresponent, per l'import del 
12% del valor de les obres d'urbanització i l'article 106.3 estableix que la constitució de la garantia a 
què es refereix l'article 107.3 és condició d'eficàcia de l'executivitat dels plans urbanístics derivats i 
dels projectes d'urbanització d'iniciativa privada. El termini per a la constitució de la garantia és tres 
mesos des de la notificació de l'acord d'aprovació, i es prorroga per la meitat del termini si la persona 
promotora ho sol�licita abans que no fineixi. Si, un cop exhaurits els terminis no s'ha constituït la 
garantia, la tramitació del pla resta sense cap efecte, llevat que hi concorrin raons d'interès general, 
supòsit en què l'òrgan competent pot procedir a tramitar la substitució dels sistema d'actuació o bé de 
la modalitat d'aquest.

IVIVIVIV.... El Ple és l'òrgan competent en l'aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i demés 
instruments d'ordenacions previstos a la legislació urbanística, d'acord Atès amb l'article 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.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .... Aprovar definitivament el  Pla de Millora Urbana - zona 7 (Nufarm) Passeig Conca del Besòs, 
carrer Arenys i carrer Manel de Falla, de Granollers, d'acord amb l'informe de la Directora de l’Oficina 



de Gestió del POUM, amb les següents prescripcions:
1. Els projectes que desenvolupin el PMU hauran de resoldre les situacions de risc d'inundació que 
s'assenyalen en l'informe de l'Aca.
2. D'acord amb l'informe favorable de l'ATM, s'accepta que el promotor assumeixi el finançament del 
perllongament de la línia 3 durant 10 anys, tal com preveu el decret el que suposa una xifra de 
550.000 € en els 10 anys, i també que s'incorporin les mesures correctores que proposa l'Estudi e 
Mobilitat Generada.

SegonSegonSegonSegon....     Lliurar l'acord d'aprovació definitiva del  Pla de Millora Urbana  - zona 7 (Nufarm) Passeig 
Conca del Besòs, carrer Arenys i carrer Manel de Falla, de Granollers, en el termini d'un mes  a la 
Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona,  d'acord amb l'art. 88 del Text Refós de la Llei 
d'Urbanisme, aprovada per la Llei 3/2012 de 22 de febrer.

TercerTercerTercerTercer .... Requerir al promotor del sector, que en el termini de tres mesos a comptar des de la 
notificació del present acord, asseguri l'obligació d'urbanitzar mitjançant la constitució de la garantia 
corresponent, per import del 12% del total cost d'implantació dels serveis i d'execució de l'obra 
d'urbanització, amb el benentès que, un cop exhaurit l'esmentat termini sense que s'hagi constituït la 
garantia, la tramitació del pla restarà sense efecte.

QuartQuartQuartQuart.... Publicar aquest acord, així com la normativa urbanística de l'esmentat Pla de millora Urbana  - 
zona 7 (Nufarm) Passeig Conca del Besòs, carrer Arenys i carrer Manel de Falla, a efectes de la seva 
executivitat immediata.

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

Alcalde president:
Moltes gràcies, en farà la presentació el Tinent d'alcalde d'Urbanisme, senyor Terrades, endavant,

Senyor Terrades:
Aquest PMU també va ser un dels que estava a punt de portar a Ple per la seva aprovació i va quedar 
també aturada la seva aprovació per la suspensió del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Vostès 
saben que el polígon Jordi Camp el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal preveia que aquest , que les 
activitats que hi havien i el sòl que hi ha en aquest àmbit, era un sòl susceptible de transformació 
urbanística en el sentit de que no necessàriament les activitats que s'havien d'ubicar en aquest entorn 
havien de ser industrials, sinó que podien ser altre tipus d'activitats econòmiques i per això era 
necessari doncs, o facilitava la possibilitat de que es poguessin transformar .
En concret en aquesta zona, o de l'àmbit que estem parlant és on hi havia l'antiga industria química 
Nufarm, que era una industria amb unes certes característiques que havia provocat algunes 
problemàtiques a l'entorn immediat. Era una industria química amb un potencial de risc evident. El fet 
que el Pla d'Ordenació possibilites aquesta transformació va permetrà que aquesta empresa doncs 
decidís tancar l'activitat en aquest entorn, un entorn molt a prop de la ciutat, probablement quan es va 
instal�lar aquí la ciutat no mirava al riu. La ciutat havia crescut cap altres indrets, la ciutat s'ha fet gran 
en aquests darrers quaranta anys i aquesta activitat era una activitat que generava algunes 
problemàtiques. Vam decidir tancar aprofitant aquest possibilitat de transformació .
La Llei de Mesures Fiscals i Financeres que va aprovar el Parlament de Catalunya, la darrera que ha 
aprovat, l'actual no s'ha arribat a discutir, la darrera que ha aprovat permetia justament en aquest 
entorn ubicar-hi 10.000 metres quadrats de sostre comercial, dins del conjunt de metres quadrats que 
permet aquesta parcel�la en el moment de la transformació, doncs permet edificar 17.856 metres 
quadrats, dels que 10.000 podrien ser destinats a equipaments comercials i la resta a activitat 
hotelera, d'oficines, d'altre tipus d'activitats complementàries. Pensem també que és una bona 
oportunitat per acabar de complementar el model comercial de Granollers, i en aquest sentit portem 
avui l'aprovació d'aquest PMU que ha quedat encallat pràcticament un any des del moment en que 
havíem d'haver-lo aprovat.   



Alcalde president:
Moltes gràcies, aquí si que hi ha demandes intervencions, per part d'Acció Granollers, el senyor Mur, 
endavant,

Senyor Mur:
Gràcies Alcalde. Primer, abans de l'exposició també dir-los que en tot cas, en el dictamen, en l'apartat 
5, Companyies de Serveis, creiem que hi ha un embolic de dates, perquè hi ha un moment que es 
parla del primer informe de la Direcció General de Comerç, que és de data 29 de setembre de 2011, 
prescrivia redactar un nou informe a l'Autoritat del Transport Metropolità, el primer de data 25 
d'octubre de 2011.  Sembla que aquí hi ha algun embolic. O en un lloc és el 10, o en un altre lloc és el 
12, no ho sé. És un aclariment que faig perquè, al menys en la versió que jo tinc, eh, no sé si és 
l’última versió, quan parlem de companyies de serveis i on parla del CTUB va indicar, us ho mireu bé, 
hi ha un embolic impressionant.

Alcalde president:
En tot cas, ara mateix, diguéssim, aquest tema és més important aclarir-ho en Comissions 
Informatives, potser que anem al nus del tema, i si hi ha un embolic en algun informe ja buscarem, i en 
una reunió ho resoldrem.

Senyor Mur:
En tot cas, en les Comissions Informatives l 'expedient no el tenim, el tenim després.

Alcalde president:
En tot cas jo crec que aquest element sí que el devien tenir, en tot cas, endavant,

Senyor Mur:
D'acord. Bé de fet avui més que aprovar un Pla de Millora Urbana , nosaltres entenem  que el que 
s'està aprovant és  un  Pla  d'Excepcionalitat Urbana, la zona 7. Fet a mida, a més a més, per a un 
únic propietari.
S‘acullen a una excepció d’una normativa urbanística local, el POUM, que indica que la zona del 
polígon Congost s’ha de prioritzar per fer-hi aterrar indústries d’alt valor afegit lligades al coneixement i 
a les TIC. En principi no tant per fer-hi una gran superfície de 10.000 m2 de sostre de venda. Això és 
el que aprovàvem en el POUM, i és cert que el POUM permet aquestes excepcionalitats, per tant es 
legalitzen, però entenem que quan vam aprovar el POUM vam establir, i nosaltres hi vam estar 
d'acord i vam votar a favor del POUM, que aquesta zona era una zona on s'havia de prioritzar 
industries d'alt valor afegit.             
Fan fer una excepció a la normativa comercial de Catalunya que afecta a una única pastilla urbanística  
d’un únic propietari. En tot cas no entenem la  lògica d'aquesta excepcionalitat.
Creiem que amb excepcions com aquesta l’Equip de Govern està generant una certa inseguretat 
jurídica, perquè en definitiva hem aprovat una cosa que estem excepcionant. Estem fent “trajes” a 
mida, i insistim, ens sembla que per  interessos d’un únic particular.  
Com que segurament em trauran aquell argument dels llocs de treball que genera, els hi recordaré 
que nosaltres òbviament estem a favor de la creació de llocs de treball, però estem parlant 
d’ubicacions d’empreses comercials, que tindrien cabuda en la trama urbana consolidada que és on 
de fet nosaltres, diguem-ne, proposem que es desenvolupin aquestes activitats. Nosaltres no estem 
en contra que vingui Mercadona, ni un Wala-Wala, ni que vingui un Media Markt, ens és igual. Està bé 
que siguin aquí però que ho facin amb les mateixes condicions de la resta de comerciants, per tant 
dins de la Trama Urbana Consolidada. Creiem que malgrat, desgraciadament, segurament en aquest 
moments disposem de locals comercials buits, i per tant el que caldria fer, segurament, és dedicar els 



mateixos esforços que hem dedicat a excepcionar aquesta pastilla, intentar fer els esforços perquè els 
comerços s'instal�lin dins de la ciutat. Segurament, jo no sé en aquests moments la dada, però en la 
zona del Lledoner, que sí que és trama urbana consolidada,  perquè hi aniran un dia o un altre 
vivendes, hi ha espai en metres quadrats per fer-hi sostre comercial. En tot cas, nosaltres haguéssim 
entès que formava part de la lògica.
Per nosaltres, l’èxit del model comercial de la nostra ciutat , passa per la seva especialització, i la força 
del comerç urbà a peu de carrer, demostra de forma clara, i que per tant, si cal millorar-ne la seva 
competitivitat, és fent normatives que donin les mateixes oportunitats a tots els comerciants i que 
facilitin la cooperació pública o privada per fer desenvolupaments comercials encara més moderns i 
lligats al segle XXI. El model de les grans superfícies comercials en polígons industrials ha caducat , és 
caduc; als EEUU, emblema d’aquest model comercial, a hores d’ara ja tenen el 11% dels que varen 
construir tancats i abandonats. No ens volem imaginar el futur de la nostra ciutat amb espais 
d'aquesta manera.  Nosaltres apostem i apostarem per un model de comerç sostenible, mediterrani, 
integrat a la ciutat i útil per a la seva gent, i que la prioritat no sigui fer-lo útil per uns quants   
propietaris o les grans cadenes comercials. No ens mou afavorir el interès d’un únic propietari, ens 
mou el interès de la societat, del seu model comercial i de les necessitats de la seva gent . Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies no sé si hi ha algún altre Grup que vol intervenir, no? El  senyor Terrades vol replicar? 
Té la paraula,

Senyor Terrades:
El Pla d'Ordenació Municipal de Granollers en aquesta zona en concret, és la que va des de la Bimbo 
fins a la Berkinser, fins l'estació del Nord, del riu Congost, permetia, després d'una reflexió que vam 
estar fent al voltant d'aquest polígon industrial, atenent que és el primer polígon industrial que va tenir 
la ciutat. On hi havia i hi ha un conjunt d'activitats econòmiques, dic que hi havia perquè hi ha hagut 
allà unes modificacions en les activitats que s'han ubicat en aquest polígon o que existien o que en 
aquells moments eren allò encara, la seva força econòmica era molt punyent quan es va redactar el 
Pla d'Ordenació, però ja intuíem que, home no intuíem la profunditat d'aquesta crisis econòmica, però 
sí intuíem que algunes activitats industrials havien de desplaçar-se en altres entorns, fins i tot de la 
ciutat, on la convivència entre la zones residencials i una activitat industrial d'alt impacte doncs fos 
menor, per això vam preveure aquesta zona per fer una transformació urbanística.
Els més agosarats en el moment de l'avanç del Pla, fins i tot ens deien que havíem de combinar 
activitats econòmiques de les denominades blanques, és a dir, no contaminants, amb activitat 
residencial, en aquí ens hi vam resistir uns quants, i vam dir, tot això té que ser un districte econòmic, 
intentant introduir noves activitats, algunes com les que deia el Pep Mur, però també es contemplava 
altre tipus d'activitats complementaries, com pot ser les oficines, la comercial, la lúdica, i per tant un 
ampli ventall d'activitats. La Llei d'Equipaments Comercials de Catalunya permet excepcionalitats 
respecte del tema de la trama urbana consolidada. Nosaltres entenem que en aquesta zona en 
concret, està a dintre del que la pròpia Llei d'Equipaments Comercials contempla com 
excepcionalitats.
Ja no li entraré a discutir el concepte de trama urbana consolidada, li explico la meva opinió com a 
Regidor d'Urbanisme, respecte a la trama urbana consolidada. La trama urbana consolidada és 
només aquella que contempla l'activitat residencial, vostè creu que sí? amb els paràmetres europeus li 
dic que això només passa, o ho interpreten així alguns dirigents. Tinc ganes de veure la sentència del 
Tribunal Europeu de Justícia que està a punt de caure respecte als temes de les trames urbanes, 
perquè el concepte que hem definit a Catalunya, no regeix enlloc més d'Europa, però a banda d'això, i 
tancant el parèntesis, però és que la pròpia Llei d'Equipaments Comercials de Catalunya, ja 
contempla que en aquelles zones que estan a tocar de les ciutats, de les zones residencials, hi pot 
haver-hi activitat comercial. Contempla excepcionalitats, es més, el propi Parlament de Catalunya, 
amb majoria suficient, no només del partit governant, fa un any i mig que era Convergència i Unió, 
sinó d'altres grups parlamentaris, i en tot cas li aconsello que miri les actes d'aquell Ple, ja li dic, el 
grup parlamentari socialista va votar en contra, per un altre tema, perquè estàvem discutint el conjunt 
de la Llei de Mesures Fiscals i Financeres. Va decidir que aquest entorn, que, torno a repetir, està a 
tocar del centre de la ciutat, que té comunicacions perfectament equiparables a les excepcionalitats 
previstes en la pròpia Llei d'Equipaments Comercials, i li recordo que estem parlant d'un entorn que 
està a cinc minuts caminant, sense anar de presa, cinc minuts caminant del centre de la ciutat, del 



centre neuràlgic de la ciutat, que és la plaça de la Porxada. Molts ciutadans i ciutadanes quan venen a 
Granollers, deixen el seu vehicle en l'aparcament que hi ha al costat d'aquest solar, un aparcament 
públic municipal, per venir a peu al centre de la ciutat, amb una passera que a més a més comunica la 
ciutat amb aquest entorn. I per tant, i no estem parlant d'un gran equipament comercial, no sé que 
entén vostè per gran equipament comercial, estem parlant de 10.000 metres quadrats de sostre 
comercial, aquí jo el definiria com una superfície mitjana, vist alguns grans equipaments comercials 
que hi ha en alguns entorns d'algunes ciutats del nostre país.
No estem parlant d'un sòl que està perdut en la immensitat d'un sòl agrari, però tampoc és que 
Granollers sigui gaire gran, però no estem parlant, allò de que estem parlant, d'una cosa que l'hem 
posat com un bolet allà al mig de lo que abans eren camps d'alfals, estem parlant d'un entorn que està 
allò transformant-se, que està a cinc minuts del centre neuràlgic de la ciutat i que nosaltres entenem, i 
per això ho hem portat a aprovació, i per això, suposo, el Parlament de Catalunya i el Govern va 
acordar que era una bona oportunitat per una ciutat mitjana com la de Granollers, poder-hi exposar 
uns 10.000 metres de sostre comercial i 7.000 més per altre tipus d'activitats, per tal de crear ocupació 
i per tenir un ventall ampli d'oferta comercial a la ciutat. Jo no em vull avançar a la decisió que poguí 
adoptar el Tribunal Superior de Justícia de les Comunitats Europees, però si anem en la línia del que 
tot apunta que pot acabar passant, que és una liberalització d'aquest sector, home, crec que la ciutat 
de Granollers perdria una oportunitat de  tenir sòl ja programat i en qualificació, perquè qualsevol 
inversor poguí construir una activitat d'aquest tipus a la nostra ciutat i que se’n anés als entorns 
immediats de Granollers, com hem vist que ha passat de totes maneres, amb alguna gran instal�lació 
que està a tocar de la nostra ciutat, i que no he sentit els escarafalls que hauria sentit en aquest Ple.

Alcalde president:
Gràcies, no sé si el senyor Mur vol intervenir , no? doncs passaríem a la votació

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor ::::        19191919 PSCPSCPSCPSC:::: 13131313    CIUCIUCIUCIU:::: 6666
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra ::::     1111 AGAGAGAG:::: 1111
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions ::::        5555 PPPPPPPP:::: 4444 ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE:::: 1111

Alcalde president:
Passem al punt número 7, que es tractarà, es parlarà i s'aprovarà un expedient licitatori pel que fa a la 
prestació del Servei de conservació i manteniment de l'Enllumenat de la ciutat, endavant senyora 
Secretària,

7777).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A  INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A  INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A  INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A  INICIAR EXPEDIENT LICITATORI,,,,    AUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA I    
APROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUESAPROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUESAPROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUESAPROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES    
PARTICULARS PER AL CONTRACTE MIXTE PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DEPARTICULARS PER AL CONTRACTE MIXTE PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DEPARTICULARS PER AL CONTRACTE MIXTE PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DEPARTICULARS PER AL CONTRACTE MIXTE PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE    
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LCONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LCONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LCONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE L''''ENLLUMENAT PÚBLIC DE LENLLUMENAT PÚBLIC DE LENLLUMENAT PÚBLIC DE LENLLUMENAT PÚBLIC DE L''''AJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DE    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS ,,,,    A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓA ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓA ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓA ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ    
HARMONITZADA AMB VARIS CRITERIS DHARMONITZADA AMB VARIS CRITERIS DHARMONITZADA AMB VARIS CRITERIS DHARMONITZADA AMB VARIS CRITERIS D''''ADJUDICACIÓADJUDICACIÓADJUDICACIÓADJUDICACIÓ ,,,,    TRAMITACIÓ ORDINÀRIA ITRAMITACIÓ ORDINÀRIA ITRAMITACIÓ ORDINÀRIA ITRAMITACIÓ ORDINÀRIA I    
DECLARARDECLARARDECLARARDECLARAR----NE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITAT

Mitjançant Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, es va aprovar el Reglament d'Eficiència 
Energètica en Instal�lacions d'Enllumenat Exterior com a un nou marc legal convenient i necessari per 
abordar la problemàtica de la eficiència energètica en les instal�lacions d'enllumenat, mitjançant la 
regulació dels nivells màxims d'il�luminació dels espais en funció de l'activitat que es desenvolupa en 
ells, de la incidència de la il�luminació en d'altres espais i per l'exigència d'un nivell mínim d'eficiència 



energètica per als diferents punts de llum.

Per les conseqüències energètiques, lumíniques i econòmiques que l'aplicació d'aquest Reglament 
pot representar envers l'actual sistema d'enllumenat exterior del municipi, es considera necessari 
iniciar aquest expedient per a la conservació i manteniment de l'enllumenat públic de Granollers i els 
treballs relacionats i  l'adequació de l'enllumenat públic al Reglament d'eficiència energètica en instal
�lacions d'enllumenat exterior, mitjançant unes inversions associades.

Aquest contracte es de naturalesa administrativa mixta, ja que el servei suposa un pes econòmic més 
gran en front al subministrament, per tant seran aplicables les regles previstes per al contracte de 
serveis i compren:

Prestació 1 (P1): Control de funcionament i tasques de manteniment�

Prestació 2 (P2): Altres treballs relacionats amb les instal�lacions a mantenir�

Prestació 3 (P3): Inversions i reposició de materials�

La prestació P3 inclou una part important d'obra associada:
1.- Esmena de defectes relatius a la seguretat elèctrica
2.- Inversió per l'assoliment d'estalvi energètic i econòmic
3.- Canvi massiu de totes les làmpades del municipi, per remuntar la situació actual en que s'ha 
exhaurit la seva vida útil.
4.- Implantació d'un sistema de telelectura de comptadors pel control de la despesa energètica.

La primera estimació econòmica d'aquestes inversions i reposició de materials a fer és la següent :

Reglament Baixa Tensió 328.475,91 € (IVA inclòs)
Canvi massiu 422.521,02 € (IVA inclòs)
Canvi massiu associat a estalvi energètic 196.585,95 € (IVA inclòs)
Actuacions estalvi energètic 244.739,80 € (IVA inclòs)
Telelectura 103.672,80 € (IVA inclòs)
TOTAL 1111....295295295295....995995995995,,,,47474747    €€€€    ((((IVA inclòsIVA inclòsIVA inclòsIVA inclòs ))))

El preu màxim de la contractació en període executiu és  de 3.074.621,11  euros més 645.670,44 
euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 3.720.291,55 euros, desglossat en:

P1 Control de funcionament i tasques de manteniment:   1.537.765,35 euros  + 322.930,72 euros d'IVA
P2 Altres treballs relacionats amb les instal�lacions a mantenir: 465.785,12 euros +97.814,88 euros 
d'IVA
P3: Inversions i reposició de materials : 1.071.070,64 euros + 224.924,84 euros d'IVA

Imports (IVA exclòs)Prestacions
2013

(octu./desem)
2014 2015 2016 2017

(gener/setemb)
TOTAL

P1:Control funcionament i 
tasques manteniment

94.001,80 385.003,61 385.003,61 385.003,61 288.752,71 1.537.765,35

P2:Altres treballs 21.632,23 116.446,28 116.446,28 116.446,28 94.814,05 465.785,12
SUMATORI PSUMATORI PSUMATORI PSUMATORI P 1111++++PPPP2222 115115115115....634634634634,,,,03030303 501501501501....449449449449,,,,89898989 501501501501....449449449449,,,,89898989 501501501501....449449449449,,,,89898989 383383383383....566566566566,,,,76767676 2222....003003003003....550550550550,,,,47474747
P3:Inversions i reposició de 
materials

313.477,54 202.531,72 202.531,72 202.531,72 149.997,95 1.071.070,64

TOTALTOTALTOTALTOTAL 429429429429....111111111111,,,,57575757 703703703703....981981981981,,,,61616161 703703703703....981981981981,,,,61616161 703703703703....981981981981,,,,61616161 533533533533....564564564564,,,,71717171 3333....074074074074....621621621621,,,,11111111

 i tindrà una vigència de 4 anys (48 mesos) , prorrogable per acord de l'òrgan competent, que serà 
obligatori per l'adjudicatari, de forma expressa i sense que es pugui produir pel consentiment tàcit de 
les parts per  a 2 anys més (24 mesos).

El valor estimat total del contracte  es de 5.097.508,54 euros , segons detall a continuació indicat:

- Preu licitació contracte : 3.074.621,11 euros.
- Pròrroga contracte : 1.407.963,21 euros.
- Modificació contracte    614.924,22 euros.  
(20% import de licitació desglossat en P1: 307.553,07 euros; P2: 93.157,02 euros i P3: 214.214,13 



euros) 
Amb càrrec a les següents partides:

Imports (IVA inclòs)Partida 
pressupostària 2013

(octubre/desembre)
2014

(gener/desembre)
2015

(gener/desembre)
2016

(gener/desembre)
2017

(gener/setembre)
H311.16510.21000 139.250,00 559.854,37 559.854,37 559.854,37 342.882,96
H311.16510.22112 75.000,00 0 0 0 0
H311.16510.22702 1.500,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 4.500,00
H311.16510.61901 300.000,00 245.063,38 245.063,38 245.063,38 260.805,34
H233.92910.22609 175 700,00 700,00 700,00 525,00
H231.92420.22609 3.300,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 9.900,00
H431.33810.22609 0 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00
H431.33820.22609 0 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
TOTAL PER ANY 519.225,00 851.817,75 851.817,75 851.817,75 645.613,30
TOTAL PERIODE EXECUTIU                               3.074.621,11 € + 645.670,44 € d'IVA (21%)  = 3.720.291,55 €

 i en cas de pròrrogues:

Imports (IVA inclòs)Partida pressupostària
2017

(octubre/desembre)
2018

(gener/desembre)
2019

(gener/setembre)
H311.16510.21000 139.250,00 557.000,00 417.750,00
H311.16510.22112 61.979,44 247.917,75 185.938,30
H311.16510.22702 1.500,00 6.000,00 4.500,00
H311.16510.61901 0 0 0
H233.92910.22609 175 700,00 525,00
H231.92420.22609 3.300,00 13.200,00 9.900,00
H431.33810.22609 0 23.000,00 23.000,00
H431.33820.22609 0 4.000,00 4.000,00
TOTAL PER ANY 206.204,44 851.817,75 645.613,30
TOTAL PERIODE DE PRÒRROGUES                  1.407.963,21 € + 295.672,28 € d'IVA (21%) = 1.703.635,49 €
TOTAL CONTRACTE PERIODE EXECUTIU + PRORROGUES        5.423.927,04 € (IVA inclòs)

Vistes les característiques del contracte i el seu valor total estimat, la naturalesa és mixta, suposant el 
contracte de serveis un pes econòmic més gran en front al subministrament i instal�lacions, per tant 
seran aplicables les regles previstes al contracte de serveis, d'acord amb el que estableix l'article 12 
del Text Refós de la Llei de contractes del sector públic RDL 3/2011, de 14 de novembre. El 
procediment per a adjudicar serà l'obert subjecte a regulació harmonitzada.

Existeix crèdit suficient fins l'import del pressupost aprovat per l'Ajuntament per al 2013, no obstant es 
condiciona l'adjudicació d'aquest contracte a la consignació pressupostària de crèdit pel 2013 a la 
partida d'inversió H311.16510.61901, pendent d'aprovació del préstec sol�licitat .
Caldrà dotar de la suficient consignació pressupostària a les partides indicades    per fer front a la 
despesa derivada d’aquesta contractació per als exercicis futurs .

S'han redactat els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques particulars 
corresponents per adjudicar aquesta contractació mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, 
d'acord amb els articles 115,116 i 117 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que 
aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic .

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

Article 12 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, que defineix el contracte mixt.

Articles 22 i 109 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la 
Llei de contractes del sector públic, pel que fa a la necessitat i justificació de la contractació a realitzar .

Article 52 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic,  pel que fa a la designació del responsable del contracte.

Art. 110 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic,  pel que fa a l'aprovació de l'expedient de contractació.



Articles 157 a 161 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de 
la Llei de contractes del sector públic, pel que fa a les prescripcions a aplicar en el procediment obert .

Article 16 1.b) del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la 
Llei de contractes del sector públic, pel que fa al llindar  dels contractes de serveis subjectes a 
regulació harmonitzada.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer ....    Declarar la plurianualitat del contracte mixt per a la prestació del servei de conservació i 
manteniment de l'enllumenat públic, treballs relacionats i inversions i reposició de materials de 
l'Ajuntament de Granollers , que s'executarà en els exercicis 2013 a  2017, d'acord amb la següent 
distribució:

Imports (IVA exclòs)Prestacions
2013

(octu./desem)
2014 2015 2016 2017

(gener/setemb)
TOTAL

P1:Control funcionament i 
tasques manteniment

94.001,80 385.003,61 385.003,61 385.003,61 288.752,71 1.537.765,35

P2:Altres treballs 21.632,23 116.446,28 116.446,28 116.446,28 94.814,05 465.785,12
SUMATORI PSUMATORI PSUMATORI PSUMATORI P 1111++++PPPP2222 115115115115....634634634634,,,,03030303 501501501501....449449449449,,,,89898989 501501501501....449449449449,,,,89898989 501501501501....449449449449,,,,89898989 383383383383....566566566566,,,,76767676 2222....003003003003....550550550550,,,,47474747
P3:Inversions i reposició de 
materials

313.477,54 202.531,72 202.531,72 202.531,72 149.997,95 1.071.070,64

TOTALTOTALTOTALTOTAL 429429429429....111111111111,,,,57575757 703703703703....981981981981,,,,61616161 703703703703....981981981981,,,,61616161 703703703703....981981981981,,,,61616161 533533533533....564564564564,,,,71717171 3333....074074074074....621621621621,,,,11111111

SegonSegonSegonSegon.... Iniciar la licitació per adjudicar mitjançant el sistema de procediment obert subjecte a regulació 
harmonitzada i tramitació ordinària, del contracte mixt per a la prestació del servei de conservació i 
manteniment de l'enllumenat públic, treballs relacionats i inversions i reposició de materials de 
l'Ajuntament de Granollers amb un pressupost de 3.074.621,11 euros més 645.670,44 euros en 
concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 3.720.291,55 euros, redactat pels tècnics municipals del 
servei de Serveis Municipals , on queda determinada en precisió l'idoneïtat, naturalesa i extensió de 
les necessitats que hauran de cobrir-se mitjançant el corresponent contracte, desglossat en:

P1 Control de funcionament i tasques de manteniment:   1.537.765,35 euros  + 322.930,72 euros d'IVA
P2 Altres treballs relacionats amb les instal�lacions a mantenir: 465.785,12 euros +97.814,88 euros 
d'IVA
P3: Inversions i reposició de materials : 1.071.070,64 euros + 224.924,84 euros d'IVA

TercerTercerTercerTercer ....    Autoritzar la despesa per al contracte mixt per a la prestació del servei de conservació i 
manteniment de l'enllumenat públic, treballs relacionats i inversions i reposició de materials de 
l'Ajuntament de Granollers a executar els anys 2013 a 2017, mitjançant procediment obert  subjecte a 
regulació harmonitzada  per a un import  total de 3.720.291,55 euros, corresponents a la quantitat de 
3.074.621,11 euros més 645.670,44 euros  en concepte d'IVA (21%), de conformitat amb els fets i 
fonaments invocats i amb càrrec a les partides pressupostàries i anualitats a continuació indicades :

Imports (IVA inclòs)Partida 
pressupostària 2013

(octubre/desembre)
2014

(gener/desembre)
2015

(gener/desembre)
2016

(gener/desembre)
2017

(gener/setembre)
H311.16510.21000 139.250,00 559.854,37 559.854,37 559.854,37 342.882,96
H311.16510.22112 75.000,00 0 0 0 0
H311.16510.22702 1.500,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 4.500,00
H311.16510.61901 300.000,00 245.063,38 245.063,38 245.063,38 260.805,34
H233.92910.22609 175 700,00 700,00 700,00 525,00
H231.92420.22609 3.300,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 9.900,00
H431.33810.22609 0 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00
H431.33820.22609 0 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
TOTAL PER ANY 519.225,00 851.817,75 851.817,75 851.817,75 645.613,30
TOTAL PERIODE EXECUTIU                               3.074.621,11 € + 645.670,44 € d'IVA (21%)  = 3.720.291,55 €

condicionant l'adjudicació del contracte  a la consignació pressupostària de crèdit pel  2013 a la partida 
d'inversió H311.16510.61901 pendent d'aprovació del préstec sol�licitat .



QuartQuartQuartQuart.... Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques 
particulars que han de regir el contracte i el seu procés d'adjudicació mitjançant procediment obert 
subjecte a regulació harmonitzada i  tramitació ordinària .

CinquèCinquèCinquèCinquè....     Dotar els pressupostos ordinaris dels exercicis afectats  amb crèdit suficient per atendre les 
despeses que es derivin d'aquesta contractació,  supeditant l'adjudicació contractual a l'existència de 
crèdit adequat i suficient en ells per atendre-les amb càrrec a les partides  indicades    en el tercer punt 
d'aquest acord.

SisèSisèSisèSisè.... Publicar l'anunci licitatori de la present contractació , subjecte a regulació harmonitzada, al Diari 
Oficial de la Unió Europea (DOUE), en el BOE, en el BOPB i al perfil del contractant de la web 
municipal.

SetèSetèSetèSetè....    Delegar l'aprovació de la modificació del contracte i/o la revisió de preus, al regidor 
corresponent, quan llur import no superi els 18.000,00 euros (IVA exclòs) . Per a imports superiors, 
delegar l'aprovació  a la Junta de Govern Local.

VuitèVuitèVuitèVuitè.  Notificar a l'Àrea de Govern i Economia, departament de Comptabilitat.

NovèNovèNovèNovè. Designar com a responsable del contracte el Sr. Josep Lluís Castell i Romero, Director del 
Servei de Manteniment de Ciutat i Seguretat de l'Ajuntament de Granollers. 

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

Senyor Segovia:
Sí, gracias señor Alcalde. Hoy llevamos a aprobación el pliego de condiciones técnicas y 
administrativas para licitar el mantenimiento del alumbrado público en nuestra ciudad . Un tema que en 
la anterior legislatura tuvo como recordarán un intenso e interesante debate tanto fuera como dentro 
de esta sala de plenos.
Pero dejando atrás el pasado y centrándonos en el pliego actual, complejo todo hay que decirlo, las 
características más destacables serían:
En primer lugar su duración, ya que proponemos que sea de 4 años con la posibilidad de prorrogar por 
dos años más.
La segunda es que se licita por separado. En este pliego se licita únicamente lo referente al 
alumbrado público, y posteriormente se licitará el mantenimiento eléctrico de las dependencias 
municipales. A diferencia del sistema actual que todo el mantenimiento se engloba en un único 
contrato, realizando también el mantenimiento de dependencias no sólo en los temas eléctricos sino  
un mantenimiento casi integral. Esto no quiere decir que no sea la misma empresa la que pueda optar 
a los dos contratos obviamente, pero sí que existen más opciones que empresas de no tan gran 
envergadura puedan acceder a ellos.
Los trabajos a realizar se agrupan en tres conceptos que se dividen la prestación :
Primera prestación. El control de funcionamiento y trabajos de mantenimiento, que hace referencia a 
los trabajos con material, mano de obra y medios incluidos. Y son, como por ejemplo, la vigilancia de 
las instalaciones, la reparación de averías, el control del consumo energético, del régimen horario de 
funcionamiento, así como del movimiento inventarial de las instalaciones, y  por último el servicio de 
Guardia.
La reducción de puntos encendidos por ahorro energético, la disminución del coste de los materiales 
previstos para la reparación de las averías, en parte por el efecto de la gran renovación prevista con el 
cambio masivo de lámparas. Y el cambio de modelo pasando a un servicio en el que se abona 
prioritariamente en función de los medios aportados (como es el actual), a otro en el que se abonará 
por objetivos conseguidos, ha permitido prever para este concepto una rebaja económica importante 
del nuevo contrato respecto al actual (pasando de 557.000€ a 465.854€, es decir casi 90.000€, lo que 
representa un 16’4% menos), y eso sin descartar alguna posible baja que puedan ofertar las 
empresas licitadoras.
Segunda prestación. Serían los trabajos relacionados con el alumbrado público, que incluye los 
precios para cuando se produzcan trabajos relacionados con el servicio. Los precios de estas listas, 



pueden ser precios unitarios para componer partidas no definidas (mano de obra, materiales y 
medios), o bien precios compuestos por las partidas definidas (sustitución de una luminaria, 
instalación de una acometida de 10kw, etc.). Los trabajos que se incluyen en esta facturación son de 
forma enunciativa no exhaustiva, los siguientes:
Las Averías/anomalías causadas por terceros, por ejemplo vandalismo, accidentes de tráfico, obras 
de otras empresas, etc.).
Averías/anomalías causadas por el desgaste sufrido por el paso del tiempo de los materiales o 
elementos que constituyen la red a mantener.
Peticiones de trabajos: desplazamientos para apertura de vados, derrumbes, etc.
Presencia y necesidades para actos y fiestas.
Modificaciones en la red para aplicar cambios tecnológicos , reglamentarios o normativos.
Para la prestación de este servicio se prevé un importe anual máximo de 140.900€ que se irá 
abonando a medida que surjan las necesidades.
Y la tercera prestación. Los trabajos de inversión y reposición de material. El nuevo contrato incluye 
una parte importante de inversiones a realizar relativas a:
Primero, reconducir los defectos relativos a la seguridad eléctrica .
Segundo, inversión para conseguir ahorro energético y económico.
Tercero, cambio masivo de todas las lámparas de la ciudad, con el objetivo de remontar la situación 
actual en la que se ha agotado su vida útil. Este cambio permite rebajar la factura del mantenimiento 
correctivo.
Cuarto, implantación de un sistema de tele-lectura de contadores para el control del gasto energético.
Pero permítanme detenerme un momento en incidir especialmente en la actuación del cambio masivo 
de lámparas, ya que consideramos que aportará tres consecuencias positivas ya que:
Como las lámparas actuales tienen su vida útil agotada, aunque se baje la potencia el efecto aún será 
de más luz que la actual en la mayoría de los casos.
También obviamente deberán bajar el número de incidencias, cosa que nos permite ajustar el coste 
del mantenimiento.
Sumando esta actuación a las inversiones para ahorro energético y a la implantación del sistema de 
tele-lectura se estima de manera prudente que el ahorro en la factura de la electricidad será de 
aproximadamente 98.000€/año.
Las inversiones se tendrán que realizar durante la duración del contrato según las posibilidades 
presupuestarias que se detallan en el pliego, y su valoración económica estimada es de 
aproximadamente 1.300.000€.
Y además la partida para inversiones que en el presupuesto actual se destina a ahorro energético y 
que no está incluida en esta licitación (320.000€),  queda como margen de maniobra y posibilita otras 
inversiones para seguir reduciendo el consumo y aproximarnos en este ámbito al concepto “Smart 
Cities” o ciudades inteligentes.
Sobre el control del servicio y el control del cumplimiento contractual se basará en el servicio y los 
resultados más que en el control de los medios y recursos que aporta la empresa. Este seguimiento y 
control del servicio se define en sus líneas generales en el anexo 4 del Pliego de Prescripciones 
Técnicas y podrá ser realizado por servicios propios o por contratación externa. Tendrá efectos 
directos sobre la certificación por descuentos que se aplicarán cuando el número de puntos apagados 
supere el límite máximo permitido, o no se consigan los niveles de calidad exigidos en base a otros 
indicadores fijados.
Otro punto importante, como es el personal necesario para realizar el servicio: Seguro que son 
conocedores de la petición por parte de los trabajadores que actualmente desarrollan su trabajo de 
una manera excelente todo hay que decirlo de que estos puestos de trabajo sean subrogables.
Sobre esta posibilidad que nos planteaban nos comprometimos a estudiarla. Pero después de hacerlo 
detenidamente decidimos no proponer la subrogación atendiendo a la legislación vigente, en la que 
los servicios jurídicos de la casa nos asesoran de que no podemos obligar a la empresa que gane el 
concurso a subrogar al personal. Y además el convenio del metal por el que se rige el convenio 
colectivo de este sector que nos ocupa señala  que únicamente el personal es  subrogable de manera 
obligatoria en aquellas ciudades de más de 200.000 habitantes.
Aún así y con el objetivo de intentar proteger lo máximo posible los puestos de trabajo de estas 
personas, hemos optado por incluir en el pliego de condiciones administrativas en el apartado 10.3 de 
la página 24 del apartado Condiciones esenciales de ejecución del contrato en el que se hace constar, 
que se tendrá que contratar prioritariamente al personal que consta en la lista de 17 personas que nos 
ha facilitado la empresa IMESAPI adjudicataria del actual contrato.
Señalando que el encargado que ya viene subrogado del anterior contrato es el único que mantiene 
ese estatus.
Pero repito que según la legislación vigente no podemos obligar a ninguna empresa a subrogar al 



personal.
Sobre la auditoría energética y lumínica. En paralelo con el proceso de licitación se ha solicitado a la 
Diputació de Barcelona, una ayuda para realizar una auditoría energética y lumínica de la ciudad, que 
nos indique cuál es la cantidad de luz que precisa cada calle o espacio público en función de su uso y 
tránsito de personas y/o vehículos. Este estudio ha de fijar todos los puntos de actuación dentro del 
concepto de cambio de lámparas y equipos por ahorro energético.
Resumiendo. Con todo esto está previsto que al finalizar este contrato estén:
Todas las instalaciones, nos referimos a cuadros, cables, puntos de luz, etc., cumpliendo la normativa 
vigente.
Toda la ciudad con las lámparas (bombillas)  nuevas, ya que una gran cantidad de ellas han pasado 
su vida útil y no iluminan todo lo que debieran. Y por tanto con un nivel de luz óptimo.
Y por último, todo ello con el dinero que actualmente destinamos en el presupuesto, y a la vez 
generando un ahorro aproximado de unos 100.000€ anuales en consumo eléctrico.
Si toda la tramitación transcurre como debe, el nuevo contrato entraría en funcionamiento el próximo 1 
de octubre, por lo que deberemos prorrogar aunque no era nuestra intención el actual contrato unos 
meses. Pero las diversas circunstancias sucedidas en los últimos meses,  tanto en lo personal como 
en lo profesional, así nos han condicionado muy a nuestro pesar.
Y por último, no quisiera acabar mi intervención sin agradecer el trabajo para la elaboración de estos 
pliegos de condiciones a los técnicos de la casa. A los del Área de Serveis Municipals, Servei de 
Contractació, Àrea económica, Intervención y Secretaría, y también muy especialmente al Sr. Manel 
Roig, el experto en mantenimiento de alumbrado público que la Diputació de Barcelona ha puesto a 
nuestra disposición, y que nos ha asesorado y ayudado de una manera excelente para la elaboración 
de estos pliegos de condiciones que hoy presentamos.

Alcalde president:
Moltes gràcies, hi ha sol�licitades paraules. Sí, endavant senyor Casasnovas,

Senyor Casasnovas:
Si, gràcies Alcalde. Només una petita qüestió, sobre el que comentava el regidor Juanma Segovia, de 
l'estalvi de 98.000 euros en la despesa energètica, ha comentat l'objectiu del canvi de les làmpades, 
nosaltres des del nostre Grup, el que li demanem per ampliar aquest marge d'estalvi es que s’estudiï 
abans de fer aquest canvi de totes les làmpades de la ciutat, el mirar d'implantar també làmpades de 
led, que tenen un consum inferior al que tenen aquestes làmpades. Gràcies.   

Alcalde president:
Moltes gràcies, una altra intervenció? sí? endavant senyor Canal, Convergència i Unió té la paraula.

Senyor Canal:
Gràcies senyor Alcalde. Bé aquest contracte que és complex, amb un valor estimat per els seus 
primers quatre anys, sense incloure la pròrroga i el període executiu, de 3.720.291 euros amb IVA 
inclòs, és sens dubte el més elevat que té l'Ajuntament i preveu en realitat tres serveis com ha explicat 
el senyor Segovia, tres prestacions, Prestació 1, de control de funcionament i tasques de 
manteniment, la prestació 2, altres treballs relacionats amb les instal�lacions a mantenir, i la prestació 
3 d'inversions i reposició de materials. Pel que fa als dos primers serveis, prestació 1 i 2, no en tenim 
res a dir, són de característiques molt tècniques i confiem en els funcionaris de la casa en la seva 
elaboració. No és així en la prestació tres, d'inversions i de reposició de material, per un valor estimat 
1.295.995 euros amb IVA inclòs que representa pràcticament un 35% del total. Efectivament aquesta 
prestació d'inversions i reposició de materials s'inclou, perquè així ho exigeix el decret, el reial decret 
1890/2008 del 14 de novembre, que aprova el Reglament d'eficiència energètica en instal�lacions 
d'enllumenat exterior, aquest Reglament en el seu article tercer diu: que s'aplicarà en instal�lacions 
existents abans de la seva entrada en vigor sempre i quan mitjançant un estudi d 'eficiència energètica, 
l'administració pública competent ho consideri necessari, dit d'una altra manera, cal que aquest 
expedient que avui s'ha d'aprovar inclogui un estudi d'eficiència energètica per determinar quines 
inversions i reposicions de material són precises i com vostès saben molt bé, aquest estudi no hi és, i 
vostès hi destinen un 1.295.995 euros, repeteixo, un 35% del contracte sense que hi hagi un estudi 
que justifiqui aquesta gran despesa.
I quan a la Comissió Informativa preguntem per aquest estudi, la resposta és efectivament que aquest 



estudi no s'ha fet però tranquils ja s'anirà fent sobre la marxa a mesura que es vagin gasten els diners, 
bona manera de calcular prestacions. Es per aquests motius que hi votarem en contra, per el no 
compliment de la normativa i sobretot per la manca de cura amb que es fan anar les inversions i el 
diner públic sense estudis tècnics ni econòmics . Gràcies.

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

Senyor Terrades:
Fa uns mesos enrere, bé, ja els hi demano disculpes d'entrada perquè em vaig equivocar de tres 
mesos, ens vam comprometre a portar aquesta adjudicació o concurs d'aquesta adjudicació a 
principis d'any. I ens hem passat, i ho sento molt, i els hi demano disculpes en nom de l'Equip de 
Govern, tres mesos. Ara que, hi havia Grups Municipal, Convergència i Unió, que posava en dubte 
que aquest Equip de govern, doncs que portes a concurs la concessió del manteniment del Servei 
d'Enllumenat Públic a Granollers.
Doncs miri, el portem. El portem i no tan sols el portem sinó que vostè sap que l’haguéssim pogut 
portar el mes anterior. Hi havia algun problema que vam detectar i vam deixar sobre la taula, el 
problema era que no hi havia temps suficient a parer d'aquest Tinent d'Alcalde que els hi parla, més 
enllà de portaveu, com a coordinador de l'Àrea Territorial, perquè tots els Grups Municipals es 
poguessin fer una idea del que anàvem a treure a concurs, i poguessin fer les aportacions, poguessin 
mirar-se totes les tripes del document, i poguessin fer les aportacions que consideressin oportunes. 
Fins i tot votar en contra del plec de clàusules administratives, tècniques i econòmiques que avui 
pretenem aprovar.
Ens hem compromès també a estudiar algunes de les propostes que algun Grup Municipal havia fet, 
de dividir la concessió actual i fer-ne com a mínim dues, tal com els hi ha exposat el regidor senyor 
Segovia, i així ho fem, i ho fem perquè són temps econòmics diferents respecte a la concessió que 
tenim actual i la que traurem, en el sentit que en un moment d'expansió, de gran expansió econòmica 
que hi havia, i de tensió també en els preus, sembla més oportú en aquells moments tenir una 
concessió que apropés i englobés els diversos manteniments que s'havien de fer a la ciutat. No és el 
cas d'avui en dia, perquè la situació econòmica ha variat, i considerem des del punt de vista dels 
interessos municipals, que són els interessos del conjunt de ciutadans, que són els que acaben 
posant els quartos  a través dels seus impostos, per tirar endavant les concessions. Per cert aquesta 
no és la més important, la més important és la recollida d'escombraries i neteja viària, és cert que 
aquesta té un volum important. Però la més important de totes és la l'altra, ens calia també ajustar les 
despeses que és el que ha anat fent aquest Ajuntament, i no només ajustar les despeses l'ha de fer 
l'administració sinó que també l'han de fer les concessionàries que treballen per l'Ajuntament, en 
aquest cas en base a, pensem nosaltres, també a contenir els seus beneficis industrials. Però el que 
ens mou no és tant aquest tema, que ho és, perquè té el seu impacte sobre els comptes públics i 
sobre la pressió fiscal que al final tots els granollerins i granollerines hem de suportar sinó actuar 
sobre diversos aspectes sobre l'enllumenat de la ciutat, una és adequar l'enllumenat de la ciutat a les 
noves normatives, pel que fa referència  a la seguretat, vostè en parlava, també des del punt de vista 
de fer estalvi energètic, per tant que això comporti un menor manteniment. I un altre aspecte 
important, des del seu punt de vista, el fet de que hi hagi menys consum a la vegada que sigui més 
eficients, estem duent a terme una política ambiental més correcta, que té efectes també sobre el 
canvi climàtic, perquè si som més eficients a l'enllumenat de la  nostre ciutat, resultarà que emetrem 
menys gasos d'efecte hivernacle i per tant serem des d'aquest punt de vista més correctes i en això 
ens hi vam comprometre en aquesta ciutat.
A més a més, introduïm conceptes de ciutat intel�ligent, no tant com un objectiu propagandístic sinó 
com una realitat de gestió. Per ser més eficients, per tenir un menor manteniment, per fer una política 
ambiental més correcta hem de fer inversions per canviar part de l 'enllumenat de la ciutat.
Miri, no és veritat això que deia el senyor Canal, de que en la Comissió Informativa es va dir que, qui 
dia passa, any empeny, i que a mesura que anéssim fent les inversions ja analitzarem. No, no, aquí no 
se li va dir això, aquesta pregunta es va formular a la Comissió Informativa, i la contesta no va ser 
aquesta senyor Canal, vostè ho sap perfectament, o els seus companys que estaven presents en 
aquella sessió també ho poden corroborar. Vostè sap que aquest Ajuntament, els seus Serveis 
Tècnics, conjuntament amb la Diputació de Barcelona, tenen encarregat un estudi d'eficiència 
energètica, que estarà  a disposició de la Corporació fins i tot abans que s 'adjudiqui aquest contracte. I 
allà podrem avaluar, podrem repassar. Miri, en  les actes de la Comissió Informativa de l'Àrea 
Territorial cada setmana fins i tot i canviem les comes, espero que hagi quedat recollit i si no altres 



companys que formen part de la Comissió ratificaran les meves paraules. Els Serveis Tècnics de 
l'Ajuntament de Granollers, que es dediquen a Serveis, saben perfectament què és, i van fer una 
explicació, jo crec que molt encertada i molt extensa, de quines són les necessitats de canvis que 
s'han de produir en l'enllumenat públic, pràcticament hem de canviar, no sé si el 100 %, però 
pràcticament totes les làmpades que tenim a la ciutat si volem aconseguir aquest objectius que ens 
hem fitxat. El de seguretat que és essencial, i després els altres, el d'eficiència, el d'estalvi, per ser 
ambientalment més correctes, però sobretot el que fa referència a la seguretat.
Portem en aquest Ple, tal com ens vam comprometre, aquest contracte que podrà ser quan s'hagin 
presentat totes les ofertes. Podrà ser seguida la seva resolució, i aquest és el compromís d'aquest 
Govern: que tots els Grups Municipals, no en la seva fase final, sinó en tot el procés de selecció 
d'aquella empresa que guanyi aquesta concessió, des d'una absoluta transparència, perquè tots els 
Grups Municipals es pugin fer una idea i un seguiment del que anem a fer.   

Alcalde president:
Moltes gràcies, per tancar aquest primer bloc, té la paraula el senyor Segovia, endavant

Senyor Segovia:
Sí gracias. Comentarle al señor Casasnovas es evidente, es evidente que nuestra voluntad es 
avanzar como decía mi intervención inicial a todo aquello que nos acerque a la eficiencia energética 
por un lado, y como marcan las directrices de todas las ciudades conocidas como “Smart Cities”, 
como hacía referencia en mi intervención inicial. En aquellas no ya de tecnología led, en todas 
aquellas tecnologías que nos permitan ser eficientes, no solo energéticamente, sino económicamente. 
De hecho, y como usted conoce, ya hay algunos tramos de la ciudad que estamos haciendo pruebas, 
el Passeig de la Muntanya, el Carrer Girona, pero incluso es más, en el apartado 8.6 de les Millores, 
de las posibles Millores del pliego de condiciones , la segunda, leo textualmente: "la millora 2 és la que 
permet al licitador sense cost per l'Ajuntament la instal�lació de lluminàries led amb control de 
presència". Trabajamos en esa opción, por lo tanto, esa es nuestra voluntad, vuelvo a repetir, no solo 
en la tecnología led sino aquellas que puedan aparecer que nos permitan ser más eficientes 
energéticamente y económicamente.
Al señor Pius Canal, sólo una puntualización, y para no repetirme con lo que decía mi compañero 
Jordi Terrades, la puntualización es que no es el contrato más elevado de este Ayuntamiento, es el 
segundo contrato más elevado. El primero vendrá próximamente, que es el tema de la limpieza y la 
recogida viaria. Y una de las preguntas, había una de las preguntas conjuntas en la comisión 
Informativa para intentar aclarar, era el tema de la auditoría energética, que como hacía referencia mi 
intervención inicial hemos ya hecho los contactos con la Diputació de Barcelona para tenerlo en  
marcha, creo que es importante también poner en valor el trabajo realizado hasta ahora por la 
empresa que tiene actualmente el contrato, por eso ponemos como referencia que las mediciones que 
se han hecho durante todo este contrato, son, para nosotros, como referencia. Y que aquí, también lo 
ponemos como mejoras en el apartado 8.6, que hace referencia a las mediciones realizadas por la 
empresa que actualmente tiene el contrato. Pero también una de las preguntas que se hacia la 
Comisión Informativa, era que no existía un control del plan de  mantenimiento.
Y a la referencia que usted hacía al decreto 1890/2008, el Reglamento de Eficiencia Energética, hace 
referencia a las instalaciones posteriores a la aprobación de esta normativa, del 1 de abril de 2009, 
pero como consta en este pliego de prescripciones técnicas, la definición de otros trabajos a realizar, 
entendemos que el plan de mantenimiento lo define el artículo 12 de este Reglamento que usted hacía 
referencia, ya que en el pliego en si puede encontrar que está definido cómo ha de ser este 
mantenimiento, las reposiciones masivas de las lámparas, las operaciones de limpieza de luminaria, 
los trabajos de inspección, las mediciones eléctricas, el análisis de los consumos, y yendo un poco 
más allá del Reglamento, queremos ser más ambiciosos, indica que como mínimo este análisis del 
consumo ha de ser de una vez al año. Nosotros, una vez esté instalada en las instalaciones, en las 
nuevas y las existentes, la posibilidad de la tele-lectura, que nosotros podemos hacer mensualmente, 
y de hecho ya hay una unidad de control de consumo en la casa que lo realiza. Y por lo tanto, 
tendremos antes de que acabe esta licitación, la auditoria energética, y además ya le digo, ponemos 
en valor, hacemos a pies juntillas las mediciones que ha hecho la empresa IMES-APIS que es la 
actual adjudicataria del contrato en lo que, en las aportaciones que hacemos en este pliego de 
condiciones.

Alcalde president:



Moltes gràcies, senyor Casasnovas vol tornar a intervenir? Senyor Canal vol tornar a intervenir, doncs 
té la paraula.

Senyor Canal:
Gràcies, més per respondre al senyor Terrades que no pas en el senyor Segovia. Primer diu que 
nosaltres com a Grup Municipal posàvem en dubte que pogués aparèixer aquest expedient licitatori, 
no sé per què ho diu, mai ho hem posat en dubte. Vostè, el mes passat, ens va dir a Junta de 
Portaveus: i no entrem en aquest tema per deferència al Grup de Convergència i Unió que sabem que 
hi té molt d'interès en aquest tema. Bé, el mes de març no es va dur a Ple probablement per moltes 
altres raons, que no pas per deferència nostra, entre d'altres, per exemple, per esmenes del senyor 
Interventor, que hi va posar, per això no es va dur a Ple. No és veritat això que diu de la Comissió 
perquè vostè, espero que això, perquè quedarà remarcat en l'acta. Sí, llegeixi'm l'acta, després 
deixarà que li llegeixi jo l 'acta?

Alcalde president:
Si’s plau, perdó. Senyor Terrades, vostè es reserva per quan li toqui, i el senyor Pius Canal, doncs, té 
dret a acabar la seva intervenció, endavant,

Senyor Canal:
Gràcies, quan nosaltres preguntem en el senyor Castells, (ara s'ho esta llegint ell, que no s'ho havia 
llegit), quan li preguntem al senyor Castells si està fet aquest estudi, la contesta és no, no, estarem en 
contacte amb la Diputació, tal i qual, escolti, de la paperassa que vostè ens entreguen de més de 100 
fulls, inversió i reposició de materials té un full, un full, no hi té més, eh, més de 100 fulls, per tant jo li 
agrairia que no volgués ser tan, portar la contrària al que diem nosaltres, escolti, no han fet això, 
doncs faci-ho, que parlin amb la Diputació, que facin l'estudi, em sembla molt bé, però no vulgui dir 
coses que no són certes. Gràcies.                

Alcalde president:
Moltes gràcies. Senyor Terrades és el seu torn,

Senyor Terrades:
Quan es va portar en aquest Ple la darrera pròrroga d'aquest contracte, el contracte de manteniment 
d'IMES-API, si no recordo malament, qui va fer la intervenció també va ser el senyor Pius Canal, i va 
posar en dubte de que portéssim en temps i forma aquest contracte de manteniment de la ciutat. 
L'acte del Ple no la tinc aquí, la de l'ultima Comissió sí perquè com que me l'envien per correu cada 
vegada que fem les convocatòries, doncs l'he recuperada i l'hi explicaré el que es va dir en aquella 
Comissió. Ara, com que el seu Grup Municipal o vostè mateix, va posar en dubte que nosaltres 
tinguéssim la intenció de portar aquest contracte a Ple i en nom del Govern jo em vaig comprometre, 
escolti no es preocupin que l'aportarem, no serà necessari tornar a fer una prorroga d'aquestes 
característiques, que vostè senyor ho havien criticat, escolti això no l'hi critico, però, i aquest contracte 
l'hem portat, amb tres mesos de retard és cert.
Haguéssim pogut portar-les el mes passat, després de modificar les qüestions que el senyor 
interventor va fer canviar i podíem fer dues coses, haver celebrat una reunió extraordinària de la 
Comissió Informativa per tal, 72 hores abans de la celebració del Ple Municipal, per ratificar els temes 
que se’ns indicava des d'Intervenció de l'Ajuntament, o adoptar una posició que jo crec molt més 
raonable, al menys a nosaltres ens semblava més raonable, escolti deixem-ho sobre la taula, no 
vindrà d'un mes i que tots els Grups Municipals puguin analitzar amb cura, amb detall totes les 
modificacions que s'han introduït atenent les indicacions de la Secretaria i de la Intervenció . Justament 
perquè volem que aquest sigui un procés transparent, que no hi hagi cap mena de dubte sobre el 
mateix. La senyora Mariona Pons pregunta si per l'elaboració de la tercera partida s'ha elaborat un 
estudi d'eficiència energètica tal com diu el Reglament. El senyor Castells, que és el Director de 
l'Àrea, li diu que no, però que s'està parlant amb la Diputació per fer un mapa lumínic en el període de 
licitació. Què vol dir això? el que li he dit jo abans, que abans de fer, i vostè entendrà el que vulgui, en 
el període de licitació, abans de l'adjudicació, abans de l'adjudicació. No es preocupi senyor Canal, o 
el Grup de Convergència i Unió, la resta de grups municipals, abans de fer l'adjudicació, aquest 
document que vostès reclamen i que nosaltres entenem que a més a més està contingut en tota la 



feina que ha fet l'actual concessionària, el saber fer dels nostres Serveis Tècnics de l'Àrea de Serveis, 
això estarà a la seva disposició, per poder fer un seguiment de les inversions, per poder fer un 
seguiment de les inversions abans que poguem procedir a l 'adjudicació. No es preocupi que aquest és 
el compromís del Tinent d'alcalde que coordina aquesta Àrea de Territori i Ciutat,                     

Alcalde president:
Moltes gràcies, senyor Segovia, per cloure el debat

Senyor Segovia:
Más que en el debate de lo formal, yo creo que tenemos que centrarnos en lo que queremos 
conseguir, y, repito porque creo que es importante, mi compañero hacía referencia, al final de este 
contrato, por el importe que sea, con las inversiones que podamos aportar, es que todas las 
instalaciones estén cumpliendo la normativa vigente, que la ciudad tenga un nivel de luz óptimo y que 
a la vez podamos conseguir un ahorro energético y económico que en tiempos como los que estamos 
viviendo todavía es más importante. Yo creo que es el resumen, es lo más importante más allá de 
quién dijo qué.           

Alcalde president:
Bé, en tot cas, breument, i abans de passar a la votació i només per indicar, i també per tranquil�litzar 
al senyor Canal. Miri la proposta de l'ordre del dia en la Junta de Portaveus la fa l'Alcalde i l'Alcalde 
parlant amb el Tinent d'alcalde i amb el regidor, quan analitza aquest expedient, la pregunta és: cal 
més temps perquè l'oposició el poguí analitzar en detall, i la resposta és: probablement estaria bé, i és 
l'Alcalde qui, conjuntament amb el Tinent d'alcalde, decideix no incorporar-ho a l'ordre del dia quan, 
com molt bé a explicat el senyor Jordi Terrades, l'expedient tenia alguns elements molt puntuals que 
eren “subsanables” d'una forma nítida, clara i immediata.
I, home, jo que formo part d'algunes altres institucions i que he estat portaveu d'un grup, del meu grup, 
en la Diputació de Barcelona li asseguro que lo habitual es resoldre -ho de formes extraordinàries quan 
hi ha discrepàncies d'aquesta mena, amb Informatives de 72 hores abans del Ple, i si són temes 
menors, com el que apuntava el senyor Interventor, tranquil�lament hagués pogut estar l'expedient per 
anar al Ple del mes passat.
Com ha dit molt bé el senyor Terrades, el que s'ha buscat és que vostès, perquè ens sembla que ha 
de ser així, tinguin més temps per seguir l'expedient, han tingut un mes més. I a més a més, també 
han pogut analitzar coses que em sembla que són, que és bo dir-les, que és que la feina que han fet 
els Serveis Tècnics municipals ha estat impecable, que el resultat de la feina d'aquest darrers anys, 
dels darrer plec de condicions de la concessió que hi hagut fins, avui encara en vigor, ha estat 
important en matèria d'estalvi energètica, important, molt important.
També que s'han ajustat els costos molt i molt de manteniment de l'enllumenat, estem per sota de la 
mitja pel que fa a cost de manteniment de l'enllumenat públic. I per tant, ja una feina feta i un bagatge 
extraordinari per part dels Serveis Tècnics de l'Ajuntament, que li permeten, evidentment fitxar, d'una 
manera nítida per l'experiència i per la feina acumulada, quin és el nivell d'inversió previsible que 
s'haurà de concretar, òbviament, perquè aquesta és una partida que queda ubicada, en percentatges 
similars a altres ocasions, que queda ubicada, per tant, per tal de concretar-la en el moment en el que 
quedi, en que es formuli l'adjudicació. Per tant, en temps i en forma, amb voluntat de transparència, en 
voluntat de participació, per això, doncs va quedar sobre la taula i no es va incorporar en el Ple del 
mes passat, per això s'ha portat aquest mes i des d'aquest punt de vista em sembla que és el millor 
procediment possible, apostar per l'eficiència, apostar per la feina ben feta, i apostar per la 
transparència i la participació.

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



Alcalde president:
Passem al següent punt de l'ordre del dia, que torna a ser en aquest cas un tema de Serveis. Punt 
número 8, que és aprovar una pròrroga d'un Conveni de Cooperació entre l'Ajuntament de Granollers i 
el Consorci per a la Defensa del riu Besòs, per a la gestió del clavegueram. Endavant senyora 
Secretària,

8888).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONVENI DE COOPERACIÓ ENTREDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONVENI DE COOPERACIÓ ENTREDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONVENI DE COOPERACIÓ ENTREDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE    
LLLL''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I EL CONSORCI PER A LA DEFENSA DEL RIU BESÒSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I EL CONSORCI PER A LA DEFENSA DEL RIU BESÒSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I EL CONSORCI PER A LA DEFENSA DEL RIU BESÒSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I EL CONSORCI PER A LA DEFENSA DEL RIU BESÒS,,,,    PERPERPERPER    
A LA GESTIÓ DEL SERVEI DE CLAVEGUERAMA LA GESTIÓ DEL SERVEI DE CLAVEGUERAMA LA GESTIÓ DEL SERVEI DE CLAVEGUERAMA LA GESTIÓ DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM

El Ple de l'Ajuntament de Granollers en sessió celebrada en data 25 de febrer de 2003 va aprovar el 
conveni de cooperació amb el Consorci per a la defensa de la Conca del riu Besòs, per a la gestió 
del servei de clavegueram que realitza la societat d'economia mitxta creada pel Consorci per a la 
gestió dels serveis de clavegueram municipal en l'àmbit dels municipis consorciats - Drenatges 
Urbans del Besòs SL..

La clàusula segona del conveni estableixia una durada de deu anys a comptar des de la data de la 
seva signatura (30 d'abril de 2003).

És necessari continuar prestant servei de manteniment de clavegueram per tal de cobrir les 
necessitats i les condicions de salubritat de la població .

L'Ajuntament de Granollers i el Consorci per a la Defensa del riu Besòs es troben en converses per tal 
de trobar la solució més satisfactòria tant econòmica com tècnica per ambdues parts, amb la finalitat 
de donar un bon servei al ciutadà  i en benefici de l'interès general,  és necessari prorrogar el conveni 
amb les mateixes condicions.

El programa d'actuacions a realitzar  per tal de mantenir el clavegueram de la ciutat durant el període 
d'1 de maig a 30 de setembre es detalla a continuació:

CONCEPTE MAGNITU
D

PREU COST (€)

1 Neteja embornals 1.781 uts 4,25 €/ut 7.552,50 €
2 Neteja interceptors 1.078 m 6,95 €/m 7.494,42 €
3 Treballs de Xarxa 45.833 m 0,25 €/m 11.458,33 €
4 Actuacions emergència 188 hores 50,78 €/h 9.521,25 €
5 Neteja canals de reg 1 ut 494,28 € 494,28 €
6 Instrumentació xarxa 1 ut 1.570,83 € 1.570,83 €
7 Gestió informació. GIS 1 ut 2.794,03 € 2.794,03 €
8 Manteniment bombeig C. Rei 1 ut 2.464,89 € 2.464,89 €
9 Manteniment dipòsit anti-DSU 

Lledoner
1 ut 5.425,66 € 5.425,66 €

10 Manteniment drenatges Palou 0 ut 4.551,42 € 0,00 €
11 Gestions encarregat/peticions 21 hores 26,74 €/h 557,08 €
12 Repercussió insp. sistemàtica 1 ut 4.368,05€ 4.368,05 €

TOTAL exc. material 53.701,33 €
16% dg i bi 8.595,21 €
Total 62.293,54 €
10% IVA 6.229,35 €
TOTAL 68.522,89 €

Existeix consignació pressupostària a la partida  13H311.16120.21000



Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

Article 6 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú (modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener), relatiu a convenis 
de col�laboració.

Article 49 de la Llei 30/92, relatiu a l'ampliació dels terminis.

    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 pròrroga del conveni de cooperació  subscrit amb el Consorci per a la defensa de 
la Conca del riu Besòs, per a la gestió del servei de clavegueram que realitza la societat d'economia 
mitxta  Drenatges Urbans del Besòs SL.  creada pel Consorci per a la gestió dels serveis de 
clavegueram municipal en l'àmbit dels municipis consorciats, fins al 30 de setembre de 2013, amb les 
mateixes condicions.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Aprovar el Pla de manteniment de la xarxa de clavegueram per al període d'1 de maig a 30 
de setembre de 2013,  a realitzar per l'empresa DRENATGES URBANS DEL BESOS SL, d'acord amb 
l'informe emès per l'enginyer tècnic de la Direcció de Serveis de Manteniment de Ciutat i Seguretat, 
que s'incorpora a aquest expedient.

Segon. - Aprovar la despesa per import de 62.293,54 € i 6.229,35 € d'IVA (10%) que fan un total de  
68.522,89 € amb càrrec a la partida pressupostària 13.H311.16120.21000.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Facultar el senyor alcalde perquè, en representació d'aquest Ajuntament, signi tots els 
documents que siguin necessaris per a l 'execució d'aquest acord.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Adjuntar  aquest acord, com a addenda al conveni de cooperació entre l'Ajuntament de 
Granollers i el Consorci per a la defensa del riu Besòs .

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.-    Notificar aquest acord  a Drenatges Urbans del Besòs, al Consorci per a la Defensa de la 
Conca del Besòs i al Servei de Comptabilitat. 

Alcalde president:
Moltes gràcies. En farà la presentació el regidor de Serveis, Juanma Segovia, endavant,

Senyor Segovia:
Sí, brevísimamente. Porque, simplemente, la necesidad de solicitar esta prórroga de cinco meses 
manteniendo las condiciones actuales del contrato existente  es, simplemente, para darnos un tiempo 
extra en el que buscar un punto de acuerdo entre el Consorci per a la defensa del Besòs (del que 
recuerdo formamos parte ), y los intereses del Ayuntamiento.
Venimos de unas condiciones muy favorables, que se han mantenido durante estos diez años y la 
intención es mantener un nivel de precio similar para un servicio que consideramos ha sido excelente .
Ya que no sólo se ha limitado a la limpieza de las tuberías sino que ha significado un gran avance 
gracias al gran soporte tecnológico con la aportación por ejemplo de cámaras de televisión o 
programas de simulación que nos permiten conocer el estado o mejorar el diseño de la actual o futura 
red del alcantarillado.
Prueba de ello, ha sido el buen funcionamiento en general de los 122 km de red de alcantarillado, que 
a veces nos olvidamos de estas cifras.
Y entendemos que estos meses han de ser suficientes para llegar o no al acuerdo realizando un 
esfuerzo entre ambas partes.



Alcalde president:
Moltes gràcies, aquí també hi ha demanades paraules, sí? el senyor Canal.

Senyor Canal:
Gràcies senyor Alcalde, bé avui ens porten al Ple l'aprovació d'una pròrroga del Conveni entre 
l'Ajuntament de Granollers i Drenatges Urbans del Besòs que depèn del Consorci per a la Defensa del 
riu Besòs, per a la gestió del servei de clavegueram. El conveni de cooperació establia una durada de 
10 anys i conclou d'aquí unes tres hores i 25 minuts aquest conveni. Perquè anava del 30 d'abril del 
2003 al 30 d'abril del 2013. Ara a corre-cuita hem de signar un nou conveni per un període de 5 
mesos, segons específica el dictamen, amb les mateixes condicions perquè vostès han badat i no han 
convocat amb temps el nou concurs que fos més avantatjós per l'Ajuntament, d'això Convergència i 
Unió en diem malbaratar els diners del ciutadans, vostès, el PSC, en diuen, llegeixo el dictamen, 
cobrir les necessitats i les condicions de salubritat de la població. El pitjor de tot, es que d'aquí 5 
mesos, que és el que dura aquest Conveni, tornaran a proposar allargar aquest mateix Conveni, 
desavantatjós per la població. Ara, això sí, i també llegeixo del dictamen amb la finalitat de donar un 
bon servei al ciutat.

Alcalde president:
Moltes gràcies senyor Canal. Té la paraula el senyor Terrades, en nom del Grup Socialista,

Senyor Terrades:
Bé, és una mica el mateix que l'altra vegada, no?, de l'altre punt.

Senyor Canal:
Exactament.

Senyor Terrades:
Escolti, d'aquí 5 mesos li portarem, o bé traurem a concurs aquest servei, o bé arribarem a un acord 
amb el Consorci del Besòs. Jo crec que vostè, el seu Grup, hauria de, no sé si estan posant en qüestió 
un organisme del qual aquest Ajuntament forma part, no només aquest Ajuntament, el conjunt 
d'ajuntaments de la Conca del Besòs, no sé si estan posant en qüestió el Consorci per la Defensa del 
riu Besòs, perquè, és clar, la seva intervenció li asseguro que no l'he entesa. No la comparteixo, i 
aquest Ajuntament no ha badat, entre altres coses perquè diu estem malbaratant els recursos dels 
ciutadans de Granollers.
Miri, deixi que em posi seriós, perquè aquesta no els hi accepto, perquè vostè hauria de saber que si 
en aquests moments trèiem a concurs aquesta, el manteniment de les clavegueres de la ciutat, les 
condicions del mercat, per molt que estiguem en una situació de complicacions econòmiques, li 
asseguro que no tindrà res a veure amb les actuals condicions de prestació del servei per part del 
Consorci del Besòs. Home, les prospeccions de mercat que els Serveis Tècnics de l'Ajuntament de 
l'Àrea de Serveis han fet respecte al cost que pot significar el manteniment del clavegueram, d'una 
ciutat com Granollers, en funció del que passa amb altres ciutats que no estan a l'entorn de la conca 
del Besòs, ja li asseguro jo que estaríem parlant, i ja li posaré una forquilla ampla perquè no hem digui 
que estic exagerant, però podríem parlar del voltant d'un 30 i un 40%, més cap el 40 que cap el 30, del 
que en aquests moments li està costant a la ciutat de Granollers, i en els contribuents de Granollers, el 
manteniment de les clavegueres del sistema de clavegueram de la ciutat .
Què intentem des de l'Ajuntament? Escolti, doncs que el Consorci del Besòs, del que torno a repetir, 
l'Ajuntament de Granollers forma part, i va ser un dels ajuntaments que va ajudar a constituir-lo, quan 
els Congost i el Besòs era una claveguera a cel obert, d'això no fa tants anys, vostè i jo ens en 
recordem perfectament, alguns dels regidors que són més joves segurament ho han sentit d'oïdes, 
però alguns vam patir-ho, aquest organisme ha servit justament per fer aquestes feines, i el que 
pretenem és que el Consorci tingui els recursos suficients per mantenir-se com a ens públic, i que 
l'Ajuntament de Granollers en els contribuents, en els ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat aquest 
sigui un servei que li resulti més avantatjós que en condicions de lliure mercat. Nosaltres seguim 
defensant els serveis públics des del sector públic i defensem també aquelles empreses que s'han 
format i que s'han constituït des de l'àmbit públic. Per tant, no li accepto ni que haguem badat, ni que 



estiguem malbaratant els recursos dels contribuents de la ciutat .

Alcalde president:
Moltes gràcies, senyor Segovia vol intervenir?

Senyor Segovia:
Sí, no quiero que se lo tome mal, ni muchísimo menos, pero es que, señor Canal, o no se entera o no 
se quiere enterar, o aún peor, que lo que quiere es sembrar dudas en la ciudadanía diciendo la frase 
malbaratar recursos públicos. Lo que estamos intentando con esto, lo que conseguimos es mantener 
estos precios, que ya le digo que son ventajosos como decía mi compañero, pues la prospección que 
hemos hecho a nivel técnico ya sea con Consorcios parecido al actual, al que tenemos aquí, o ya 
empresas privadas, ¿por qué no?, porque no lo puede hacer una empresa pequeña que sea solo la 
limpieza, hacía referencia al servicio que va más allá, lo que queremos mantener es esta calidad de 
servicio con el precio lo más ventajoso posible, y durante estos 5 meses haremos, mantendremos, 
estas mismas condiciones y además, ya lo ha dicho el compañero Jordi Terrades, vendremos con un 
convenio en las mejores condiciones posibles, o sacaremos la licitación a un concurso público, y ya 
veremos realmente cuáles son los precios que se mueven por allá .

Alcalde president:
Senyor Canal, no? En tot cas jo sí que voldria dir-li que he intervingut en aquest expedient com en 
molts, gairebé en tots els que venen al Ple, i quan el Tinent d'alcalde i el Regidor em venen a veure i 
em diuen: Alcalde, estem, o aquest contracte té uns preus molt ajustats i per tant treure el concurs o 
renegociar la concessió ens sortirà per un 30 o un 40% més car, l'Alcalde li diu en el Tinent d'Alcalde i 
en el Regidor: home, mirem de prorrogar el màxim possible, si ens podem estalviar un 30 o un 40%. 
Evidentment també tenint en compte, com deia el senyor Terrades, el Consorci és una entitat de la 
que formen part i òbviament també hem de buscar el seu equilibri. Però si podem treballar un 30% 
mes barato, bé, ens sembla que és una solució correcta, i ens sembla que és una solució lògica. I per 
tant buscarem i seguirem fent aquesta prospecció i ho traurem a concurs quan pertoqui i quan les 
condicions també econòmiques amb les quals treballa l'Ajuntament siguin el més favorables 
possibles, per tant estarem atents a aquest tema, per tal d'estalviar recursos públics, que és 
exactament el contrari de malbaratar.

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

Alcalde president
Passem al punt número 9, que és un dictamen a partir del qual s'aproven l'adscripció d'uns 
equipaments culturals de Roca Umbert a la societat municipal Granollers Audiovisual . Endavant,

9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR L''''ADSCRIPCIÓ DE PART DELS EQUIPAMENTSADSCRIPCIÓ DE PART DELS EQUIPAMENTSADSCRIPCIÓ DE PART DELS EQUIPAMENTSADSCRIPCIÓ DE PART DELS EQUIPAMENTS    
CULTURALS UBICATS A ROCA UMBERTCULTURALS UBICATS A ROCA UMBERTCULTURALS UBICATS A ROCA UMBERTCULTURALS UBICATS A ROCA UMBERT,,,,    I DEL SEU MOBILIARII DEL SEU MOBILIARII DEL SEU MOBILIARII DEL SEU MOBILIARI,,,,    A LA SOCIETAT MUNICIPALA LA SOCIETAT MUNICIPALA LA SOCIETAT MUNICIPALA LA SOCIETAT MUNICIPAL    
GRANOLLERS AUDIOVISUALGRANOLLERS AUDIOVISUALGRANOLLERS AUDIOVISUALGRANOLLERS AUDIOVISUAL ,,,,    SLSLSLSL

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Que l'Ajuntament de Granollers és propietari del complex d’equipaments culturals de Roca 
Umbert, situat entre els carrers Enric Prat de la Riba i Lluis Companys , agrupat en tres finques: 

A] URBANA.- Terreny irregular, situat al terme municipal de 08401 Granollers, de quinze mil 

cinc-cents vuitanta sis metres quadrats (15.586 m
2

) de superfície, destinat a equipament cultural , 



amb el següents termenals: Nord, amb l’Avinguda Enric Prat de la Riba, a l’Est amb resta de 

terrenys de l’antiga fàbrica Roca Umbert, finca cadastral de referència 0459002DG4005E0001MF, 

al Sud amb la resta de terrenys de Roca Umbert finca número 48.819, a l’Oest amb el darrera del 

conjunt de finques que donen façana al carrer de la Mare de deu de Montserrat . Aquesta finca 

consta registrada com a immoble en el cadastre amb adreça a l’Avinguda Prat de la Riba 99 de 

Granollers, amb la referència cadastral  0459001DG4005E0001FF. 

B] URBANA.- Terreny irregular, situat al terme municipal de 08401 Granollers, de quatre mil cent 

setanta quatre metres quadrats (4.174 m
2

) de superfície, destinat a equipament cultural , amb el 

següents termenals: Nord, amb l’Avinguda Enric Prat de la Riba, a l’Est amb el carrer Lluís 

Companys, al Sud amb la resta de terrenys de Roca Umbert finca número 48.819, a l’Oest amb resta 

de terrenys de l’antiga fàbrica Roca Umbert, finca cadastral de referència 0459001DG4005E0001FF. 

Aquesta finca consta registrada com a immoble en el cadastre amb adreça al carrer Lluís 

Companys,1 de Granollers, amb la referència cadastral 0459002DG4005E0001MF.

C] URBANA.- Porció de terreny de forma triangular, situada al terme municipal de 08401 

Granollers, de set-cents cinquanta metres quadrats (750 m
2

) de superfície, destinada a equipament 

dins l’àmbit de la Unitat d’Actuació en Sòl Urbà Tres Torres A. Té els següents termenals: Nord-est, 

amb terrenys de l’antiga fàbrica Roca Umbert, actualment destinats a equipament públic; al 

NordEst, amb una línia trencada en forma d’un angles obtús amb el carrer Juli González; al Sud, 

amb la major finca de la que es segrega. Aquesta finca es troba inscrita al Registre de la Propietat 

de Granollers-1, al volum 2.812, llibre 1.119 de Granollers, foli 25, finca número 48.819, inscripció 

1a. 

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Que en el marc d’aplicació del Programa d’Actuació Municipal 2011-2015, així com les 
previsions del Pla Director de Roca Umbert Fàbrica de les Arts, a més dels diversos acords adoptats 
en Ple de l’Ajuntament de Granollers, es tendeix a obtenir una racionalització i simplificació en el 
conjunt de la gestió i organització municipal, s’ha fixat com objectiu una reestructuració profunda en la 
gestió dels equipaments de Roca Umbert amb la doble finalitat d'aconseguir la unitat de gestió 
patrimonial d'una banda, i la unitat de gestió general del complex, per una altra, prenent com a entitat 
de referència per a la gestió global de Roca Umbert, la societat municipal Granollers Audiovisual SL .

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Que en aquest sentit, per acords del plenari de l'Ajuntament de Granollers en sessions 
celebrades el dia 29 de novembre de 2011 i el dia 21 de juliol de 2012, es va adoptar la supressió del 
Consorci del Mercat Audiovisual de Catalunya-MAC i la supressió del Consorci Centre Tecnològic i 
Universitari de Granollers-CTUG, respectivament, fent sendes encomanes de gestió a Granollers 
Audiovisual, SL, i que, per tal de poder gestionar-ho correctament, li foren adscrits els edificis utilitzats 
pel CTUG que afegits als que ja venia gestionant GASL amb motiu de la seva activitat en el Centre 
Audiovisual de Roca Umbert, fixen el camí per tal que GASL aglutini , sota la seva acció, tant la gestió 
patrimonial íntegra com la gestió operativa, inclosa l'actual oficina de coordinació.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Vist l'informe emès pel Cap de l'Àrea Territorial, en el què, 

a) Per una banda, detalla cadascuna de les naus o espais ubicats en l'equipament cultural de Roca 
Umbert que són objecte d'adscripció, amb una valoració total de 5.626.856,98 euros (IVA inclòs), i la 
descripció abreujada de cadascuna és la següent:

* Nau ANau ANau ANau A    ----    Dents de SerraDents de SerraDents de SerraDents de Serra:::: Nau polivalent de planta baixa amb coberta en dent de serra i il�luminació 

zenital. Rehabilitada com a sala polivalent de 800 m
2

 amb climatització, serveis d'aigua, il�luminació, 
preses de corrent elèctrica i TIC. 

La superfície de sòl és de 1.109,00 m
2

 i la construïda és de 1.109 m
2

. La valoració total és de 
1.117.728,04 euros (IVA inclòs).
* Nau CNau CNau CNau C1111    i Ci Ci Ci C2222    – La Tèrmica– La Tèrmica– La Tèrmica– La Tèrmica: Nau C1 en una única planta de gran alçada, coneguda com "La Tèrmica". 
Conté dues calderes de grans dimensions.
La nau C2 de planta baixa i pis adossada a nau C3. Conté la turbina de generació elèctrica.



La superfície de sòl és de 515,16 m
2

  i la construïda és de 902,63 m
2

. La valoració total és de 
1.123.177,83 euros (IVA inclòs).
* Nau ENau ENau ENau E1111    ----    Tallers de produccióTallers de produccióTallers de produccióTallers de producció    ((((parcialparcialparcialparcial )))): Nau de planta baixa del lateral ponent. Rehabilitada per a 
tallers de lloguer a artistes i professionals  (Arsènic, Fontcuberta, etc).
La planta pis no està rehabilitada i per tant queda exclosa d'ús i d'adscripció.

La superfície de sòl és de 1.053,80 m
2

 i la construïda és de 2.107,60 m
2

. La valoració total és de 
846.340,63 euros (IVA inclòs).
* Nau ENau ENau ENau E2222    – Bucs d’assaig musical– Bucs d’assaig musical– Bucs d’assaig musical– Bucs d’assaig musical : Nau de planta baixa. Espai d'assaig musical.

La superfície de sòl és de 266,84 m
2

 i la construïda és de 266,84 m
2

.  La valoració total és de 
576.133,01 euros (IVA inclòs).
*    Nau FNau FNau FNau F1111    – Espais d’Art– Espais d’Art– Espais d’Art– Espais d’Art: Nau de planta baixa i pis, amb façana al carrer Prat de la Riba, cantonada 
amb el carrer de Lluís Companys. Espai d'arts visuals contemporànies. 

La superfície de sòl és de 299,20 m
2

 i la construïda és de 519,93 m
2

. La valoració total és de 
796.656,08 euros (IVA inclòs).
*    Nau FNau FNau FNau F2222    parcial – Bar de Roca Umbertparcial – Bar de Roca Umbertparcial – Bar de Roca Umbertparcial – Bar de Roca Umbert:::: Nau de planta baixa i pis, amb façanes al llarg del carrer Prat 
de la Riba i a l'interior del recinte. Rehabilitada per a espais d'assaig de les entitats residents del 
Centre de Cultura Popular i Tradicional

La superfície de sòl és de 618,09 m
2

 i la construïda és de 1.864,36 m
2

. La valoració total és de 
524.778,47 euros (IVA inclòs). 
* Nau GNau GNau GNau G2222    – Oficines de coordinació– Oficines de coordinació– Oficines de coordinació– Oficines de coordinació::::    Edificació de planta baixa i pis. Rehabilitada per a oficines de la 
RU amb una sala de reunions, tres despatxos, vestíbul i serveis.

La superfície de sòl és de 78,97 m
2

 i la construïda és de 142,00 m
2

. La valoració total és de 131.681,83 
euros (IVA inclòs).
* Nau GNau GNau GNau G3333    – Magatzem– Magatzem– Magatzem– Magatzem: Edificació de planta baixa i pis que conté la xemeneia de maons d'uns 35 
metres d'alçada, situada entre les naus G2 i G4. L'ús és el de magatzem.

La superfície de sòl és de 182,00 m
2

 i la construïda és de 364,00 m
2

. La valoració total és de 
136.026,80 euros (IVA inclòs).
* Nau GNau GNau GNau G4444    – Tallers de Producció– Tallers de Producció– Tallers de Producció– Tallers de Producció////magatzemmagatzemmagatzemmagatzem: Edificació de planta baixa amb un entresolat de fusta, 
adossada a la nau G3. Està destinada al Taller Sarandaca i a magatzems.

La superfície de sòl és de 330,31 m
2

 i la construïda és de 330,31 m
2
. La valoració total és de 

374.334,29 euros (IVA inclòs). 

b) I, per altra banda, detalla en el seu informe la relació dels bens mobles ubicats en els diferents 
espais què són objecte d'adscripció situats a l'equipament cultural de Roca Umbert, propietat de 
l'Ajuntament, per un valor total de 74.949,01 euros, segons el següent detall:

* Inventari mobles Oficina Roca Umbert 26.784,77 euros.
* Inventari Espai d'Arts   5.326,38 euros.
* Inventari mobles i equips de la Tèrmica   2.059,00 euros.
* Inventari mobles del Bucs-Sales d'assaig musical   1.920,00 euros.
* Inventari d'equipament del taller de logística de Roca Umbert 19.428,86 euros.
* Inventari d'equipament del bar de Roca Umbert 19.430,00 euros.

____________________________
TOTAL: 74.949,01 euros.

CinquèCinquèCinquèCinquè....  Atès que es considera oportú, l'adscripció dels equipaments culturals ubicats a Roca Umbert 
que s'han descrit, com del mobiliari de titularitat municipal que disposen aquests equipaments, a la 
societat municipal Granollers Audiovisual, SL, sense que aquestes adscripcions comportin canvi de 
titularitat, en virtut dels article 214, 215 i 216 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals .
  
SisèSisèSisèSisè.... Atès l'informe emès per la Intervenció sobre els efectes comptables per a la cessió o adscripció 
d'un bé municipal a una empresa municipal i la possibilitat que això generi pèrdues recurrents en els 
seus estats comptables.

SetèSetèSetèSetè....    Atès que les adscripcions esmentades confereixen a la societat municipal Granollers 
Audiovisual, SL, un dret d'ús sobre aquests béns sense cap contraprestació, la qual cosa, fa que la 



societat haurà de fer-ho constar en l'actiu del seu balanç, el valor atribuïble d'aquests drets, d'acord 
amb allò que estableix el Pla General de Comptabilitat, aprovat per RD 1514/2007, de 16 de 
novembre. 

VuitèVuitèVuitèVuitè.... Atès allò que disposa l'art. 214.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, en relació als art. 215 i 216 del mateix text 
legal, quan diu: "Els béns de domini públic adscrits pels ens locals a aquest tipus de societats per al 
compliment dels seus fins conserven la qualificació jurídica originària i l'adscripció no implica 
transmissió del domini ni desafectació".

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .... Aprovar l'adscripció dels espais de titularitat municipal ubicats en l'equipament cultural de 
Roca Umbert, que s'han descrit en l'antecedent quart a), a la societat municipal Granollers 
Audiovisual, SL, que seran gestionat d'acord amb les estipulacions dels seus estatuts reguladors , i per 
donar compliment als seus fins, amb efectes a partir del dia 1 de juny de 2013, per un valor total de 
5.626.856,98 euros.

SegonSegonSegonSegon.... Aprovar l'adscripció del mobiliari de titularitat municipal ubicats en els diferents espais què 
són objecte d'adscripció situats a l 'equipament cultural de Roca Umbert, propietat de l'Ajuntament, que 
s'han descrit en l'antecedent quart b), a la societat municipal Granollers Audiovisual, SL, que seran 
gestionat d'acord amb les estipulacions dels seus estatuts reguladors , amb efectes a partir del dia 1 de 
juny de 2013.

TercerTercerTercerTercer .... Fer constar a l'Inventari de Bens de la Corporació, les valoracions i les adscripcions dels 
espais i mobiliari

QuartQuartQuartQuart.... Notificar aquest acord a la societat municipal Granollers Audiovisual, SL i al Servei de 
Patrimoni.

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

Alcalde president:
Moltes gràcies, en farà la presentació la senyora Barnusell, regidora de Cultura, endavant,

Senyora Barnusell:
Gràcies Alcalde, i molt breument. La proposta l’ha descrita la senyora Secretària i es tracta, té 
l'objectiu, de millorar la gestió en tant anem modificant com ja saben els diferents equipaments en una 
única gestió que és adscriure'ls a Granollers Audiovisuals per centralitzar -la com a única empresa, per 
tant poder gestionar tot Roca Umbert com a un únic equipament de manera més eficaç. 
Essencial també en aquests moments, el balanç econòmic d'aquesta operació és i serà 0, per tant, ni 
més cost ni menys cost per l'Ajuntament i els diners que hi destinarà l'Ajuntament als programes de 
Roca Umbert seguiran sent els mateixos que s'hauran de regular en un futur conveni que abans de l'1 
de juny, en les properes setmanes, haurem d'aprovar, que adscriurà o encarregarà, encomanarà, a 
Granollers Audiovisual quin són els programes i amb quin pressupost ha de gestionar també aquests 
equipaments.

Alcalde president:
Moltes gràcies, aquí hi ha demanades intervencions. Sí? Endavant senyor Casasnovas, té la paraula,

Senyor Casasnovas:
Gràcies Alcalde, des del nostre Grup el que volíem expressar és que en els darrers temps hem vist 
com l'Equip de Govern va portant en aquesta sala de Plens la dissolució de Patronats Municipals, del 
Consorci del CTUG, sempre, o gairebé sempre argumentant una millora de gestió i reducció de 



despeses així com per resumir la gestió, assumir la gestió des del mateix  Ajuntament, que era el cas 
dels patronats.
Ara, per els mateixos motius, fan el contrari, fer l'adscripció de diferents equipaments de Roca Umbert 
a l'empresa municipal Granollers Audiovisual, equipaments que entenem no tenen res a veure amb 
l'activitat de l'empresa, tot el contrari que va passar amb el CTUG, que va passar per aquí fa uns 
mesos, per encabir les noves instal�lacions de Radio Granollers, entre d'altres coses com el Viver 
d'Empreses.
No entenem aquests canvis de criteri, ja siguin Empreses Municipals, Patronats, Consorcis, etc. 
L'única raó que trobem per aquesta decisió de l'Equip de Govern és la de traspassar la gestió 
d'aquells equipaments que generen alguna mena d'ingressos, a més d'injectar a l'empresa Granollers 
Audiovisuals un patrimoni de gairebé 5 milions d'euros i això entenem que el que fa és desvirtuar els 
comptes reals de la societat.
Com que en el nostre Grup no entenem aquests canvis de criteri, creiem que la gestió dels 
equipaments ha de continuar dins del propi Ajuntament de Granollers, el nostre vot serà negatiu. 
Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies, per part de Convergència i Unió, sí?

Senyor Noguera:
Sí, gràcies senyor Alcalde, el nostre Grup Municipal ha de tornar a fer la reflexió i els comentaris 
efectuats en la darrera adscripció comptable i cessió de bens a la societat municipal Granollers 
Audiovisual que ja es va fer dels equipaments del CTUG i que ara  tornar a fer aquesta nova 
adscripció de bens, del propi valor constructiu dels espais de Roca Umbert, i del mobiliari de les 
inversions efectuades en aquests espais i que es sustenta per el propi Informe d'Intervenció que se 
suporta a la vegada en criteris comptables de Regim Local i per tant normatius i amb els propis criteris 
del Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes.
Aquesta pràctica recurrent i que ja és una moda per part de seu Govern municipal mereix els 
comentaris següents:
El propi Informe d'Intervenció en relació a l'equipament del CTUG, els hi va proposar unes correccions 
necessàries en la valoració efectuada de forma verbal i sense que s'hagin arreglat i això no és que ho 
digui jo, ho diu el propi Informe del senyor Interventor. D'això ja fa 3 mesos, sense que s'hagin produït 
aquestes correccions valoratives pertinents, de l'adscripció insisteixo del CTUG, aprovada en plenari 
el mes de gener. Aquest Informe d'Intervenció de data 18 d'abril del 2013, ja els hi posa de manifest, 
aquesta vegada sí per escrit, per veure si així l'actuació per part seva és més diligent i els hi diu, i 
llegeixo textualment: que per una correcta comptabilització del bens adscrits del espais del recinte de 
Roca Umbert Fàbrica de les Arts que permeti obtenir una imatge fidel del patrimoni de l'Ajuntament i 
de la societat municipal Granollers Audiovisuals SL caldria realitzar correccions en les valoracions en 
els bens adscrits i concretant que la valoració de la inversió caldrà justificar-la amb la despesa real 
executada i la data de recepció de les obres, data que seria la que començaria l'amortització, així com 
una valoració del mobiliari de cada recinte del que caldrà justificar el valor de compra, i el percentatge 
d'amortització emprat, i que haurà de ser coincident amb els percentatges aprovats per el propi 
Ajuntament de Granollers.
I figura en el propi Informe els percentatges en relació a la naturalesa dels bens d'inversió. La qual 
cosa posa de manifest que els criteris dispars, la manca de rigor, tant en la justificació de les 
despeses realitzades com amb el percentatges d'amortització aplicats. Bé, crec que és i creiem 
important que es posi de manifest, que el “modus operandi” a l’hora de fer les valoracions no és 
l'adequat, ni atén a les recomanacions de l'Informe d'Intervenció tant de les distintes valoracions com 
deia del valor constructiu, del valor del sòl, de les inversions realitzades en espais, que alguns s'han 
rehabilitat, així com el mobiliari i equipaments .
I que o atén a les recomanacions com dic del propi informe del senyor Interventor i demostra una mala 
praxis en la valoració dels bens i una manca d'eficàcia en aquests sentit i de rigor tècnic i comptable. I 
a més s'hauria d'afegir, perdó seria d'agrair que en les Comissions Informatives informessin de veritat 
d'aquestes discrepàncies, que em consta que no es van posar del tot en evidència a l’hora de 
comentar el que avui es porta a plenari. Vostès ho tracten com una qüestió de caràcter merament 
tècnica però a l’hora sent així no faciliten la informació adequada i detallada fent esment als 
comentaris expressats per el propi Informe d'Intervenció, que afecta a la societat Granollers 
Audiovisuals, SL. però és que una decisió tècnica i de caràcter comptable té un transfons 
marcadament econòmic i de transcendència de futur d'aquesta societat que amb aquestes decisions 



tècniques posa de manifest una vegada més la seva compromesa viabilitat de futur d'aquesta societat 
municipal. El nostre vot no pot ser més que negatiu, en primer lloc perquè el propi Informe 
d'Intervenció els hi treu la targeta groga i perquè estan un cop valorant uns actius intangibles, perquè 
passen a ser uns actius intangibles a l 'actiu de la societat per valor de, expressat abans per la senyora 
Secretària de 5.626.856,98 euros, que tampoc estan ratificats per la valoració d'un tercer, i que si bé 
no genera dèficit a l'empresa municipal, com deia la senyora Regidora, no és la millor manera de 
donar viabilitat futura a l'empresa ni tampoc és una forma, tot i que legal, massa ortodoxa de reforçar 
patrimonialment la societat i més fent una valoració que, com dic, no està ratificada per tercers. I, per 
concloure, els hi cal, els nostre Grup creiem que els hi cal millorar l’eficiència, millorar les valoracions, 
fer les correccions valoratives, fer-les més adequades, fer cas a l'Informe i recomanacions 
d'Intervenció i evidentment una millora en la gestió de Granollers Audiovisual, que per cert ja hi haurà 
ocasió de comentar-ho en la propera Junta que es porti a terme d'aquesta societat municipal, gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies senyor Noguera. Té la paraula el senyor Terrades en nom del Grup Socialista, si vol 
fer-ne ús, sí?

Senyor Terrades:
Faré servir les mateixes paraules que ha fet servir el senyor Noguera. És una fórmula legal, i no 
genera dèficit. Em congratulo que reconegui la màxima. És una fórmula legal, no genera dèficit. Diu, 
darrera la decisió tècnica i comptable hi ha un transfons polític. Doncs miri, sí, i? quin és el transfons 
polític? home, el transfons polític és que volem tenir, és a dir, Roca Umbert, des d'un punt de vista de 
la gestió tenim una visió global d'aquesta gestió, des del punt de vista de l'activitat que s’hi fa, des del 
punt de vista de la gestió tècnica, i des del punt de vista de la gestió comptable. I quan aquí parla de 
Granollers Audiovisual, ja en parlarem, sí, no tenim cap problema, la Regidora ens ho ha explicat més 
d'una vegada, que és un lloc, un espai, és un projecte,  cada cop està generant més activitat 
econòmica d'un  sector, o d'un vector que nosaltres considerem que és interessant, molt interessant, 
tenir-lo a Granollers, tenir-lo ubicat a Roca Umbert, perquè no deixa de ser un motor de creació de 
noves empreses, de creació d'ocupació, que és un dels problemes que en aquests moments tenim.
I té que haver-hi una visió, una gestió global d'aquest espai, i l'encàrrec se li ha fet a Granollers 
Audiovisual, i per tant com que no genera dèficit i com que és una fórmula legal, per això avui portem 
a Ple el que portem. I jo també m'he llegit el informe que ha fet el senyor Interventor, i jo he entès, no 
exactament el que vostè a dit, eh, la manca de rigor, etc. etc. Sinó que aquí tenim temes formals que 
indica la Intervenció que s'han de solucionar i que jo entès en la intervenció de la regidora Alba 
Barnusell que es farà, que en tot cas es farà la “subsanació” d'aquests temes formals quan es faci 
l'adscripció de bens via Conveni que la regidora ha explicat i, escolti, en podem tornar a parlar 
després si així ho creu oportú, però de l'informe de la Intervenció he considerat que són aspectes, els 
que ja va apuntar el mes de gener, i els que ha apuntat ara per escrit, temes formals que són 
perfectament “subsanables”.

Alcalde president:
La senyora Barnusell per cloure aquest primer torn té la paraula

Senyora Barnusell:
Sí, ja ha contestat bàsicament el senyor Terrades. Només afegir-hi que sí, que com deia el senyor 
Terrades, amb el Conveni quedarà “subsanat”, al menys així és com estem treballant. L'Informe 
d'auditoria del 2013 també ja ho podrà constatar en el seu moment i tindrem també l'ocasió de 
discutir-ho. Estem seguint un full de ruta, un full de ruta que en el seu moment es va encarregar a 
Diputació, ja fa uns quants anys, quina era la millor manera de gestionar un equipament complex que 
era un equipament d'equipaments, per tant no estem parlant, estem parlant d'una empresa municipal, 
no és un tema de patronats, que tenen un funcionament d'una manera diferent, i en aquell informe, ja 
quan es va crear l'empresa de Granollers Audiovisual, els estatuts de l'empresa ja contemplen la 
possibilitat de gestió d'equipaments culturals.
Perquè ja es treballava amb aquesta possibilitat, que en un futur anés adscrivint i anés gestionant més 
equipaments de Roca Umbert. Segurament no serà l'ultima adscripció que passarem en els propers 
anys. Quan els altres equipaments s'han passat rehabilitats i que se'n pot fer un ús. Més endavant, 
quan l'Ajuntament rehabiliti d'aquí 2, 3 anys, 4, el temps que sigui, la resta d'equipaments, l'objectiu 



final és que tots els equipaments interiors i exteriors de Roca Umbert acabin gestionant-se des de la 
mateixa, en aquest cas, empresa. També és un sistema que permet, la Diputació ho apuntava,  poder 
gestionar un equipament on intervé el servei públic propi de l'Ajuntament, diferents entitats i diferents 
empreses privades, per tant també diferents règims.

Alcalde president:
Senyor Casasnovas vol intervenir? Senyor Noguera, sí? Té la paraula.

Senyor Noguera:
Si, gràcies senyor Alcalde, per contestar al senyor Terrades, per allò de la manca de rigor que he dit, 
llegeixo textualment el que diu l'Informe d'Intervenció al final del que li deia del quadre del 
percentatges d'amortització que no contrasten amb els que s'aplicarien a la valoració del mobiliari, 
sota d'aquest quadre diu: "cal tenir en compte que les mateixes correccions, referides a lo del CTUG, 
es van proposar verbalment per l'expedient de l'adscripció de l'equipament municipal del CTUG, 
sense que s'hagin arreglat" No diu manca de rigor, però caldria afegir que no haver fet això es manca 
de rigor. I en quan el dèficit, és veritat, comptablement, tècnicament, el fer això no genera dèficit, ho 
diu el propi informe d'Intervenció, diu  perquè a resulta d'un criteri comptable que és que aquesta 
valoració patrimonial d'aquests gairebé 6 milions d'euros, suposo comptabilitzar-ho com una 
subvenció no reintegrable, i aquesta subvenció no reintegrable contrasta amb les dotacions 
d'amortització, és a dir, un ingrés, que queda compensat amb una despesa d'amortització, per tant 
aquí l'efecte seria neutre, però si l'Informe d'Intervenció li està dient que no contrasta amb les fitxes 
d'amortització, amb la valoració que s'ha fet, que no contrasten els percentatges d'amortització, només 
per aquesta qüestió el dèficit ja no seria 0, sinó que realment seria realment un dèficit que seria a 
afegir a les pèrdues que probablement tindrà la societat Granollers Audiovisual .
I per últim tornar a reiterar el tema de les valoracions, es a dir, escolti, aquí les coses es fan una mica 
a la lleugera, és a dir, aquesta valoració que és fa d'aquests equipaments s'expressa en els metres 
quadrats del valor del sòl, els metres quadrats del vol, de la construcció, però no es detalla la 
valoració que correspon al sòl, al vol, a les inversions fetes a dintre, sinó que és fa una valoració 
global i entenem que no és forma correcte de procedir, un altra vegada, manca de rigor.

Alcalde president:
Senyor Terrades té la paraula,

Senyor Terrades:
No estem parlant de 74.949,01 cèntims d'euro senyor Noguera.

Senyor Noguera:
El mobiliari.

Alcalde president:
Senyor Noguera, vostè ha parlat, el senyor Terrades no l'ha interromput. Té la paraula el senyor 
Terrades,

Senyor Terrades:
Estem parlant d'aquestes quantitats. I en tot cas l'Informe del senyor Interventor, que com vostè mateix 
el té, jo també el tinc, de la lectura des dels antecedents fins els fonaments de dret fins les conclusions 
finals, escolti, estem parlant de, torno a repetir, de temes formals que són absolutament 
“subsanables”. I deixi’m dir-li una cosa, sí, té raó el senyor Interventor, sí, no dic pas que no la tingui, 
només faltaria, nomes faltaria, ara, no magnifiqui vostè, aquí, un Informe que ens fa la Intervenció, que 
si hagués considerat que això que estàvem fent no s'adequava a les normatives vigents ens hagués 
fet un Informe allò posant reparaments. I no tingui cap mena de dubte, que si l'Informe hagués sigut 
d'aquesta mena avui aquest Govern hagués retirat el punt de l'ordre del dia, faltaria més. La nostra 
voluntat no és portar  a aprovació de cap Ple, sent-ne coneixedors, de cap tipus, fer que el Ple de 
l'Ajuntament incorri en cap tipus d'irregularitat, no es preocupi, tal com li a dit la regidora, aquests 



temes formals que ens ha apuntat la Intervenció de l'Ajuntament seran, com no podia ser d'un altre 
manera, contemplats des del darrer cèntim d'euro.

Alcalde president:
Senyora regidora per cloure, endavant,

Senyora Barnusell:
Sí, només per afegir, perquè quedi clar de quines, de què estem parlant, i de quines són les 
discrepàncies d'interpretació entre els Serveis Municipals i aquest Informe d'Intervenció que ja 
“subsanarem”. Estem parlant de la vida útil o de l'amortització per anys dels equipaments o de la vida 
útil i dels anys d'amortització també del diferent mobiliari, per tant, la fórmula és legal, la forma és 
vàlida, i en el proper Conveni acabarem d'ajustar aquests criteris diferents de visions . Gràcies.

Alcalde president:
En tot cas, jo sí que tinc ganes de fer algun comentari sobre el tema, perquè estem despatxant en un 
llenguatge tècnic i tecnocràtic un tema que em sembla que és important.
Mireu, davant dels temps difícils que vivim, temps molt difícils, molt difícils. També difícils per les 
administracions però especialment difícils pels ciutadans i les ciutadanes, hi ha administracions que 
han decidit renunciar i tancar, claudicar, estem veient com algunes administracions en l'àmbit de la 
Cultura, i en l'àmbit de les industries culturals prenen decisions doloroses, doloroses perquè quan un 
les veu el que pensa és que en definitiva aquestes administracions potser no creuen o no creien 
excessivament en el projecte polític que emparaven.
Aquest és un tema que he decidit no tancar, no claudicar, buscar formes més eficients de gestió, 
aquest Ajuntament ha decidit fer una aposta important per les indústries culturals a la ciutat, i aquest 
Ajuntament l'explicita en espais com Roca Umbert, com el Teatre Auditori, o com el conjunt 
d'equipaments culturals de la ciutat. I amb errors, i amb encerts, òbviament, com no pot ser d'una altra 
manera, aquest Ajuntament, amb aquest compromís per fer de la Cultura i de les indústries culturals 
un argument de futur, busca fórmules imaginatives per tirar endavant, en un temps en que les 
administracions que ens haurien d'ajudar, ens diuen que no tenen diners, que és culpa de Madrid, està 
clar, però a nosaltres ens deuen 8 milions d'euros. Aquesta administració que diu que tot és culpa de 
Madrid ens deu 8 milions d'euros, i aquesta administració en temes culturals ens ha reduït l'aportació 
un grapat de milers d'euros, aquesta administració ens ha fet això.
Nosaltres no renunciem, eh, no renunciem ni culpabilitzem, seguim, seguim mirant endavant i seguim 
tirant endavant, i de Roca Umbert en volem fer un espai productiu, això sí, ens podem discutir sobre si 
l'amortització ha de ser a 50 anys, a 20  o a 10, ja ens discutirem escolti, ja ho arreglarem, aquest no 
és el problema. O ja ens discutirem sobre si el 70.000 euros de mobiliari s'han d'amortitzar de la 
manera A, B o C, ja ho farem, ho farem bé, escolti si convé li preguntarem a vostè, senyor Noguera, no 
hi ha problema.
Lo que volem és que l'aposta per un projecte cultural de primer nivell, pal de paller de la Comarca i de 
la Regió Metropolitana, un projecte que comença a ser de referència, dissortadament, per l'absència 
d'altres projectes que van tancant, d'aquí a pocs dies tancaran Rambla Santa Mònica, no sé si ho heu 
vist, per tant el que volem fer és trobar les fòrmules per millorar la gestió dels espais culturals, sense 
ajudes, que es on estem en aquest moments, amb molt pocs suports, amb molts pocs amics, i per tant 
potser ens “encasquillarem” en un 0,5%  potser sí, esperem que no, perquè trobarem solucions, i el 
senyor Interventor sap que trobarem solucions i ho sap perfectament, però l'aposta és aquesta, 
busquem l'eficiència en la gestió del que tenim i no esperem que ens ho resolgui un altre, que no ens 
ho resoldrà, i per tant, la nostre feina, tal com vam dir, ja fa uns mesos, a principi de mandat, en 
matèria de gestió  a Roca Umbert, mirar de concentrar la gestió amb una mirada integrada en el marc 
d'una empresa que és Granollers Audiovisuals que haurà d’eixamplar el seu marc però que haurà de 
ser l'entitat gestora de Roca Umbert, per això se li adscriuen els bens, no perquè ens faci més gracia o 
menys, sinó perquè obeeix a  una estratègia que hem explicat, que l'hem explicat reiteradament i en la 
que creiem profundament i que parteix d'una anàlisi molt rigorosa feta precisament a partir d'un estudi 
com ha indicat la senyora Regidora amb la Diputació de Barcelona.
Com millorar la gestió de Roca Umbert? Doncs, unificant les partides de despesa, unificant el punt de 
presa de decisions, racionalitzant la seva gestió econòmica, gestionant tots aquells elements que 
generin òbviament ingressos, per tal de buscar una fórmula més àgil de gestionar aquests ingressos, 
a vegades les formules de l'administració són, les formules clàssiques de l'administració són massa 
complexes i poc dinàmiques a l'hora de negociar, per tant el marc de l'empresa pública és, ens 



permet, tenir més cintura, i això és el que fem.
Insisteixo, ens podrem equivocar, però  no renunciem a tirar endavant, i no renunciem a que aquesta 
ciutat tingui un projecte cultural important i no renunciem a que coses com les que estan passant a 
Roca Umbert, que és que en aquest moments hi ha una facturació entre les empreses que estan en el 
món audiovisual d'un milió d'euros, no renunciem a que segueixi creixent, volem que segueixi 
creixent. Tres quarts del mateix en tot lo que fa referència al món de la música, en el món de les arts 
plàstiques visuals, i així successivament, volem que sigui un espai de referència i si volen podem 
discutir el que vulguin, les amortitzacions i tot el que faci falta, però no renunciarem, farem de Roca 
Umbert, volem fer de Roca Umbert, aquest espai de referència en el que haurem de gestionar a partir 
de la nostra força, de la nostra empenta, de la nostra imaginació, del nostre coratge, sense ajuts o 
molt pocs ajuts, i a partir del que la gent de Granollers sàpiga fer que és el que hem fet durant molts 
anys. Per tant, estem en condicions de votar.

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor ::::        14141414 PSCPSCPSCPSC:::: 13131313 AGAGAGAG:::: 1111
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra ::::            7777 CIUCIUCIUCIU:::: 6666 ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE:::: 1111
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions ::::        4444 PPPPPPPP:::: 4444

Alcalde president:
Perdó, que he dit? tu has votat en contra, perdona, perdoneu. T'has quadrat, eh! Ara ja ha quadrat 
senyora Secretària, sí? Fantàstic, perquè no hi hagi un Informe de l'Interventor que hem digui que 
m'he equivocat amb la suma. Anem a la Junta de Portaveus, apartat de mocions,
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La crisi que patim des de fa 4 anys ha evidenciat amb cruesa les nostres limitacions com a país al no 
poder disposar ni dels impostos, ni dels recursos i les eines necessàries per fer polítiques decidides i 
eficients per lluitar contra l’atur i la crisi, i atendre les necessitats bàsiques de l’estat del benestar dels 
ciutadans de Catalunya.

Cada dia que passa els catalans vivim pitjor i, sobretot, molt pitjor del que el nostre esforç i el nostre 
treball ens permetria. Com a conseqüència la societat catalana, el nostre teixit productiu, els 
emprenedors i les classes treballadores veuen minvades les seves oportunitats i, en molts casos, la 
seva supervivència.

Les finances de la Generalitat es troben al llindar del col�lapse fruït de l’asfíxia financera de l’Estat , que 
és qui ingressa el 95% dels impostos dels catalans, i només proveeix la liquiditat en comptagotes, que 
amenaça la tresoreria de les arques públiques catalanes, i posa en perill les prestacions més 
elementals de l’estat del benestar.

L’asfíxia econòmica de l’Estat a Catalunya s’evidencia a partir del fet que amb els impostos que 
paguem els catalans en IRPF, Societats i IVA generem un total de 32.000 M d’€ any, mentre tan sols 
podem disposar d’una tresoreria que arriba als 18.000 M d’€.

Els diners que ens envia l’Estat no permeten avui afrontar tots els pagaments necessaris en forma de 
nòmines als treballadors públics, proveïdors, transferències corrents, inversions i concerts educatius i 
sanitaris, dels quals en depèn el funcionament de les nostres escoles, hospitals, farmàcies, entitats 
del tercer sector, i tantes empreses i serveis que atenen els ciutadans en nom de la Generalitat ..



Catalunya no és sobirana ja que l’Estat espanyol és el responsable de fixar el sostre de dèficit del 
pressupost de la Generalitat, és a dir, de l’escreix que podem gastar en relació als ingressos que 
disposem. Uns ingressos que són els impostos que cobra l’Estat i dels quals només n’arriba un  60%. 

Mentre l’Estat espanyol incompleix els seus objectius de dèficit i alhora es beneficia de la 
flexibilització que li atorga Brusel�les, amenaça a Catalunya que si no compleix el seu objectiu no 
rebrà diners. Així, per al 2013 l’Estat ha imposat a la Generalitat un sostre de dèficit del 0,7% del PIB 
català, que equival a una transferència de 1.400M d’euros addicionals. Una quantitat insuficient que 
depèn d’una decisió política de l’Estat, totalment arbitrària en relació al volum de despesa i de deute 
que ha d’assumir la Generalitat per cobrir les necessitats de la gent .

Una distribució interna més justa dels sostres de dèficit que estableix Europa als Estats membres,  
hauria de suposar per Catalunya un percentatge mínim equivalent al 36% de l’objectiu fixat per a 
l’Estat espanyol. Així, el sostre de dèficit podria ser del 2,2% si l’objectiu fos del 6,3%, tal i com 
apunten les actuals perspectives de relaxament del dèficit per part de la CE. Tal sostre permetria 
ampliar el pressupost de la Generalitat en 3.000M d’euros, reduint fortament les retallades a la mínima 
expressió.

Per tant, per quadrar els comptes públics en el 2013, Madrid resta impassible davant el drama social 
que vivim els catalans i obliga a la Generalitat a retallar el pressupost en 4.500M d’€. Una retallada de 
4.500M és una quantitat que supera la suma de les retallades que va fer la Generalitat el 2011 i el 
2012, de 4.000 M d’eur, i que reduiria un 14,5% el pressupost del sector públic català. És una 
magnitud que supera les retallades que Angela Merkel ha imposat a Grècia el 2013 equivalents a un 
11,7% del pressupost grec. Per què ni que tanquéssim les 3 principals universitats catalanes, els 6 
hospitals més grans, TV3 i Catalunya Ràdio, els cossos de Bombers i Mossos d’Esquadra, encara 
faltarien 1.000M per retallar.

Tant és així que el Conseller Mas Colell ha afirmat que amb un 0,7% de dèficit (1.400M addicionals) 
és monstruós i literalment impossible elaborar uns pressupostos sense afectar les polítiques públiques 
fonamentals, perquè els catalans ja hem retallat per damunt les nostres possibilitats . 

Davant l’intent de proposar com alternativa a les retallades nous impostos progressius dins un sistema 
de fiscalitat més justa que defensaven totes les forces polítiques d’esquerres en les passades 
eleccions, l’Estat espanyol ha suspès l’impost als bancs aprovat pel Govern català, que hauria pogut 
disminuir les retallades en 500M d’€.

Davant el nou consens a Europa de que les polítiques d’austeritat per sí soles han arribat al seu límit, i 
amb l’evidència que no han solucionat el problema dels dèficits , el passat dimecres 16 de gener, el ple 
de l’Eurocambra va aprovar l’Informe Pallone, sobre les Finances públiques en la Unió Econòmica i 
Monetaria 2011-2013, amb un ampli suport dels grups populars, socialistes, liberals i verds. Tal 
informe insta, en el seu epígraf 28 i en referència a l’Estat espanyol, que “els esforços de consolidació 
fiscal es reparteixin de forma justa entre les diferents administracions tenint en compte els serveis que 
presten”. Així, l’informe reconeix que quan una regió europea que no té sobirania fiscal, exerceix les 
competències pròpies de l’estat del benestar (salut, educació i serveis socials), és més difícil que 
pugui sanejar els seus comptes ajustant la despesa als ingressos disponibles en un context de crisi .

Igualment, l’epígraf núm.30 del mateix informe Pallone demana als Estats “que prioritzin mesures 
d’ajust dirigides a la reducció de la despesa militar i a la compra de nou armament”. Cal recordar que 
l’Estat dedica 47M d’€ diaris en despesa militar, de forma que en tant sols 10 dies generaria un estalvi 
superior a la retallada de la paga extra als treballadors públics catalans .
En aquest sentit, els treballadors públics catalans són un dels col�lectius que més ha patit els ajustos 
salarials (un 16% en 3 anys), en un context de destrucció d’ocupació que situa la taxa d’atur a 
Catalunya en el 24% de la població activa.

Per tots els motius exposats anteriorment, i amb la voluntat de fer reversibles les retallades 
anunciades per la Generalitat, i amb l’objectiu de garantir la tresoreria suficient per afrontar els 
pagaments, el grup municipal d’Acció Granollers (ERC, RCAT, Gi i JERC) proposa 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 ::::    



PRIMER. Atès que Catalunya no té veu pròpia a Europa, sol�licitar del govern espanyol que en el 
proper Consell Europeu defensi una reorientació de la política econòmica europea que aturi les 
polítiques d’austeritat, de forma que permeti compatibilitzar el necessari control de les finances 
públiques amb polítiques actives de creació d’ocupació i d’estímul al creixement econòmic .

SEGON Exigir la plena autonomia de Catalunya per a xifrar el seu dèficit públic per a 2013, per tal de 
poder fer front a les necessitats econòmiques i socials del país .

TERCER. Exigir el pagament del deute del Govern Espanyol, a través del Govern i Parlament Català, 
del 1.689 M en concepte de deutes en virtut de la disposició addicional 3a de l’Estatut corresponent 
als anys 2008, 2009 i 2010; així com dels 1.450 M del Fons de competitivitat que pertoquen a 
Catalunya en compliment del model de finançament autonòmic vigent.

QUART. Exigir al Govern de la Generalitat que efectuï els pagaments corresponents als deutes 
contrets amb la pràctica totalitat de les administracions locals de Catalunya, que les limiten i ofeguen, 
impedint un correcte desenvolupament de les seves actuacions i polítiques socials .

CINQUÈ. Restituir les retallades a la funció pública corresponents a una paga extra de 2013, així com 
les retallades efectuades en els salaris dels treballadors i treballadores públiques .

SISÈ. Informar al municipi i ciutadania de Granollers a través del màxim de mitjans possibles del que 
suposaria el retorn d’una quarta part de l’espoli fiscal de l’Estat Espanyol en relació amb les retallades .

SETÈ. L’Ajuntament de Granollers es posiciona en contra de les retallades imposades per l’Estat 
espanyol i fa costat a les entitats, plataformes, moviments socials, comitès d’empresa, hospitals i 
escoles del nostre municipi que estan lluitant i mobilitzant-se en contra d’aquestes retallades. Així 
mateix als hi farà arribar per escrit aquest acord i posicionament .

VUITÈ. Fer arribar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya i al Govern espanyol. 

REBUTJADAREBUTJADAREBUTJADAREBUTJADA    ::::

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

Alcalde president:
Següent,

10101010....2222).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTA IMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTA IMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTA IMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTA I    
D’ICVD’ICVD’ICVD’ICV----EUIA SOBRE LA REFORMA URGENT DE LA RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ I DE SUPORTEUIA SOBRE LA REFORMA URGENT DE LA RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ I DE SUPORTEUIA SOBRE LA REFORMA URGENT DE LA RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ I DE SUPORTEUIA SOBRE LA REFORMA URGENT DE LA RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ I DE SUPORT    
A  LA ILP DE RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIAA  LA ILP DE RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIAA  LA ILP DE RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIAA  LA ILP DE RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA

 L’increment del nombre de persones i famílies que estan en situació de risc d’exclusió social degut a 
la pobresa econòmica té dos factors generadors clau: les dificultats per accedir o bé mantenir una 
ocupació i les dificultats per accedir o bé mantenir un habitatge. Es tracta d’un nou perfil de persones i 
famílies que s’han vist immerses en situacions de vulnerabilitat econòmica i que poden abocar el futur 
dels seus fills i filles a la pobresa i l’exclusió social .
La darrera enquesta de població activa (EPA) publicada el mes de gener presenta unes xifres més 
que preocupants per Catalunya ja que el nombre d’aturats ha augmentat en 109.700 persones en 
relació a l’any anterior, un 14’15% més, situant la taxa de desocupació en 23’94% amb un total de 
885.100 desocupats. El nombre de llars amb tots els actius desocupats és de 266.800 i actualment hi 
ha 117.000 famílies sense cap ingrés. 
L’Estatut de Catalunya en el seu article 24.3. estableix que “les persones o famílies que es troben en 



situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda garantida de ciutadania que els asseguri els 
mínims d’una vida digna”. 
El 1990 es va establir el Programa Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció amb la finalitat 
de donar suport econòmic per atendre les necessitats essencials a  persones sense recursos i mentre 
se les preparava per a la seva inserció o reinserció social i laboral. Posteriorment, l’any 1997 es va 
donar rang de Llei al Programa. 

Les reformes antisocials de la Llei 10/1997 de regulació de la Renda Mínima d’Inserció que ha 
realitzat el govern de CiU els anys 2011 i 2012 han deixat fora d’aquest Programa a moltes persones i 
famílies ja que s’han restringit les condicions per beneficiar-se’n,  s’ha limitat la permanència en el 
programa i s’ha condicionat la prestació econòmica a que el Govern tingui disponibilitat 
pressupostària, entre altres modificacions.

Professionals dels Serveis Socials, món local i entitats socials que treballen amb persones en risc 
d’exclusió demanen reiteradament al Govern de Catalunya que modifiqui la Renda Mínima d’Inserció 
per tal d’assegurar una rendes mínimes a les persones sense recursos econòmics .
A més, actualment, amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats bàsiques d’una gran part de la 
ciutadania catalana que amb independència de la seva situació social veuen com la manca de feina o 
de llar els aboca a una situació de precarietat econòmica que els condueix cap a l’exclusió social, 
representants de sindicats, partits polítics i entitats sense ànim de lucre impulsen una Iniciativa 
Legislativa Popular que té per objecte regular la Renda Garantida de Ciutadania per donar compliment 
al mandat de l’article 24.3 de l’Estatut d’Autonomia i assegurar els mínims d’una vida digna a les 
persones o famílies que es troben en situació de pobresa. Aquesta iniciativa legislativa popular vol 
posar a l’agenda política i social el debat necessari al voltant d’una mínima garantia de rendes 
imprescindible per minvar el risc de ruptura de la cohesió social .

Atès que la proposta de Renda Garantida de Ciutadania té per objecte garantir que ningú estigui per 
sota del llindar de la pobresa i consisteix en:

1-Un dret universal de tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, no condicionat a disponibilitats 
pressupostàries ni a l’obligació de participar en accions d’ inserció social i laboral .

2-Un dret subjectiu de caràcter individual però vinculat a la situació econòmica de la persona i, en el 
seu cas, del nucli familiar o de convivència .

3-El dret a percebre una prestació econòmica de, com a màxim, 664 euros mensuals per dotze 
pagues.

4-La prestació econòmica de la Renda Garantida de Ciutadania té caràcter suplementari; és el dret a 
percebre la quantitat necessària a fi que, sumada als ingressos econòmics que es tinguin per 
qualsevol concepte, es disposi d’uns ingressos econòmics iguals a 664 euros mensuals per dotze 
pagues.

5-Els requisits per accedir al dret a cobrar la prestació econòmica de la Renda Garantida de 
Ciutadania són:
a)-Tenir 18 o més anys, o ser menor emancipat.
b)-Estar vivint legalment a Catalunya.
c)-Tenir residència continuada a Catalunya durant un mínim de 12 mesos.
d)-No disposar d’ ingressos econòmics superiors als mínims garantits equivalents a la quantia de 
l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (per l’ any 2012, 664 euros mensuals per dotze 
pagues), durant com a mínim els 4 mesos anteriors a la sol�licitud.

6-El projecte de Llei per la Renda Garantida de Ciutadania regula també les obligacions de les 
persones perceptores de la prestació econòmica; l’ incompliment de les obligacions pot comportar la 
suspensió o la pèrdua del dret a percebre la Renda Garantida de Ciutadania.

7-El finançament de la Renda Garantida de Ciutadania és a càrrec dels Pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya, i serà gestionada per l’ Administració de la Generalitat de Catalunya, les 
administracions locals, i amb la participació de les entitats del tercer sector , degudament acreditades.

8-La no-resposta de l’administració pública competent a la sol�licitud feta pel ciutadà o ciutadana 



comportarà el reconeixement del dret a percebre la prestació econòmica.

Per tot això, el Grup Municipal Socialista i d'ICV-EUiA de l’Ajuntament de Granollers 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 ::::    

PRIMER. Sol�licitar al Parlament de Catalunya la reforma urgent de la Renda Mínima d’Inserció (RMI) 
per tal que totes les persones aturades que avui estan sense prestació ni recursos puguin accedir a un 
itinerari d’inserció sociolaboral i a la prestació de la RMI. La reforma ha de garantir que aquesta 
prestació torni a ser un dret subjectiu no condicionat a disponibilitat pressupostària .

SEGON. Celebrar l’admissió a tràmit per part de la Mesa del Parlament de la ILP sobre la Renda 
Garantida de Ciutadania (RGC) per tal de possibilitar la recollida de signatures i  un posterior debat i 
presa en consideració en el Ple del Parlament, i exigir un debat seriós, plural i respectuós amb la 
voluntat dels proposants a la cambra.

TERCER. Donar el suport institucional necessari, així com facilitar la difusió del procés de recollida de 
signatures de la ILP sobre la Renda Garantida de Ciutadania mitjançant tots els mitjans de 
comunicació municipals i comarcals .

QUART. Comunicar aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Govern de 
la Generalitat, a la Comissió Promotora de la ILP, als mitjans de comunicació locals i a les entitats 
socials del municipi.  

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

Alcalde president:
Moltes gràcies, següent,

10101010....3333).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBREMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBREMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBREMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE    
EL PACTE FISCALEL PACTE FISCALEL PACTE FISCALEL PACTE FISCAL ....

Atès que existeix un consens majoritari entre les forces polítiques catalanes sobre la necessitat de 
millorar el sistema de finançament per a Catalunya, en termes de major autonomia sobre els nostres 
ingressos, en termes de suficiència de recursos per atendre les nostres necessitats de despesa, en 
termes de major justícia en l’exercici de la solidaritat i en termes de reconeixement del nostre esforç 
fiscal.

Atès que el nou model de finançament vigent des de 2009 va posar les bases d’un nou sistema de 
finançament autonòmic en la línia del models federals existents al món, gràcies a l’aportació 
inqüestionable de Catalunya a través del seu Estatut.

Atès que el nou model de finançament vigent des de 2009 ha suposat un canvi respecte als models 
anteriors tant en termes quantitatius com en termes qualitatius, de forma que en el primer any 
d’aplicació ha permès a Catalunya obtenir uns guanys de 2.421 milions d’euros i col�locar-se per 
primera vegada per sobre de la mitja en recursos per habitants, un cop aplicat el model. 

Atès que l’Informe de l’Institut d’Estudis Autonòmics, encarregat pel Govern de la Generalitat, planteja 
com a única via per aconseguir un model similar al del concert econòmic, que Catalunya renunciï a 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i que faci dependre les finances de la Generalitat exclusivament de 



la voluntat política unilateral i arbitrària del Govern central .

Atès que la renuncia a aplicar el títol de finançament de l’Estatut implica la renúncia a complir amb allò 
que disposa l’article 219 i subsegüents de l’esmentat títol, sobre finances locals.

Atesa la inseguretat jurídica i econòmica que aquests fets provocarien per tots i cadascuns dels 
catalans i per l’estabilitat financera de totes les administracions públiques catalanes, començant pel 
món local.

Atès que la incorporació d’un model de concert al nou Estatut d’Autonomia de Catalunya fou 
considerada com una opció inconstitucional pel Consell Consultiu de la Generalitat - institució clau del 
nostre autogovern que vetlla per l’adequació de les normes amb rang de llei del Govern i el Parlament 
a l’Estatut i a la Constitució- en el dictamen emès sobre la Proposta de Proposició de llei de reforma 
de l’Estatut (Dictamen 269, de l’1 de setembre de 2005, fonament 10, apartat 11).

Atès que el Govern de la Generalitat encara no ha estat capaç de concretar els criteris o la formula per 
negociar la quota de retorn del Govern de la Generalitat cap al Govern central que és l’aspecte bàsic 
dels models de concert econòmic.

Atès que sense poder concretar aquest aspecte fonamental és impossible conèixer per part de la 
ciutadania i del conjunt de forces polítiques quins són els resultats financers i econòmics que es 
pretenen aconseguir amb el canvi de model

Atès que donada aquesta falta de concreció no existeix cap garantia que el canvi de model no 
empitjori encara més els resultats del dèficit fiscal que pateix Catalunya  .

Atès que el Grup parlamentari majoritari a la cambra catalana, va accelerar els tràmits per tal que la 
Comissió parlamentària que estudia aquest tema elaborés les seves conclusions abans de les 
Eleccions Generals del passat mes de novembre i donat que a pesar d’aquest fet el Govern de la 
Generalitat ha decidit prorrogar l’inici de la negociació d’aquest nou model amb el Govern central a 
l’any 2013. 

Donat que l’any 2013 és precisament l’any en que s’ha de revisar el model de finançament vigent, 
segons es va acordar en el pacte fiscal de caràcter federal aconseguit per Govern de Catalunya amb 
el Govern central l’any 2009.

Donada les inconsistències esmentades i la falta de concreció en la proposta del Govern de la 
Generalitat sobre un nou model de finançament per Catalunya en la línia del concert econòmic i els 
seus efectes sobre les finances locals.

Per tot això exposat, el Grup Municipal Socialista demana que el Ple de l’Ajuntament de Granollers, 
prengui 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.- Instar el Govern de la Generalitat a convocar urgentment tots els mecanismes formals i 
informals de negociació entre el Govern Central i el de la Generalitat previstos en el pacte fiscal de 
caràcter federal acordat pel Govern de la Generalitat i el Govern central l’any 2009, començant per 
convocar una primera reunió de la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat per 
abordar l’actualització del model vigent.

Segon.- Instar el Govern de la Generalitat crear immediatament una Comissió d’Estudi que elabori una 
proposta de desplegament del títol VI de l'Estatut referent als governs locals i al finançament del món 
local català.

Tercer.- Abordar urgentment la creació immediata del Consorci entre l’Administració Tributària de 
l’Estat i l’Agència Tributària de Catalunya, tal i com disposa l’article 204.2 de l’Estatut, presidit per 
l'Administració Autonòmica i en condicions d’igualtat efectiva, per tal de compartir la gestió, 
recaptació, liquidació i inspecció de tots els impostos pagats a Catalunya .



Quart.- Desenvolupar amb el Govern central els mecanismes previstos a l’article 201.4 de l’Estatut i al 
segon punt de la seva Disposició Addicional Quarta que vol evitar efectes discriminatoris sobre el 
finançament de Catalunya.

Cinquè.- Instar el Govern de la Generalitat a aconseguir, a partir de l’actualització del model que s’ha 
de realitzar durant el 2013:
a) Un increment progressiu dels percentatges de cessió sobre el rendiment dels impostos cedits 
parcialment en l'actualitat i establir per primera vegada un percentatge de cessió sobre el rendiment 
de l'Impost sobre Societats
b) Que el volum de recursos que nodreixen el sistema de finançament autonòmic es distribueixin 
sota el mateix criteri d'anivellament parcial de caràcter federal que conté l 'actual model.
c) Que el nivell de recursos tributaris que les Comunitats aporten per l'anivellament es limiti, de 
forma progressiva, des del 75% actual fins el 50%.

Sisè.- Instar el Govern de la Generalitat a negociar amb el Govern central la renovació del que 
estableix la Disposició Addicional Tercera de l'Estatut sobre inversions en infraestructures, per tal de 
compensar el dèficit d’inversions acumulat al llarg dels darrers anys .

Setè.- Enviar aquesta moció al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, a tots els Grups 
Parlamentaris amb representació al Parlament, al Congrés dels Diputats i al Govern d’Espanya. 

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

Alcalde president:
Següent,

10101010....4444).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ACCIÓMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ACCIÓMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ACCIÓMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ACCIÓ    
GRANOLLERS EN SUPORT ALS CORRESPONSALS DE CATALUNYA RÀDIO I DEFENSA DELGRANOLLERS EN SUPORT ALS CORRESPONSALS DE CATALUNYA RÀDIO I DEFENSA DELGRANOLLERS EN SUPORT ALS CORRESPONSALS DE CATALUNYA RÀDIO I DEFENSA DELGRANOLLERS EN SUPORT ALS CORRESPONSALS DE CATALUNYA RÀDIO I DEFENSA DEL    
SERVEI PÚBLIC DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ CATALANSSERVEI PÚBLIC DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ CATALANSSERVEI PÚBLIC DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ CATALANSSERVEI PÚBLIC DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ CATALANS

La direcció del Consell de Govern de la CCMA a pres la decisió unilateral de prescindir, a partir de l'1 
de maig, dels serveis de la xarxa de corresponsals territorials, de Catalunya Ràdio. Una mesura que 
suposarà acabar definitivament amb un model d’èxit. Un model que ha permès donar veu als territoris 
indistintament de la seva influència, població o del seu color polític.

Una xarxa de corresponsals que habitualment eren els únics mitjans de cobertura nacional que dia 
rere dia, posaven el seu micròfon al costat dels mitjans locals i informaven dels fets importants de 
cada territori. En definitiva, creiem que se suprimirà un dels trets diferencials de la Ràdio Nacional de 
Catalunya.

No podem prescindir dels corresponsals, uns periodistes 'freelance', que han treballat amb esforç i 
sense horaris durant dècades per emetre tots els temes i informacions que preocupaven i afectaven 
més directament la ciutadania de les nostres comarques i ciutats .

Pensem que aquesta decisió és la punta de l'iceberg d'un procés que portarà a la reducció i a la 
mínima expressió la radio pública catalana. És paradoxal que el Govern proclami la necessitat que 
Catalunya construeixi estructures d'estat i prescindeixi d'una de les principals: la ràdio pública.

La xarxa de corresponsals suposa el 0,35% del pressupost anual de la corporació, uns 125.000 euros 
anuals. El pressupost per mantenir un model plural de mitjans públics s'ha reduït dràsticament mentre 
el 2012 la Generalitat va augmentar les
subvencions a grups de comunicació privats passant dels  6 als 9,4 milions d'euros.



Per tots aquests motius, el grup d’Acció Granollers (ERC, RCAT, Gi i JERC) proposa al ple els 
següents,

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

Primer. Reconèixer que l’oferta que dóna els mitjans de comunicació públics catalans, com la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i l'Agència Catalana de Notícies (ACN), ha 
tingut i té un paper fonamental en la cohesió social i nacional del nostre país, en promoure l’ús social 
del català, en donar a conèixer la nostra cultura i història, i en donar cobertura informativa a tot el 
territori català. 

Segon. Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya garantir el pressupost suficient que permeti 
mantenir el sistema de mitjans de comunicació públics catalans, així com el model actual i el lideratge 
de les audiències. 

Tercer. Instar la direcció de Catalunya Ràdio a replantejar la decisió de prescindir, a partir de l’1 de 
maig, de la vintena de corresponsals desplegats per tot Catalunya i a seguir mantenint un model que 
per la seva presència permanent arreu del territori i la seva capacitat d’arribar amb immediatesa a 
qualsevol notícia, ha convertit Catalunya Ràdio, durant 30 anys, en l’emissora de referència en la 
informació territorial del nostre país

Quart. Fer arribar aquest acord a la Direcció de Catalunya Ràdio, a la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, al Consell de l’Audiovisual de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya, a la Presidència del Parlament de Catalunya i 
als grups parlamentaris amb representació en aquesta cambra.  

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

Alcalde president:
Moltes gràcies, anem a la següent,

10101010....5555).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBREMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBREMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBREMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE    
PARTICIPACIONS PREFERENTSPARTICIPACIONS PREFERENTSPARTICIPACIONS PREFERENTSPARTICIPACIONS PREFERENTS ....

El passat dia 22 de Març, el Consell de Ministres va aprovar el Reial Decret-Llei 6/2013 de protecció 
als titulars de determinats productes d’estalvi i inversió i altres mesures de tipus financer. També, el 
mateix dia, el FROB va aprovar els fulls de ruta per al bescanvi de les participacions preferents i deute 
subordinat, de bancs nacionalitzats o que requereixin d’ajudes públiques, en accions d’aquestes 
entitats.
Encara resten vius més de 8.000 milions d’euros en aquests productes híbrids i complexes. Molts 
d’aquests productes financers van ser comercialitzats de forma enganyosa entre petits estalviadors. 
Són unes 300.000 famílies les que continuen atrapades en el laberint de les preferents, gairebé totes 
en entitats bancàries nacionalitzades com són: Bankia, Novagalicia Banco i Catalunya Banc. Ha estat 
molt el patiment, la lluita i l’esperança per a que es donés una solució justa a aquest problema,  que 
ha malmès greument la credibilitat del nostre sistema financer entre els estalviadors i els mercats 
financers.
Les decisions preses el passat dia 22 de Març, tenen per objectiu posar punt i final al problema 
carregant i causant sobre les persones estafades un enorme perjudici econòmic . 
La resolució del FROB implica un bescanvi obligatori en accions , com una primera quitació que va des 
del 38% al 61% dels seus estalvis. Mitjançant aquest bescanvi, els estalviadors, que mai havien 
d’haver estat titulars de preferents, es converteixen obligatòriament en accionistes dels bancs 
nacionalitzats. Posteriorment, podran vendre aquestes accions per aconseguir liquiditat .



En el cas de Bankia, les poden vendre en Borsa al preu que cotitzin en aquest moment i les de 
Novagalicia Banco i Catalunya Banc les podran vendre al Fons de Garanties de Dipòsits, a un preu 
que determinarà un expert independent tenint en compte el valor de mercat. Amb la venta de les 
accions es produirà la segona quitació, ja que les accions de Bankia previsiblement baixaran molt la 
seva cotització i les que compri el FGD serà a un preu inferior al de conversió. Després de la venta, 
els estalviadors perdran gran part dels seus antics dipòsits i podran recuperar una mínima part , que en 
alguns casos no arribarà ni al 20%.
Paral�lelament, aquells que es considerin enganyats podran sol�licitar un arbitratge de consum. 
Segons estableix l’esmentat Reial Decret-Llei, una Comissió de Seguiment presidida per la CNMV, 
establirà els criteris per a un arbitratge exprés, a utilitzar principalment pels titulars de preferents de 
Bankia. Aquest arbitratge ràpid és el que ja va utilitzar Novagalicia Banco i Catalunya Banc per a 
reintegrar els seus estalvis a un 15% dels afectats. Els que no es puguin acollir a l’arbitratge exprés, 
podran sol�licitar el procediment arbitral normal, que serà molt més lent i que suposa un important risc 
afegit, ja que implica renunciar a la via judicial .
Ni la resolució del FROB, ni el Reial Decret-Llei contemplen cap solució per als més de 100.000 
accionistes de Bankia, que van ser preferentistes de Caixa Laietana, Caja Ávila, Caja Segovia, Caja 
Rioja, Caja Insular de Canarias o Bancaja, entitats que van fusionar-se amb Caja Madrid. Aquests 
estalviadors, que no inversors, perdran gairebé en la seva totalitat els diners que tenien en accions de 
Bankia, ja que el primer que es farà  és una reducció de capital perquè els accionistes absorbeixin 
pèrdues de l’entitat.
L’episodi de les preferents a Espanya és el major escàndol propiciat pels nostres bancs , que s’uneix al 
de les indemnitzacions milionàries, els sous excessius, les fusions i les operacions opaques. 
Clarament, ha suposat l’abús de confiança dels bancs sobre els seus clients fidels, una supervisió 
insuficient sobre la comercialització d’aquests productes i una falta de capacitat de resposta política 
per a solucionar el problema.
El que el Govern ha imposat és una resposta injusta, ja que, a més de ser  enganyats, els estalviadors 
hauran de contribuir al sanejament dels mateixos bancs que els van enganyar. Així no es recuperarà 
la confiança en el nostre sistema financer i es donarà un pas en fals.

Per tot això proposem que el Ple de l’Ajuntament  de Granollers acordi:

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.- Rebutjar les mesures preses pel Govern, a través del Reial Decret-Llei 6/2013 i la resolució 
del FROB, que suposa quantioses quitances als estafats en la comercialització de participacions 
preferents i deute subordinat.

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.- Instar al Govern espanyol a que: 
- Se suspengui l’aplicació de tots els processos establerts en les normes esmentades, especialment 
l’operació de bescanvi per accions, amb la corresponent quitança, i l’ arbitratge.
- S’encarregui a la CNMV una auditoria que permeti revisar la idoneïtat dels titulars de preferents i 
deute subordinat, per a detectar l’engany en la comercialització.
- Dugui a terme les accions de govern necessàries perquè les persones que, tot i no reunir els 
requisits de idoneïtat, tinguin dret a un bescanvi per dipòsits en un termini no superior als tres anys. A 
més, garantir que no tinguin cap pèrdua en el nominal dels seus estalvis . 
- Finalment, s’ha de garantir que tinguin dret al bescanvi per dipòsits aquells accionistes de Bankia, 
dels quals van bescanviar-se les seves preferents en el procés de fusió de Caja Madrid amb Caixa 
Laietana, Caja Ávila, Caja Segovia, Caja Rioja, Bancaja i Caja Insular de Canarias.
- Remetre el treball realitzat per la CNMV a la Fiscalia General de l’Estat, perquè es depurin 
responsabilitats per l’estafa que s’ha produït en el nostre sistema financer .
 

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

Alcalde president:



Segueixi, endavant, següent,

10101010....6666).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ACCIÓMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ACCIÓMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ACCIÓMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ACCIÓ    
GRANOLLERS EN DEFENSA DELS TREBALLADORS PÚBLICS DE LGRANOLLERS EN DEFENSA DELS TREBALLADORS PÚBLICS DE LGRANOLLERS EN DEFENSA DELS TREBALLADORS PÚBLICS DE LGRANOLLERS EN DEFENSA DELS TREBALLADORS PÚBLICS DE L''''AJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DE    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS

Atès que el Reial Decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat 
pressupostària i el foment de la competitivitat aprovat pel Govern Espanyol va entrar en vigor el 15 de 
juliol.

Atès que, entre altres mesures, aquest Decret Llei contemplava la supressió de la paga extra de nadal 
de 2012 als treballadors públics.

Atès que el govern central va aplicar aquesta supressió incloent-hi la part devengada de la paga extra 
de nadal des de l’1 de juny al 14 de juliol de 2012.

Atès que la part proporcional de la extra devengada abans de l'entrada en vigor del RDL no pot 
veure's afectada per l'esmentada normativa, atenent a allò disposat a la Constitució Espanyola en 
referència al principi de irretroactivitat ,  recollit a a l'article 9.3.

Atès que el Tribunal Suprem de Justícia de Madrid considera que les pagues extra constitueixen una 
manifestació de l'anomenat salari diferit, per la qual cosa es devenga dia a dia, encara que el seu 
venciment tingui lloc en determinats mesos de l'any (TS 10-3-11, Rec 1950/10, EDJ 51525) i per 
aquest motiu ha sentenciat que els treballadors públics tenen dret a la percepció de la paga extra 
proporcional, ja que la norma no pot tenir efecte retroactiu (TSJ Madrid 14-12-12, Proc 69/12, EDJ 
313728).

Atès que al passat octubre la Defensora del Poble espanyol va demanar al Secretari d'Estat  "Que 
s'interpretin les previsions del Reial Decret Llei pel que fa referència a la supressió de la paga 
extraordinària o equivalent del mes de desembre de 2012, d'acord amb la doctrina constitucional (...), 
restringint la seva aplicació a la quantitat no devengada de la mateixa referida al moment en que es va 
publicar la mesura". 

Atès la recent sentència d’aquest mes de març del Jutjat Social 1 de Mataró en el que s’ordena a 
l’empresa municipal “Aigües de Mataró” a que retorni la part devengada de la paga als seus 
treballadors.

Atès la resolució de l’Ajuntament de Villafranca de los Barrios (Badajoz) per la qual accepta el recurs 
de reposició interposat per la Junta de Personal i decideix pagar "l'abonament de part del salari diferit 
en concepte de paga extraordinària devengada per la prestació laboral desenvolupada durant el 
període comprés entre l'1 de juny de 2014 al 14 de juliol de 2012 als treballadors municipals".

Atès que el Comitè Unitari de l'Ajuntament de Granollers ha requerit el retorn a tots els treballadors i 
treballadores d'aquesta administració la part proporcional de la paga de nadal devengada fins el 14 de 
juliol de 2012. 

Per tot això, proposem 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 ::::    

PRIMER. Declarar que l'Ajuntament de Granollers cercarà les mesures que permetin que els 
treballadors i treballadores d'aquesta corporació cobrin la part devengada de la paga de nadal de l'1 
de juny al 14 de juliol de 2012, en el marc de la legalitat. 

SEGON. Demanar al govern de l'estat que modifiqui el Reial Decret 20/2012 de 13 de juliol, en el 
sentit de reconèixer la meritació d'una part de la paga extraordinària de desembre 2012.



TERCER. Continuar les negociacions amb els representants del treballadors/es, per tal d'arribar a un 
acord quer permeti la signatura d'un nou conveni col�lectiu.

QUART. Comunicar aquesta moció al Govern de l'Estat, a la FMC, a la AMC així com a la junta de 
personal i el comitè d'empresa d'aquest Ajuntament. 

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

Alcalde president:
Endavant senyora Secretària, ja li falta poc,

10101010....7777).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ICVMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ICVMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ICVMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ICV----EUIA ENEUIA ENEUIA ENEUIA EN    
RECONEIXEMENT DE LA PROCLAMACIÓ DE LA II REPÚBLICARECONEIXEMENT DE LA PROCLAMACIÓ DE LA II REPÚBLICARECONEIXEMENT DE LA PROCLAMACIÓ DE LA II REPÚBLICARECONEIXEMENT DE LA PROCLAMACIÓ DE LA II REPÚBLICA ....

La IIª República va promoure l’avanç, en la transformació de la nostra societat, en defensa de les 
llibertats individuals i col�lectives i per la justícia social .

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

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

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

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

Per tot això, el Grup Municipal d’ICV-EUiA de Granollers proposa al Ple Municipal l’adopció dels 
següents,

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



PrimerPrimerPrimerPrimer ::::    Que tots els 14 d’abril, coincidint amb l'aniversari de la proclamació de la IIª República, onegi 
la bandera republicana a l’edifici del Consistori, per tal de retre homenatge a totes les persones que 
van creure i van defensar la democràcia i l’Estat Republicà ....

SegonSegonSegonSegon::::    Promoure que la Plaça de Manel Montanyà passi a anomenar-se “Plaça del 14 d’abril”, amb 
els tràmits previs que calgui pel que fa a la gestió del nomenclàtor municipal .  

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

Alcalde president:
Següent,

10101010....8888).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA LA JUNTA DE PORTAVEUS EN FAVOR DEMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA LA JUNTA DE PORTAVEUS EN FAVOR DEMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA LA JUNTA DE PORTAVEUS EN FAVOR DEMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA LA JUNTA DE PORTAVEUS EN FAVOR DE    
LA TRANSPARÈNCIA DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I DE LA LLUITA CONTRA LALA TRANSPARÈNCIA DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I DE LA LLUITA CONTRA LALA TRANSPARÈNCIA DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I DE LA LLUITA CONTRA LALA TRANSPARÈNCIA DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I DE LA LLUITA CONTRA LA    
CORRUPCIÓCORRUPCIÓCORRUPCIÓCORRUPCIÓ ....

El nostre país viu immers en una greu crisi econòmica, social i també en una crisi de valors que fan 
necessari un procés de regeneració de models de les administracions públiques.  L’existència 
d’alguns casos de corrupció fan que el conjunt de la ciutadania acabi posant a tothom en el mateix 
sac, i provoca la sensació que tota l’administració en el seu conjunt estigui immersa en una corrupció 
sistèmica. 

El conjunt de les forces polítiques democràtiques, hem de treballar de la mà i amb el màxim consens 
possible per assolir propostes concretes per a una major transparència . 

L’administració local, com administració més propera a la ciutadania, i on aproximadament 9.000 
persones a Catalunya hi dediquen moltes hores de manera desinteressada pot ser un punt on arranqui 
aquesta transformació política que ens cal. Segurament els ajuntaments no disposen de les eines 
legals necessàries però tanmateix poden convertir-se en motors dinamitzadors d’aquestes canvis, 
d’una banda reclamant als poders legislatius l’aprovació de noves normes o el compliment de les 
existents, i per l’altra aplicant canvis en el funcionament diari que permetin introduir mecanismes de 
major proximitat i transparència.

Entre tots plegats hem de treballar per enfortir la confiança dels ciutadans i les ciutadanes en la 
política i en els seus representants, introduint les mesures que s’escaiguin per evitar nous casos de 
corrupció.

Proposem una política de tolerància zero amb la corrupció, celeritat a la justícia en tots els casos, un 
enduriment de les penes pels polítics condemnats i un gran pacte per determinar com i quan hem 
d'actuar tots els partits. La corrupció és inacceptable i cal erradicar -la. 

Ara bé, de la mateixa manera reclamem respectar la presumpció d’innocència com a dret essencial 
d’un estat democràtic, explicitar que una persona imputada no és una persona culpable, i que 
aquesta ha de poder aportar explicacions, clares, per poder defensar-se. No podem situar tots els 
casos d'imputacions en el mateix nivell. Sovint l'escàndol mediàtic i popular que es munta al voltant 
d'alguns casos acaba sent molt superior al que realment hauria de ser. 

Per tot plegat demanem nous marcs legals i noves pràctiques per fer front a la corrupció. I ho hem de 
fer junts des del Parlament de Catalunya  i des de les institucions de l’Estat amb noves lleis que 
garanteixin comportaments polítics i cívics i ètics que impedeixin que es tornin a repetir casos com els 
que estem veient darrerament. Els partits polítics som els únics que podem afrontar el tema de la 
corrupció de manera seriosa a través de la nostra acció parlamentària i de les nostres organitzacions, 



en aplicació de la nostra competència legislativa .

Un primer pas ha estat l’admissió a tràmit per part de la Mesa i la Junta de Portaveus del Parlament 
de les ponències conjuntes de la llei de transparència i la llei electoral. Aquest ha de servir per 
donar la màxima celeritat a la tramitació parlamentària de les dues lleis, per donar resposta a la 
urgència que la societat creu que tenen aquests dos temes. La Llei electoral, en la seva integritat, 
ha de ser la que regeixi les properes eleccions al Parlament de Catalunya . 

En aquesta línia, considerem que tots els partits s'haurien de dotar d'un codi ètic de comportament, 
que s'hauria de fer públic, per tal d'implantar les bones pràctiques en el si dels propis partits i de les 
institucions on són representats. De la mateixa manera, cal enfortir els valors de la participació, 
l'esforç i la meritocràcia dins l 'acció política.

Per tot plegat és indispensable el suport del món local reivindicant el màxim consens polític i la 
màxima celeritat en la tramitació d’aquestes lleis i pràctiques per millorar la qualitat democràtica, per 
regenerar la gestió pública i per eradicar la corrupció . 

Per tot això proposem que el Ple de l’Ajuntament de Granollers acordi: 

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

PRIMER. Instar a la Generalitat a que es comprometi a tenir tramitada parlamentàriament la Llei de 
Transparència i la Llei Electoral el més aviat possible . 

SEGON. Instar al Parlament espanyol a aprovar la Llei de Transparència i del dret al lliure accés a la 
informació pública, que obligui a tots els poders públics a ser ràpids i eficaços en la facilitació 
d’informació a la ciutadania. 

TERCER- Convidar al conjunt de les forces polítiques democràtiques a treballar de la mà i amb el 
màxim consens possible per reclamar la major celeritat en la tramitació d’aquestes lleis i pràctiques 
concretes per millorar la qualitat democràtica, per regenerar la gestió pública i per eradicar la 
corrupció. 
          
QUART. Instar a totes les forces polítiques a consensuar i acordar que la Llei electoral, en la seva 
integritat, sigui la que regeixi les properes eleccions al Parlament de Catalunya .

CINQUÈ. Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del 
Parlament de Catalunya, del Congrés de Diputats i Senat, i a tots els partits polítics amb representació 
a les cambres catalana i espanyoles, i als presidents de l’Associació Catalana de Municipis, i de la 
Federació de Municipis de Catalunya.

 

APROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde president:
Molt bé, darrera,
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PEL GOVERN DE LPEL GOVERN DE LPEL GOVERN DE LPEL GOVERN DE L ''''ESTATESTATESTATESTAT....    

La implantació de totes les mesures dissenyades pel Govern del Regne d’ Espanya a cop de 
successives modificacions legislatives està submergint a un gran part de la ciutadania en una situació 
de pobresa i exclusió social. El disseny de les noves polítiques públiques s’està realitzant d’esquenes 
a les veritables causes d’aquesta situació, així: l’explosió de la bombolla immobiliària, els problemes 
generats per la banca i els mercats financers; la pèrdua induïda i massiva de llocs de treball unida a la 



caiguda dels salaris reals, tant del sector privat com del públic. Provocant així un ensorrament de la 
demanda de les llars.

Aquest escenari s’agreuja amb la reducció de les transferències socials: prestacions de jubilació, 
viduïtat, de desocupació, persones discapacitades, persones dependents, prestacions no 
contributives, entre d’altres. I el desmantellament dels Serveis públics; sanitat, educació, escoles 
bressol, serveis domiciliaris per persones grans i amb discapacitat, habitatges tutelats, centre de dia, 
residències per a persones grans i d’altres. 

En definitiva, el trencament del pacte social iniciat al  1978 amb el disseny de l’estructura organitzativa: 
Constitució Espanyola, Estatut d’Autonomia, la Llei Reguladora de Bases de Règim Local1 (LRBRL), 
trencament que aboca a la fractura de la cohesió social.

Al llarg dels últims vint-i-cinc anys el món local, liderat pels ens locals, ha contribuït al desplegament 
de la xarxa de serveis públics, en definitiva, al paper estratègic que han desenvolupat tots ells, en la 
consecució i vertebració de la cohesió social. En aquest llarg camí l’Estat va dissenyar les bases de 
l’Administració local en la Llei Reguladora de Bases de Règim Local, article 2 “per a dotar d’efectivitat 
a l’autonomia de gestió que la Constitució garanteix als ens locals, la legislació estatal i autonòmica 
(....) haurà d’assegurar als municipis el dret a intervenir en tots aquells assumptes que afectin als seus 
interessos, atribuint-les respectives competències per assolir aquesta efectivitat .

En virtut del pacte social plasmat en la legislació local, els ens locals han desenvolupat tot un seguit 
d’activitats complementaries: educació, cultura, polítiques d’igualtat; habitatge, sanitat; protecció del 
medi ambient; ocupació; promoció econòmica. Dintre de l’assumpció del desplegament d’aquestes 
polítiques públiques, ocupació i promoció econòmica han estat una peça clau en la millora de les 
polítiques actives, i l’ocupabilitat de les persones. Així l’Administració Local ha passat en aquests 
vint-i-tres anys, de ser prestador de serveis molt bàsics: subministrament aigües, electricitat, 
clavegueram, mercats i abastament, escorxadors, etc.. a ser els referents en la millora de les 
condicions de vida dels ciutadans i ciutadanes.

Dintre d’aquest lideratge exercit per les Corporacions Locals, entre tots ells, destaquen els PACTES 
TERRITORIALS PER L’OCUPACIÓ, iniciatives posades en marxa als anys 80, concretament al llarg 
de l’any 1989 i que van cimentar l’actuació en matèria d’ocupació amb la implementació de les 
iniciatives locals des de la vessant del seu potencial de creació i /o dinamització d’ocupació.

Ara amb l’Avantprojecte de Llei per a la Racionalització i la Sostenibilitat de l’Administració Local, 
s’estan vulnerant:

• El pacte social
•El principi d’autonomia local i de suficiència financera
•El dret dels ciutadans i ciutadanes al desplegament d’una xarxa de serveis públics
•Les competències autonòmiques establertes en la norma institucional bàsica; L’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya

Atesos tots els incompliments que provoca aquesta descapitalització de competències vers els ens 
locals. Els ajuntaments, altaveus de les aspiracions fonamentals de les nostres ciutats i viles, 
demanem al Govern central:

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

Primer. Rebutjar l’Avantprojecte de Llei per a la Racionalització i la Sostenibilitat de l’Administració 
Local, presentada pel ministre d’Hisenda i Administracions Públiques del Govern Espanyol atesa la 
vulneració de: el pacte social, el nivell competencial dissenyat en els textos legals (Constitució 
Espanyola i Estatut d’Autonomia) que proclama l’autonomia local i la suficiència financera dels Ens 
locals.

Segon. Rebutjar aquesta nova configuració de l’Administració Local que suposarà la dissolució de 
moltes estructures (mancomunitats, entitats locals menors, etc) que tindran una directa i negativa 
repercussió sobre els serveis públics, tant a nivell qualitatiu com condicions laborals del seus 



empleats.

Tercer. Volem reforçar el caràcter dinamitzador que l’actual legislació atorgava a les entitats locals 
com motor de les iniciatives socials i creació d’ocupació .

Quart. Fer arribar aquesta iniciativa a les entitats municipalistes de Catalunya, així com al Govern de 
la Generalitat, partits polítics i al Govern de l’Estat . 

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

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

Alcalde president:
Moltes gràcies, passem ara al torn de precs, preguntes i interpel�lacions, no? Per part del Partit 
Popular, endavant,

Senyor Gutiérrez:
Gràcies Alcalde, dies enrere vaig veure que una persona que anava en cadira de rodes pel mig del 
carrer Espanya, al costat del Teatre. En veure aquesta situació em vaig acostar, perquè no entenia 
això d'anar pel mig del carrer. Quan em vaig acostar, ho vaig entendre, anava pel mig del carrer 
perquè la cadira de rodes no podia passar per les voreres degut a que eren molt estretes, davant 
d'això, una de les possibles alternatives que creiem, podria ser el canviar el cantó de la zona 
d'aparcament d'aquest carrer i ampliar la vorera que queda sense cotxes, tot això tenint en compte 
que la zona del teatre és una zona concorreguda per molt gent, amb o sense mobilitat reduïda. Aquest 
Grup Municipal ve demanant l'eliminació de les barreres arquitectòniques, i vostè vanagloriant-se any 
rere any, que l'Ajuntament té superàvit segons diuen per una bona gestió, però les desigualtats 
continuen existint i no es donen solucions als problemes, tot i que vénen de lluny. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies, interpreto que és una pregunta  o és un prec, perdó, doncs si li sembla al senyor 
Segovia li farà un comentari sobre el seu prec. Endavant senyor Segovia

Senyor Segovia:
Recojo el "prec" como no puede ser de otra manera, y estudiaremos, pero, lo digo por conocimiento 
de causa porque vivo prácticamente al lado, así a bote pronto, creo que con la propuesta que usted 
comenta, la ampliación, cambiando el sentido de circulación y ampliando la acera, perdón, el sentido 
del aparcamiento y ampliando la acera en el último tramo entre digamos el Teatre Auditori i la plaça 
Espanya, que sería la parte más estrecha, no pasaría un vehículo. Ya le digo, recojo el "prec", lo 
estudiaremos y lo miraremos, pero no creo que pase.

Alcalde president:
En tot cas, si em permeten fer un comentari sobre el tema,

Senyor Gutiérrez:
Sí, sí.



Alcalde president:
La ciutat té més de 100 kilòmetres de carrers. Té carrers de tota mena. La ciutat és un artefacte que té 
un procés de construcció llarg en el temps, i que la transformació no pot ser immediata, i per suposat 
hi ha molts indrets a la ciutat que tenen, que presenten, problemes per a la gent amb mobilitat reduïda. 
I podria posar un carrer, per exemple, Ricomà, o un altre, que és la Travessia Lledoner, en tot cas n'hi 
ha uns quants, efectivament.
Aquesta és una feina constant i li asseguro que no hem defallit mai amb aquesta feina, i em sembla 
que cada any podem presentar un bon gruix d'ampliacions de vorera, un bon gruix d'accions per tal 
d'eliminar barreres arquitectòniques i efectivament, en queden, i reconeixem que en queden, com no 
pot ser d'una altra manera.
Ara, a banda d'estudiar el que vostè ens proposa, dir-li que el carrer Torres i Bages va ser un carrer 
estudiat fa uns anys per tal de que fos un carrer adaptat, per molt motius, precisament per l'afluència 
de persones que generen els equipaments. Però en tot cas del que es tracta és de focalitzar l'acció en 
els llocs en què, diguéssim, com que els recursos són limitats, els llocs en què la pressió d’usos el faci 
més adient. Des d’aquest punt de vista, la feina feta al centre històric seria un paradigma de la feina a 
fer.
Per tant, insistirem en anar buscant solucions, i òbviament, dissortadament, la ciutat difícilment estarà 
al 100% adaptada, tot i que hem fet un esforç quantificable anualment i en tot cas si que em 
comprometo, i demano als Regidors responsables què, com crec que ho fan habitualment, cada any 
passin comptes de la feina feta en aquest aspecte. Endavant.

Senyor Gutiérrez:
Sí, gràcies. Continuem parlant una miqueta més de barreres arquitectòniques. Ja des de la passada 
legislatura venim demanant l'eliminació de les barreres arquitectòniques en diferents punts de la 
ciutat, però i que tenen previst fer algunes actuacions els hi voldria recordar que encara que ens van 
dir que actuarien, fins ara no sabem res com és un exemple el carrer Bisbe Grivé. Una altra zona per 
als vianants és una de les voreres de la plaça Pau Casals, on és impossible passar-hi, tant com si vas 
amb mobilitat reduïda com en persones, vull dir, normals. Per cert, i ja per acabar, on està el banc que 
es va posar al carrer Francesc Macià, a la vorera del Museu de la Tela, i que va ser col�locat a petició 
dels veïns?

Alcalde president:
Lo primer, hi ha uns comentaris d'uns carrers que formarien part d'aquesta reflexió que jo li acabo de 
fer i que en tot cas anotem per tal, perquè jo li podria afegir uns quants carrers més, n'hi ha més, eh?, 
el meu carrer, per exemple, el carrer Ricoma. En tot cas, jo crec que hi ha una pregunta, que és la que 
tinc la impressió que és la que vostè vol traslladar en el Regidor senyor Segovia , no? Endavant.

Senyor Segovia:
El banco después de ponerlo, quitarlo, como usted sabe, y como hemos comentado, al final con los 
técnicos de la Brigada, porque de algunos de los sitios que ya había propuesto, aparecieron otras 
dudas, al final se colocará en la acera de enfrente, justo donde estaban las pistas aquellas de tenis 
que no hay, pues, bueno, se colocará allí, y esperemos si no esta semana, la semana que viene a más 
tardar. Estaba previsto hacerlo esta semana pero la lluvia nos lo ha impedido. Está previsto colocarlo 
allí, ya le digo, justo al lado de la farmacia, después de ver los pros y contra que nos permitía la zona.

Alcalde president:
De totes maneres, és evident que aquell banc es va treure perquè el lloc on es va posar resulta que 
els ocells els hi va agradar molt i per tant no era massa útil perquè tenia un to blanquinós sospitós .

Senyor Gutiérrez:
I la posició no era la correcta, Però "bueno"  

Alcalde president:
Endavant,



Senyor Gutiérrez:
Ja per acabar, eh, fa uns mesos que l'Ajuntament es va fer càrrec de l'Oficina d'Informació que es 
troba situada en el carrer Anselm Clavé cantonada Sant Roc, davant de l'Hotel Europa. Per atendre 
aquesta Oficina d'Informació s'ha contractat una persona amb una dedicació de 20 hores setmanals i 
amb els següent horari: dilluns tancat, dimarts tancat, dimecres obert de 17 a 20 hores, dijous obert de 
10:30 a 13:30 i de 17 a 20 hores, divendres de 17 a 20:30 hores i dissabte de 10:30 a 13:30 i de 17 a 
20:30 hores. Com es pot observar són uns horaris molt desproporcionats, molt diferents i difícils de 
recordar, per això, això és un prec, per això i tenint en compte que l'Ajuntament es troba a menys de 
200 metres de l'actual ubicació de l'Oficina, aquest servei podria estar establert en el propi 
Ajuntament, doncs al cap i a la fi és el lloc on va a parar la gent a preguntar . Gràcies

Alcalde president:
La Regidora de Turisme li contestarà, endavant,

Senyora Canelo:
Aquell espai és l'espai d'informació turística de la ciutat, no l'espai d'informació de la ciutat, aleshores 
sí que, evidentment, hi ha informació que es complementa o que es pot donar des de l'Ajuntament, 
però que no diguem-ne que aquella Oficina complementa molt la informació, perquè hi ha informació 
de Granollers, però també de la Comarca i de l'entorn més immediat.
Els horaris que vostè esmenta són, ens sembla que són els més coherents, de fer l'Oficina de 
Turisme, quan estava gestionada des del Consell Comarcal, obria també alguna tarda més, però més 
o menys amb el mateix horari, quan es va decidir que fos gestionada des de l'Ajuntament es va optar 
per aquesta opció, per aquest horari, perquè ens sembla, i així ens ho diuen els números que havia 
recollit estadísticament els darrers anys el Consell Comarcal en l 'Oficina mateixa els darrers dies de la 
setmana són els dies on hi ha més afluència de públic en l'Oficina de Turisme, per això s'obre el 
dimecres, el dijous tot el dia perquè precisament el matí hi ha mercat, el divendres a la tarda, i tot el 
dissabte perquè és el dia comercial per excel�lència de la ciutat.  Si em permet afegir, aquest és el 
punt de màxima afluència “peatonal” a la ciutat, és la gran cruïlla de la ciutat, i alhora recordar que els  
dissabtes l'edifici de l'Ajuntament està tancat. I es el dia de màxima afluència de visitants. 

Alcalde president:
Més preguntes? Endavant senyor Sastre,  

Senyor Sastre:
Sí, jo seria un prec pel Regidor d'Obres i Serveis, senyor Camp, fa uns dies doncs apareixia una 
informació en un mitjà de comunicació, en la que s'informava que hi havia un cert malestar dels veïns 
del carrer Girona per haver-se produït algunes actuacions per part de l'empresa que està realitzant la 
reforma del carrer, de la que els veïns no havien estat avisats amb anterioritat, cosa que va poder 
corroborar aquest propi Regidor amb alguns dels veïns i que també la nostra regidora Mariona Pons 
va preguntar en Comissió Informativa.
Aquesta és una reforma que nosaltres diguéssim que hi estem d'acord en línies generals i que ja 
sabíem d'entrada que és una reforma que provocaria doncs dificultats en alguns veïns i sobretot en 
alguns botiguers que tenien una certa preocupació doncs per com els afectaria diguéssim barrejada 
amb la circumstància de la crisi actual. Jo el que els volia pregar és  ja que existeix aquesta Comissió 
diguéssim entre l'Ajuntament, entre l'Equip de Govern, entre els veïns, entre els botiguers i la pròpia 
empresa, que siguin des de l'Equip de Govern especialment exigents, ja que som els únics doncs que 
els hi podem demanar, perquè hi hagi una bona comunicació per tal que no tornin a produir-se 
molèsties inesperades, molèsties ja sabem que n'hi haura però que no siguin inesperades en especial, 
sobretot, si fan referència al desplaçament d'elements indispensables per a la seguretat, com 
exemple, passos de vianants, si ha d'haver un desplaçament d'un pas zebra doncs que això es pugui 
avisar amb anterioritat als propis veïns, i que tant veïns com botiguers estiguin assabentats de totes 
aquestes actuacions puntuals amb anterioritat per poder preveure-ho. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies, senyor Camps, si vol respondre al prec. Endavant,



Senyor Camps:
Sí ja vam comentar i va ser un tema d'un canvi puntual sobre una reunió que havíem tingut amb la 
Comissió de veïns doncs un divendres com hem vingut fent habitualment. Ja en hem fet, en portem 
tres des del inici d'obres que fa justament, doncs encara no fa un mes, ja s'han produït tres reunions 
d'aquestes de seguiment de les obres, i nosaltres també doncs vam comentar  a l'empresa que amb 
els canvis que hi hagi de l'obra, tot i que era un tema molt puntual, doncs que havia de ser informat en 
el lloc adequat com era les reunions que tenim, no, i això malgrat que també un cop ens en vam 
assabentar es va informar als membres de la Comissió telefònicament, doncs és un tema que es va 
“subsanar” i esperem que no es torni a repetir. En tot cas, li vull dir que els esforços per comunicar en 
aquesta obra són els màxims, i els canals d'informació són jo penso els que en poques obres i en 
pocs llocs suposo en pugui fer tant per voler informar com s'ha fet, com es fa el seguiment de les 
obres.  

Alcalde president:
Moltes gràcies, endavant senyor Noguera,

  
Senyor Noguera:
Sí, era un prec a vostè senyor Alcalde. Abans quan comentaven el tema que vostè ha resumit com el 
de les amortitzacions. Bé, i ha parlat d'altres coses, no només de les amortitzacions, feia l'esment, 
perquè vostè és molt hàbil senyor Alcalde, en relació de que la Generalitat els hi deu aquest 8 milions 
d'euros, certament el Govern que governa en aquest moments a Catalunya que és el de Convergència 
i Unió, però no és menys cert que no s'està dient que la culpa és de Madrid, sinó que s'està negociant 
amb Madrid en tot cas, i amb la complexitat que vostè deia abans, dels moments que són complicats i 
amb aquesta resistència per part del Govern del Partit Popular d'Espanya de no flexibilitzar més el 
dèficit i de centrifugar el dèficit en general a totes les Comunitats Autònomes, vull dir que, en tot cas, 
no cal dir que tot és culpa de Madrid, no es diu això, sinó que s'està negociant com vostè bé sap. Era 
només aquest comentari i que ha parlat d'altres coses i no només les amortitzacions.

Alcalde president:
Gràcies.  En tot cas, jo ara no entraré en aquest debat, que òbviament no és el que pertoca, sí que li 
manifesto la preocupació meva i del conjunt d'alcaldes i d'alcaldesses de Catalunya pel fet de que 
aquestes dificultats en el pagament de la Generalitat tinguin aquest volum econòmic i la tardança en el 
temps.
I és tema descriptiu, simplement, miri, les obres de la carretera encara se'ns deuen. La meitat de 
l'aportació de la Generalitat a les obres al Pla de Barri inaugurades fa uns quants anys , encara ens les 
deuen.
Nosaltres hem pagat puntualment en els proveïdors, a costa de que? a costa de demanar crèdits per 
Tresoreria avaluables l'any passat per prop de 200.000 euros, equivalent a unes quantes beques 
menjador.
Aquesta és la situació, i aquests són els fets i no ho valoro, simplement sí que reclamo i reclamem, i 
ho reclamen jo diria que tots els alcaldes i alcaldesses del país: claredat, calendaris i compliment dels 
compromisos per totes les parts, i insisteixo no és un tema que jo ara volguí polemitzar, però l'única 
reflexió que faig és que si la reacció d'aquest Ajuntament fos la mateixa en vers als seus proveïdors i 
als seus treballadors, fos la mateixa que té la Generalitat de Catalunya en vers els ajuntaments, el 
país estaria paralitzat.
Més preguntes? No?

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