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LlocLlocLlocLloc::::    Saló de sessions de la casa consistorial deSaló de sessions de la casa consistorial deSaló de sessions de la casa consistorial deSaló de sessions de la casa consistorial de     GranollersGranollersGranollersGranollers

ASSISTENTS

Alcalde president

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

Regidors i regidores

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

Secretària general accidental

Sra. Àngels Badia i Busquets

Interventor accidental per delegació

Sr. Santiago Jané Parra

ABSÈNCIES JUSTIFICADES

Sra. Laura Tintó i Botey
Sr. Enrique Hernández Alcalde

Alcalde president:
Molt bona tarda a tots i a totes. Comencem el primer Ple de primavera. Per tant, el Ple ordinari del mes 
de març, en tot cas, l’iniciarem aprovant l’acta si s’escau, senyora secretària... Hi ha alguna 
observació sobre l’acta?, i en tot cas, perdó, fem constar que la senyora Tintó no assistirà a la sessió, 
per tant, excusar la seva presència. Deia: sobre l’acta hi ha alguna qüestió? No? si no hi ha cap, per 



tant, la donem 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     23232323    DE FEBRER DEDE FEBRER DEDE FEBRER DEDE FEBRER DE     2010201020102010    

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

Alcalde president:
Passarem als punts números dos i tres, en el que es parla del control i la fiscalització pel Ple dels 
òrgans de govern. Endavant...

2222).-).-).-).-CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ I,,,,    
EN CONCRETEN CONCRETEN CONCRETEN CONCRET,,,,    DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LESDELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LESDELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LESDELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LES    
SESSIONS NÚMEROSSESSIONS NÚMEROSSESSIONS NÚMEROSSESSIONS NÚMEROS    4444    AAAA    7777,,,,    CORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIES    1111,,,,    8888,,,,    15151515    IIII    22222222    DE FEBRER DEDE FEBRER DEDE FEBRER DEDE FEBRER DE    2010201020102010,,,,    
RESPECTIVAMENTRESPECTIVAMENTRESPECTIVAMENTRESPECTIVAMENT ,,,,    PEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES DPEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES DPEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES DPEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES D''''AQUESTES SESSIONS SAQUESTES SESSIONS SAQUESTES SESSIONS SAQUESTES SESSIONS S''''HAHAHAHA    
EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICSEFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICSEFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICSEFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICS ,,,,    EN ELS TERMES DE LEN ELS TERMES DE LEN ELS TERMES DE LEN ELS TERMES DE L ''''ARTICLEARTICLEARTICLEARTICLE    22222222....2222AAAA))))    
DE LA LLEIDE LA LLEIDE LA LLEIDE LA LLEI    7777////1985198519851985,,,,    DEDEDEDE    2222    DDDD''''ABRILABRILABRILABRIL,,,,    I ELS ARTICLESI ELS ARTICLESI ELS ARTICLESI ELS ARTICLES    104104104104    IIII    113113113113....1111....BBBB))))    DEL RDDEL RDDEL RDDEL RD    2568256825682568////1986198619861986,,,,    DEDEDEDE    28282828    DEDEDEDE    
NOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRE.... 

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

Alcalde president:
Molt bé. En tot cas, per tant, llegits el dos i el tres. Passem a la Comissió Informativa de Secretaria, de 
Serveis Centrals, d’Hisenda i de Promoció Econòmica. El punt número quatre és un dictamen a partir 
del qual es dóna compte i s’aprova la revisió anual del Padró Municipal d’Habitants. Endavant, 
senyora Secretària.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SECRETARIACOMISSIÓ INFORMATIVA DE SECRETARIACOMISSIÓ INFORMATIVA DE SECRETARIACOMISSIÓ INFORMATIVA DE SECRETARIA ,,,,    I DE LI DE LI DE LI DE L''''ÀREA DE SERVEISÀREA DE SERVEISÀREA DE SERVEISÀREA DE SERVEIS     
CENTRALSCENTRALSCENTRALSCENTRALS,,,,    HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICAHISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICAHISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICAHISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

4444).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A  LDICTAMEN RELATIU A  LDICTAMEN RELATIU A  LDICTAMEN RELATIU A  L''''APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA REVISIÓ ANUAL DEL PADRÓAPROVACIÓ PROVISIONAL DE LA REVISIÓ ANUAL DEL PADRÓAPROVACIÓ PROVISIONAL DE LA REVISIÓ ANUAL DEL PADRÓAPROVACIÓ PROVISIONAL DE LA REVISIÓ ANUAL DEL PADRÓ    
MUNICIPAL DMUNICIPAL DMUNICIPAL DMUNICIPAL D ''''HABITANTS DE GRANOLLERSHABITANTS DE GRANOLLERSHABITANTS DE GRANOLLERSHABITANTS DE GRANOLLERS ,,,,        AMB REFERÈNCIA A LAMB REFERÈNCIA A LAMB REFERÈNCIA A LAMB REFERÈNCIA A L ''''1111    DE GENER DEDE GENER DEDE GENER DEDE GENER DE     2010201020102010

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

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

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

QuartQuartQuartQuart. El padró d'habitants des de l'última revisió padronal,  any 1996, és un padró continu, en el qual 
es van introduint modificacions, cosa que fa que quedi modificada la xifra aprovada en el seu moment. 



Aquest padró requereix que la coincidència entre les dades dels padrons municipals i la base de 
dades padronals de l'INE sigui el més ajustada possible.

CinquèCinquèCinquèCinquè. Després de finalitzada la coordinació de les variacions de l'any anterior, per part de 
l'Ajuntament de Granollers, el nombre d'habitants que resulten de la revisió del Padró,  a 1 de gener 
de 2010 és de 59.698 habitants.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer ....    Aprovar provisionalment la revisió de  la xifra  de població de Granollers a  1111    de gener dede gener dede gener dede gener de     2010201020102010    
de  59595959....698698698698    habitantshabitantshabitantshabitants ,,,, a l'espera de la confirmació oficial, per part l'Institut Nacional 
d'Estadística-Delegació Provincial de Barcelona.  

SegonSegonSegonSegon. Trametre còpia del padró d'habitants de Granollers a 1de gener de 2010 mitjançant disquet 
facilitat pels Serveis d'Informàtica d'aquest Ajuntament amb la proposta de la xifra de població a la 
Delegació Provincial de l 'Institut Nacional d'Estadística. (INE).

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

Alcalde president:
Molt bé, l’aprovem i restem a l’espera del que l’Institut Nacional d'Estadística dictamini.

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde president:
Passem al punt número cinc, que fa referència al préstec número dos del 2010. Endavant, senyora 
secretària.

5555).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA CONTRACTACIÓ DE PRÉSTECDICTAMEN RELATIU A LA CONTRACTACIÓ DE PRÉSTECDICTAMEN RELATIU A LA CONTRACTACIÓ DE PRÉSTECDICTAMEN RELATIU A LA CONTRACTACIÓ DE PRÉSTEC    2222////2010201020102010    I ACCEPTACIÓ DE LAI ACCEPTACIÓ DE LAI ACCEPTACIÓ DE LAI ACCEPTACIÓ DE LA    
SUBVENCIÓ DELS INTERESSOS DEL MATEIX DINS DEL PROGRAMA DE CRÈDIT LOCALSUBVENCIÓ DELS INTERESSOS DEL MATEIX DINS DEL PROGRAMA DE CRÈDIT LOCALSUBVENCIÓ DELS INTERESSOS DEL MATEIX DINS DEL PROGRAMA DE CRÈDIT LOCALSUBVENCIÓ DELS INTERESSOS DEL MATEIX DINS DEL PROGRAMA DE CRÈDIT LOCAL

Atès que es va iniciar l'expedient de concertació d'una operació de crèdit per un import màxim de 
1.619.000,00 euros, destinada a finançar una part de les inversions previstes en el pressupost de 
2010, i es va sol�licitar la inclusió del crèdit en el Programa de Crèdit Local de la Diputació de 
Barcelona, que subvenciona part dels interessos de l'operació.
 
Atès que ha estat comunicat a aquest Ajuntament que la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona va aprovar en la seva sessió de data 11 de març de 2010 la concessió de la subvenció dels 
interessos per un import de 259.658,46 euros.

Atès que la Caixa d'Estalvis de Catalunya, entitat financera participant en el Programa de Crèdit Local, 
va comunicar el 18 de març de 2010 a la Diputació de Barcelona  la seva aprovació del préstec amb 
les següents condicions:

Import del préstec: 1.619.000,00 euros
Tipus d'interès: EURIBOR + 1,90%
Comissió d'obertura: sense comissió d'obertura
Termini: 10 anys (inclosos 12 mesos de carència)

Atès que per concertar el crèdit i obtenir la subvenció dels interessos és necessari que s'accepti la 
subvenció i el text del conveni que la regula, així com el text del contracte de préstec.

Atès que existeix consignació pressupostària adequada i suficient per fer front a les despeses 
derivades de la concertació de la nova operació de crèdit perquè aquestes estan previstes en el 
pressupost de despeses de l'Ajuntament en la partida 2010.N.G220.01101.31011 d'interessos de 
préstecs de fora del sector públic.

Atès que la liquidació del pressupost  de la Corporació del 2009 dóna un estalvi net positiu i que 



l'endeutament viu a curt i llarg termini no supera el 110 per cent dels ingressos corrents consolidats 
liquidats.

Atès que es compleix amb els requisits que estableix l'article 2 de l'Ordre de la Generalitat de 
Catalunya, de 28 de juny de 1999, sobre desplegament del Decret 24/1995, de 21 de febrer, en 
matèria de tutela financera dels ens locals, l'operació de crèdit ha de ser comunicada a la Direcció 
General de Política Financera en el termini dels primers deu dies dins del mes següent al de la 
formalització de l'operació.

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

Atesos els fluxos d'ingressos i pagaments previstos, la Tresoreria municipal creu convenient disposar 
en el moment de la signatura del préstec de la quantitat de 259.658,46 euros (dos-cents cinquanta-nou 
mil sis-cents cinquanta-vuit euros amb quaranta-sis cèntims).

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.... Aprovar la concertació d'un préstec amb la Caixa d'Estalvis de Catalunya per un import de 
1.619.000,00 €, amb un tipus d'interès Euribor + 1,90% i  sense comissió d'obertura en un termini de 
10 anys (inclosos 12 mesos de carència), que finançarà parcialment les inversions incloses en el 
pressupost per al 2010.

SEGONSEGONSEGONSEGON....    Acceptar el text del contracte de préstec que s'adjunta (Annex 2).

TERCERTERCERTERCERTERCER.... Acceptar la subvenció dels interessos per un import de 259.658,46 € atorgada per la 
Diputació de Barcelona dins del seu Programa de Crèdit Local.

QUARTQUARTQUARTQUART....    Acceptar el text del conveni que regula la subvenció dels interessos que s 'adjunta (annex 1).

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.... Establir en el moment de la signatura del préstec una disposició inicial  de la quantitat de 
259.658,46 euros (dos-cents cinquanta-nou mil sis-cents cinquanta-vuit euros amb quaranta-sis 
cèntims).

SISÈSISÈSISÈSISÈ.... Facultar la regidora Aroa Ortego i Cobos per a la signatura del conveni regulador de la 
subvenció i del contracte de préstec.

SETÈSETÈSETÈSETÈ.... Notificar al Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya la concertació 
del préstec. 

Alcalde president:
Bé, per fer-ne una breu presentació té la paraula la regidora d’Hisenda, endavant senyora Ortego.

Sra. Ortego:
Gràcies, alcalde. Bé, molt breu. Com deia la secretària se’ns ha concedit aquest préstec d’un milió 
sis-cents dinou mil euros que servirà per a fer inversions al llarg de l’any. I en tot cas, la intervenció és 
només en el sentit de fer un agraïment a la Diputació de Barcelona que ens ha concedit aquesta 
subvenció dels interessos, per tant el préstec tindrà un cost zero, i això és una molt bona notícia pel 
nostre Ajuntament. Són dos-cents cinquanta nou mil euros que no haurem de gastar en concepte 
d’interessos, per tant està molt bé. I estem molt agraïts a la Diputació que continuï amb aquest 
programa molt de temps. Gràcies.

Alcalde president:



Molt bé. En tot cas aquí no hi ha anunciades intervencions. Sí que s’ha demanat votació. Vots 
favorables a la proposta? Setze. Vots contraris? Cap. Abstencions? Set. Per tant, quedaria aprovada 
la proposta.

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor ::::    16161616    PSCPSCPSCPSC::::    14141414 ERCERCERCERC::::    2222
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra :::: capcapcapcap
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions ::::    7777 CIUCIUCIUCIU::::    5555 PPPPPPPP::::    2222

Alcalde president:
Passarem al punt número sis, en el qual es dóna compte i per tant, no està sotmès a votació, si no a 
coneixement del Ple de les resolucions d’alcaldia relatives a l’aprovació de la liquidació del pressupost 
de l’Ajuntament de Granollers i dels organismes autònoms per a l’exercici  2009. Senyora secretària...

6666).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DDICTAMEN RELATIU A DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DDICTAMEN RELATIU A DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DDICTAMEN RELATIU A DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D ''''ALCALDIA RELATIVES AALCALDIA RELATIVES AALCALDIA RELATIVES AALCALDIA RELATIVES A    
LLLL''''APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE LAPROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE LAPROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE LAPROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L''''AJUNTAMENT I DELSAJUNTAMENT I DELSAJUNTAMENT I DELSAJUNTAMENT I DELS    
ORGANISMES AUTÒNOMSORGANISMES AUTÒNOMSORGANISMES AUTÒNOMSORGANISMES AUTÒNOMS ,,,,    CORRESPONENT A LCORRESPONENT A LCORRESPONENT A LCORRESPONENT A L ''''EXERCICI DEEXERCICI DEEXERCICI DEEXERCICI DE     2009200920092009

Primer. Atès que en data 23 de març de 2010, es va aprovar per resolució d'Alcaldia núm. 382,  
liquidació del Pressupost de l'Ajuntament i dels Organismes Autònoms, resolució núm. 383 ,   
liquidació del Pressupost de l'Institut Municipal de la Comunicació, resolució núm. 384, liquidació del 
Pressupost del Patronat Municipal Escoles Bressol,  resolució núm. 385, liquidació del Pressupost del 
Patronat Municipal del Museu, resolució núm. 386,  liquidació del Pressupost del Patronat Escola 
Salvador Llobet,   resolució núm. 387, liquidació del Pressupost del Patronat Escola de Música, 
resolució núm. 388,  liquidació del Pressupost del Patronat Municipal Escola del Treball, 
corresponents al pressupost de l'exercici 2009.

Atès que en l'acord segon de les esmentades resolucions s'aprova donar compte al Ple de 
l'Ajuntament 

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.... Donar compte de les resolucions de l'alcaldia núms. 382, 383, 384, 385, 386, 387 i 388, 
relatives a les liquidacions del pressupost de l'Ajuntament i dels Organismes Autònoms, 
corresponents a l'exercici de 2009,  que es transcriu correlativament:

""""RESOLUCIÓ NÚMRESOLUCIÓ NÚMRESOLUCIÓ NÚMRESOLUCIÓ NÚM ....    382382382382

Identificació de l'expedient
Relatiu a aprovar la liquidació del pressupost de     llll''''AjuntamentAjuntamentAjuntamentAjuntament  de l'exercici 2009

Fets

PrimerPrimerPrimerPrimer .... D'acord amb allò que es preveu en els articles 191.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei Reguladora de les hisendes locals, article 89 a 105 
del R.D 500/1990, s'ha procedit a la liquidació del Pressupost de l'Ajuntament i organismes autònoms 
municipals, de l'exercici de 2009.

Les principals magnituds de la liquidació del pressupost de l 'Ajuntament són: 

RESULTAT PRESSUPOSTARIRESULTAT PRESSUPOSTARIRESULTAT PRESSUPOSTARIRESULTAT PRESSUPOSTARI     2009200920092009 Drets reconegutsDrets reconegutsDrets reconegutsDrets reconeguts
netsnetsnetsnets

ObligacionsObligacionsObligacionsObligacions
reconegudes netesreconegudes netesreconegudes netesreconegudes netes

AjustosAjustosAjustosAjustos ResultatResultatResultatResultat     
pressupostaripressupostaripressupostaripressupostari

a) Operacions corrents 64.336.806,39 € 53.759.767,63 € 10.577.038,76 €
b) Altres operacions no financeres 14.714.329,83 € 30.889.673,82 € -16.175.343,99 €
1. Total operacions no financeres (a+b) 79.051.136,22 € 84.649.441,45 € -5.598.305,23 €
2. Actius financers 58.725,00 € 60.531,00 € -1.806,00 €
3. Passius financers 10.398.330,37 € 6.349.991,37 € 4.048.339,00 €
IIII....    Resultat pressupostari exerciciResultat pressupostari exerciciResultat pressupostari exerciciResultat pressupostari exercici     ((((1111++++2222++++3333)))) 89898989....508508508508....191191191191,,,,59595959    €€€€ 91919191....059059059059....963963963963,,,,82828282    €€€€ ----1111....551551551551....772772772772,,,,23232323    €€€€
Ajustos:



4. Crèdits gastats finançats amb romanent de 
tresoreria 

per a despeses generals 2.125.708,56 €
5. Desviacions de finançament negatives de 
l'exercici

5.099.723,58 €

6. Desviacions de finançament positives de 
l'exerici

3.892.105,74 €

IIIIIIII....    Resultat pressupostari ajustat de lResultat pressupostari ajustat de lResultat pressupostari ajustat de lResultat pressupostari ajustat de l''''exerciciexerciciexerciciexercici     
((((IIII++++4444++++5555----6666))))

1111....781781781781....554554554554,,,,17171717    €€€€

ROMANENT DE TRESORERIA AROMANENT DE TRESORERIA AROMANENT DE TRESORERIA AROMANENT DE TRESORERIA A     31313131////12121212////2009200920092009

1. (+) Fons líquids 4.713.807,92 €
2. (+9 Drets pendents de cobrament 25.107.821,79 €
3. (-) Obligacions pendents de pagament 14.957.861,12 €
IIII....    Romanent de Tresoreria totalRomanent de Tresoreria totalRomanent de Tresoreria totalRomanent de Tresoreria total     ((((1111++++2222----3333)))) 14141414....863863863863....768768768768,,,,59595959    €€€€
II. Saldos de dubtós cobrament 5.231.910,99 €
III. Excés de finançament afectat 5.072.584,91 €
IVIVIVIV....    Romanent de Tresoreria per a DespesesRomanent de Tresoreria per a DespesesRomanent de Tresoreria per a DespesesRomanent de Tresoreria per a Despeses    
GeneralsGeneralsGeneralsGenerals     ((((IIII----IIIIIIII----IIIIIIIIIIII))))

4444....559559559559....272272272272,,,,69696969    €€€€

1.    (-) Incorporació romanents de crèdit amb 
finançament afectat

1.790.973,04 €

2.    (-) Incorporació d'altres romanents de crèdit 
sense finançament afectat 

150.000,00 €

VVVV....    Romanent de Tresoreria disponibleRomanent de Tresoreria disponibleRomanent de Tresoreria disponibleRomanent de Tresoreria disponible     ((((IVIVIVIV----1111----2222)))) 2222....618618618618....299299299299,,,,65656565    €€€€

Pel que fa al romanent de Tresoreria per a despeses generals, es preveu fer els ajustos següents: 
Incorporació de crèdit d'inversió no consumit en l'exercici de 2009  1.790.973,04€1.
Incorporació d'altres romanents de crèdit sense finançament afectat     150.000,00€2.

SegonSegonSegonSegon. Examinada la documentació relativa a l'esmentada liquidació i, atès l'informe emès per 
l'Interventor general.

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

ResolcResolcResolcResolc ::::

PrimerPrimerPrimerPrimer ....    Aprovar la liquidació del Pressupost de    llll''''AjuntamentAjuntamentAjuntamentAjuntament , corresponent a l'exercici de 2009, que 
presenta els resultats següents:

Resultat   
pressupostari

     Romanent
     tresoreria 

        total

       Saldo
    dubtós

  cobrament

Romanent
tresoreria

afectat

Romanent 
tresoreria

  1.781.554,17    14.863.768,59     5.231.910,99      5.072.584,91      4.559.272,69

SegonSegonSegonSegon. Considerar com a romanent de tresoreria disponible, d'acord amb la part dispositiva, l'import 
de 2.618. 299,65€

     Romanent de
tresoreria general

Incorporació romanents 
amb finançament afectat

Incorporació d'altres 
romanents

Romanent de tresoreria 
disponible

4.559.272,69 1.790.973,04 150.000,00 2.618.299,65

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

""""RESOLUCIÓ NÚMRESOLUCIÓ NÚMRESOLUCIÓ NÚMRESOLUCIÓ NÚM ....    383383383383

Identificació de l'expedient
Relatiu a aprovar la liquidació del pressupost del Patronat Municipal Institut Municipal de laPatronat Municipal Institut Municipal de laPatronat Municipal Institut Municipal de laPatronat Municipal Institut Municipal de la    
ComunicacióComunicacióComunicacióComunicació ,,,,     exercici 2009



FetsFetsFetsFets

PrimerPrimerPrimerPrimer .... D'acord amb allò que es preveu en els articles 191.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei Reguladora de les hisendes locals, article 89 a 105 
del R.D 500/1990, s'ha procedit a la liquidació del Pressupost de l'Ajuntament i organismes autònoms 
municipals, de l'exercici de 2009.

SegonSegonSegonSegon. Examinada la documentació relativa a l'esmentada liquidació, i vist l'informe emès per 
l'Interventor general.

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

ResolcResolcResolcResolc ::::

PrimerPrimerPrimerPrimer .... Aprovar la liquidació del pressupost del Patronat Municipal Institut MunicipalPatronat Municipal Institut MunicipalPatronat Municipal Institut MunicipalPatronat Municipal Institut Municipal de lade lade lade la    
ComunicacióComunicacióComunicacióComunicació , corresponent a l'exercici de 2009, que presenta els resultants següents:

Resultat   
pressupostari

     Romanent
     tresoreria 

        total

       Saldo
    dubtós

  cobrament

Romanent
tresoreria

afectat

Romanent 
tresoreria

  171.191,66    218.157,65    11.997,76     25.803,48      180.356,41

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

""""RESOLUCIÓ NÚMRESOLUCIÓ NÚMRESOLUCIÓ NÚMRESOLUCIÓ NÚM ....    384384384384

Identificació de l'expedient
Relatiu a aprovar la liquidació del pressupost del Patronat Municipal de les Escoles BressolPatronat Municipal de les Escoles BressolPatronat Municipal de les Escoles BressolPatronat Municipal de les Escoles Bressol,,,,     exercici 
2009

FetsFetsFetsFets

PrimerPrimerPrimerPrimer. D'acord amb el que preveu l'article 191.3 del Reial  decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, així com els articles  89 al 105 
del Reial  decret 500/1990, s'ha procedit a la liquidació del Pressupost de l'Ajuntament i dels seus 
organismes autònoms municipals, de l'exercici de 2009.

SegonSegonSegonSegon. Examinada la documentació relativa a l'esmentada liquidació, i vist l'informe emès per 
l'Interventor general.

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

ResolcResolcResolcResolc ::::

PrimerPrimerPrimerPrimer. Aprovar la liquidació del pressupost    del Patronat Municipal de les Escoles Bressoldel Patronat Municipal de les Escoles Bressoldel Patronat Municipal de les Escoles Bressoldel Patronat Municipal de les Escoles Bressol,,,,    
corresponent a l'exercici de 2009, que presenta els resultats següents:

Resultat   
pressupostari

     Romanent
     tresoreria 

        total

       Saldo
    dubtós

  cobrament

Romanent
tresoreria

afectat

Romanent 
tresoreria

  - 10.555,70    64.844,07     17.608,33        0,00      47.235,74

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

""""RESOLUCIÓ NÚMRESOLUCIÓ NÚMRESOLUCIÓ NÚMRESOLUCIÓ NÚM ....    385385385385

Identificació de l'expedient



Relatiu a aprovar la liquidació del pressupost del  Patronat Municipal del MuseuPatronat Municipal del MuseuPatronat Municipal del MuseuPatronat Municipal del Museu ,,,,     exercici 2009

FetsFetsFetsFets

PrimerPrimerPrimerPrimer. D'acord amb el que preveu l'article 191.3 del Reial  decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, així com els articles  89 al 105 
del Reial  decret 500/1990, s'ha procedit a la liquidació del Pressupost de l'Ajuntament i dels seus 
organismes autònoms municipals, de l'exercici de 2009.

SegonSegonSegonSegon. Examinada la documentació relativa a l'esmentada liquidació, i vist l'informe emès per 
l'Interventor general.

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

ResolcResolcResolcResolc ::::

PrimerPrimerPrimerPrimer. Aprovar la liquidació del Pressupost     del     Patronat Municipal del MuseuPatronat Municipal del MuseuPatronat Municipal del MuseuPatronat Municipal del Museu,,,, corresponent a 
l'exercici de 2009, que presenta els resultats següents:

Resultat   
pressupostari

     Romanent
     tresoreria 

        total

       Saldo
    dubtós

  cobrament

Romanent
tresoreria

afectat

Romanent 
tresoreria

  5.561,25    85.617,72     10.927,02      0,00      74.690,70

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

""""RESOLUCIÓ NÚMRESOLUCIÓ NÚMRESOLUCIÓ NÚMRESOLUCIÓ NÚM ....    386386386386

Identificació de l'expedient
Relatiu a aprovar la liquidació del pressupost del  Patronat Municipal Salvador LlobetPatronat Municipal Salvador LlobetPatronat Municipal Salvador LlobetPatronat Municipal Salvador Llobet ,,,,     exercici 2009

FetsFetsFetsFets

PrimerPrimerPrimerPrimer. D'acord amb el que preveu l'article 191.3 del Reial  decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, així com els articles  89 al 105 
del Reial  decret 500/1990, s'ha procedit a la liquidació del Pressupost de l'Ajuntament i dels seus 
organismes autònoms municipals, de l'exercici de 2009.

SegonSegonSegonSegon. Examinada la documentació relativa a l'esmentada liquidació, i vist l'informe emès per 
l'Interventor general.

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

ResolcResolcResolcResolc ::::

PrimerPrimerPrimerPrimer. Aprovar la liquidació del Pressupost del    Patronat Municipal Salvador LLobetPatronat Municipal Salvador LLobetPatronat Municipal Salvador LLobetPatronat Municipal Salvador LLobet,,,, corresponent a 
l'exercici de 2009, que presenta els resultats següents:

Resultat   
pressupostari

     Romanent
     tresoreria 

        total

       Saldo
    dubtós

  cobrament

Romanent
tresoreria

afectat

Romanent 
tresoreria

  16.932,15   113.745,09     24.795,00      0,00      88.949,19

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

""""RESOLUCIÓ NÚMRESOLUCIÓ NÚMRESOLUCIÓ NÚMRESOLUCIÓ NÚM ....    387387387387

Identificació de l'expedient



Relatiu a aprovar la liquidació del pressupost del  Patronat Municipal Escola de MúsicaPatronat Municipal Escola de MúsicaPatronat Municipal Escola de MúsicaPatronat Municipal Escola de Música ,,,,     exercici 2009

FetsFetsFetsFets

PrimerPrimerPrimerPrimer. D'acord amb el que preveu l'article 191.3 del Reial  decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, així com els articles  89 al 105 
del Reial  decret 500/1990, s'ha procedit a la liquidació del Pressupost de l'Ajuntament i dels seus 
organismes autònoms municipals, de l'exercici de 2009.

SegonSegonSegonSegon. Examinada la documentació relativa a l'esmentada liquidació, i vist l'informe emès per 
l'Interventor general.

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

ResolcResolcResolcResolc ::::

PrimerPrimerPrimerPrimer. Aprovar la liquidació del    Pressupost del    Patronat Municipal Escola de MúsicaPatronat Municipal Escola de MúsicaPatronat Municipal Escola de MúsicaPatronat Municipal Escola de Música,,,,corresponent a 
l'exercici de 2009, que presenta els resultats següents:

Resultat   
pressupostari

     Romanent
     tresoreria 

        total

       Saldo
    dubtós

  cobrament

Romanent
tresoreria

afectat

Romanent 
tresoreria

  137.972,78    202.254,36     12.011,55      0,00     190.242,81

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

""""RESOLUCIÓ NÚMRESOLUCIÓ NÚMRESOLUCIÓ NÚMRESOLUCIÓ NÚM ....    388388388388

Identificació de l'expedient
Relatiu a aprovar la liquidació del pressupost del  Patronat Municipal Escola de TreballPatronat Municipal Escola de TreballPatronat Municipal Escola de TreballPatronat Municipal Escola de Treball ,,,,     exercici 2009

FetsFetsFetsFets

PrimerPrimerPrimerPrimer. D'acord amb el que preveu l'article 191.3 del Reial  decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, així com els articles  89 al 105 
del Reial  decret 500/1990, s'ha procedit a la liquidació del Pressupost de l'Ajuntament i dels seus 
organismes autònoms municipals, de l'exercici de 2009.

SegonSegonSegonSegon. Examinada la documentació relativa a l'esmentada liquidació, i vist l'informe emès per 
l'Interventor general.

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

ResolcResolcResolcResolc ::::

PrimerPrimerPrimerPrimer. Aprovar la liquidació del Pressupost del    Patronat Municipal Escola de TreballPatronat Municipal Escola de TreballPatronat Municipal Escola de TreballPatronat Municipal Escola de Treball,,,,corresponent a 
l'exercici de 2009, que presenta els resultats següents:

Resultat   
pressupostari

     Romanent
     tresoreria 

        total

       Saldo
    dubtós

  cobrament

Romanent
tresoreria

afectat

Romanent 
tresoreria

  257.504,47    720.986,96     118.148,78      0,00      602.838,18

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

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



Sra. Ortego:
Gràcies, alcalde. Bé, bona tarda, com deia la secretària, el que farem en aquest punt és donar compte 
de la liquidació del pressupost de l’exercici  2009 de l’Ajuntament de Granollers i dels seus organismes 
autònoms. Aquesta liquidació és la que juntament amb les liquidacions de les societats municipals 
formaran part del que l’anomena el Compte General. Un Compte General que a llavors sí que es 
sotmetrà a la Comissió Especial de Comptes i a llavors sí que aprovarem en aquest Ple .

Per tant, tot i que ara per ara no hem d’aprovar res, és evident que aquest document, que les dades 
que conté aquesta liquidació aporten una informació importantíssima, tant pel que fa a l’anàlisi de la 
gestió municipal durant l’exercici 2009, ja que aporten una foto també del nivell ingressos, de quin 
nivell ens trobem en quant a percentatges d’execució dels diferents capítols de despesa, i també pel 
que fa a l’estructura del pressupost. Per tant, com dic és un punt important i ja és tradicional que es 
produeixi un ampli debat al voltant d’aquesta qüestió. Abans d’entrar al detall de les xifres, és fa 
absolutament necessari que contextualitzem la situació econòmica de l’exercici. El 2009 ha estat 
marcat de principi a fi pels efectes de la crisi econòmica, una crisi que ha continuat minvant els 
recursos de les administracions públiques, de l’Estat, de les comunitats autònomes i especialment, 
com ara per fi ara sembla que se’n comencen a fer veritable ressò els mitjans de comunicació, doncs 
els municipis. Els ens locals comencen a no poder seguir prestant aquells serveis que no els 
corresponien, que corresponien a altres administracions, i que tot i així prestaven. Però el que és pitjor 
és que en alguns casos hi ha municipis que comencen a tenir ja veritables dificultats per prestar 
serveis que sí que són de la seva competència, i per fer front de manera puntual a les seves 
obligacions i als pagaments dels seus proveïdors .

Per tant una vegada més aquest Ajuntament es mostra partidari d’una modificació del model de 
finançament dels ens local com ja he expressat en més d’una ocasió en aquest Plenari. Però malgrat 
aquesta situació d’alguns municipis, afortunadament aquest Ajuntament ha superat el passat exercici 
d’una manera més còmode tot i les dificultats. Hem pogut realitzar tot allò que ens havíem proposat a 
l’elaborar el pressupost 2009, tant pel que fa a despesa corrent com pel que fa a inversions. 
Precisament en aquest punt, en el punt de les inversions hem pogut donar una passa de gegant 
respecte a alguns projectes, projectes que hem pogut avançar gràcies a l’arribada del Fons Estatal 
d’Inversió Local, el FEIL que sens dubte és un dels trets característics de l’exercici. S’ha fet també un 
esforç de contenció pel que fa a la despesa corrent i s’ha continuat marcant com a prioritat tot el 
relacionat amb la despesa social.

Si entrem ja en matèria, en les xifres, direm que el resultat pressupostari de l’Ajuntament, un cop fet 
els ajustos necessaris, és a dir, només tenint en compte els ingressos i les despeses que són 
atribuïbles a l’exercici, és de 1.781.554 euros. Així mateix la majoria dels organismes autònoms, 
excepte les escoles bressol, presenten resultats pressupostaris positius, entre l’Escola Municipal del 
Treball, l’Escola Salvador Llobet, l’Institut Municipal de Comunicació, l’Escola de Música i el Museu 
sumen gairebé cinc-cents noranta mil euros. Pel que fa als romanents de tresoreria disponibles, 
comentar que el de l’Ajuntament es situa en 2.618.299 euros, i el del conjunt d’organisme autònoms 
ascendeix a 1.184.310 euros. El resultat pressupostari, tot i ser positiu, resulta inferior al del 2008, 
mentre que el romanent de tresoreria disponible és pràcticament igual. Per tant, considerem que són 
uns resultats prou bons sobretot en el marc econòmic en el que ens trobem i del que parlava a l’inici 
de la meva intervenció.

Per fer una anàlisi més en profunditat d’aquesta liquidació hem d’analitzar els ingressos i les 
despeses. Si comencem pels ingressos haurem de començar detenint-nos en els impostos: l’IBI i l’IAE 
es liquiden lleugerament per sobre de les previsions que havíem fet i lmpost de Vehicles de Tracció 
Mecànica es situa en un noranta-dos per cent d’execució, fruit de la reducció de les matriculacions 
que està comportant la crisi. Però òbviament, els impostos que estan més afectats, els que s’acaben 
liquidant més lluny de les previsions són els que estan lligats a l’activitat immobiliària i constructora. 
Per l’Impost de Plusvàlues acaben liquidant-se dos-cents quaranta mil euros menys del previst en 
pressupost inicial. I per l’Impost de Construccions i Obres es queda en una execució del dinou per 
cent del previst, acaben liquidant-se tres-cents trenta mil euros, mentre que la previsió estava en un 
milió set-cents cinquanta mil. Per tant, fent una anàlisi dels impostos en el seu conjunt observem que 
s’han produït menys ingressos dels previstos en termes absoluts per valor d’un milió dos-cents 
vuitanta mil euros.



Seguint amb els ingressos, i detenint-nos ara en el capítol tres, que inclou les taxes, els preus públics i 
altres ingressos, sense tenir en compte els ingressos afectats a inversió, per tant sense tenir en 
compte ni Construccions Especials de Millora, ni tampoc les quotes d’urbanització, el major ingrés 
absolut respecte al que s’havia previst ha estat d’una mica més de mig milió d’euros, gràcies als bons 
percentatges d’execució, com per exemple, de la taxa per ocupació de vol, sòl i subsòl o pel recàrrec 
de constrenyiment. En aquest punt, hem de destacar també les llicències d’obertura que s’han liquidat 
bastant per sota del que estava previst; un total de cent cinquanta mil euros menys del pressupostat, 
el que suposa liquidar més o menys a valors de fa deu anys.

Una altra de les fonts de finançament que hem de destacar són les transferències corrents que rebem 
d’altres administracions, i que l’exercici 2009 ascendeixen a gairebé vint-i-un milions d’euros. Dins 
d’aquest concepte trobem en primer lloc totes les subvencions, convenis i aportacions d’altres ens que 
es destinen a despesa corrent de l’Ajuntament o al finançament de programes específics. Aquests 
ingressos s’han liquidat per sobre del previst especialment en serveis, com promoció econòmica, 
serveis socials i cultura, per tant bona feina, de nou, per part de les àrees gestores en la recerca de 
recursos a fora, com ja ve succeint en els últims anys, que estan deixant el llistó molt alt. Una part 
important, també de les transferències corrents és aquelles transferències que complementen la 
capacitat financera de l’Ajuntament, i per tant, que arriben com una transferència incondicionada, de la 
manera que en l’Ajuntament podem decidir en què destinar aquests recursos. En aquest cas, del Fons 
Català de Cooperació Local es liquida pràcticament el que havíem previst, mentre que en la nostra 
participació en els tributs de l’Estat, ja només es liquida un noranta-cinc per cent. És, doncs un reflex 
de la davallada d’ingressos que també ha sofert l’administració de l’Estat i per tant una reducció en 
termes absoluts de la nostra participació de sis-cents deu mil euros. Ja hem comentat aquesta situació 
en més d’una ocasió i precisament per això la previsió en el pressupost d’aquest any, del 2010 ja la 
vam situar aquest ingrés de participació en els tributs de l’Estat en dos milions i mig d’euros menys, 
que en part venien compensats per la part del nou Fons Estatal que podrem usar per despesa corrent 
aquest exercici.

Per acabar d’explicar-nos el resultat de la liquidació hem de fixar-nos també en el comportament dels 
diferents capítols de despesa, o en conjunt s’ha produït un estalvi per valor de tres milions dos-cents 
mil euros. El major dels estalvis s’ha produït en el capítol u, en el capítol de personal, en el que s’han 
gastat un milió dos-cents mil euros menys del previst inicialment, principalment per una 
pressupostació de tot el capítol amb uns càlculs d’IPC que eren molt prudents, quan en realitat el 
resultat finalment va ser molt inferior i per l’estricte control, també, en les contractacions de 
substitucions que s’han limitat a estrictament les imprescindibles, aquelles que es destinaven als 
serveis més bàsics: a l’atenció al públic, tot el relacionat amb les escoles, o tot el relacionat amb 
serveis socials.

Igualment el capítol d’interessos, també el vam calcular d’una manera molt prudent, mentre que la 
realitat al llarg del 2009 va ser d’una reducció continuada dels tipus durant el primer semestre i una 
estabilització del segon semestre en mínims històrics. Això, juntament amb una disposició dels 
préstecs que ha estat molt ajustada a les necessitats de tresoreria, han comportat que per aquest 
concepte, del concepte d’interessos hàgim gastat gairebé un milió d’euros menys del que havíem 
previst. Les mesures aplicades a nivell de contenció de la despesa corrent també han tingut els seus 
efectes, per això en la compra de béns i serveis es va produir un estalvi ajustat de sis-cents mil euros, 
tot i l’increment de les despeses socials respecte a les pressupostades inicialment. Despeses socials 
que es van comprometre per fer front als compromisos del document aprovat pel Consell Econòmic i 
Social, i que s’han realitzat o bé s’estan realitzant en aquests moments, tal com indicava el quadre de 
seguiment que s’ha entregat fa uns dies en la darrera convocatòria del Consell. Observem també que 
s’ha originat un estalvi de tres-cents quaranta-tres mil euros en el capítol de transferències corrents 
que en bona mesura s’explica per la no realització de tota l’aportació prevista cap a alguns patronats 
de les escoles: l’Escola Municipal del Treball, l’Escola Salvador Llobet i l’Escola de Música; ja que en 
tots tres casos presentaven un millor dèficit que el previst inicialment per les majors aportacions que 
els hi ha realitzat la Generalitat .

Les inversions mereixen que també ens hi aturem un moment per destacar algunes xifres. Si comptem 
el crèdit inicial, que teníem per inversions, i afegim la incorporació de romanents i la resta de 
modificacions i restem la part de crèdit no disponible, arribem a un crèdit disponible per a inversions 
de gairebé trenta-nou milions d’euros. Una xifra molt elevada, la més elevada que s’havia dut mai a 
terme a la nostra ciutat i que s’explica en part per l’arribada extraordinària de recursos provinents de 
l’Estat que van arribar als municipis durant l’exercici 2009. Concretament a Granollers, del Fons 



Estatal per a Inversió Local van rebre deu coma quatre milions d’euros. Aquesta aportació de recursos 
venia condicionada a la ràpida execució, per tant els percentatges d’execució de la inversió, si prenem 
en consideració el total de la despesa adjudicada i la posem en relació al total del crèdit disponible 
arribem a percentatges del noranta quatre per cent, per tant, un percentatge realment extraordinari. 
Seguim doncs en la tònica dels últims anys, en uns percentatges d’execució d’inversions que ens hi 
situen molt per sobre dels percentatges aconseguits en ciutats de característiques similars a la nostra .

Aquest seria a grosso modo un primer repàs, en tot cas, podem entrar al detall en una segona ronda, 
però la lectura que fem des de l’equip de govern d’aquesta liquidació, doncs és positiva. Considerem 
de què hem de felicitar-nos tant pel resultat pressupostari com pel romanent de tresoreria, ja que això 
ens permet dir que gaudim d’una bona salut financera, que continuem tenint les millors ràtios per a les 
entitats financeres i que podrem continuar fent front a les nostres obligacions amb puntualitat . Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Obrim ara el torn d’intervencions. Per part de Convergència i Unió... endavant.

Sr. Pardo:
Bé, normalment aquesta intervenció cada any... primer de tot tinc que disculpar perquè, ja em sentiu la 
veu, que estic una mica afectat per un encostipat, però intentaré que se m’escolti. Dic: normalment 
aquesta intervenció que faig cada any, la començo a fer... o una similitud, o amb alguna cosa de Walt 
Disney, o l’alguna empresa; però jo penso que aquesta vegada i aquest any no podem fer bromes amb 
el tema econòmic. No pels resultats que en definitiva la regidora ho ha explicat molt bé , si no perquè la 
crisi la tenim a sobre i encara no es veu, de bon tros el final de túnel; tot i que hagin veus en el nostre 
país i a l’Espanya també, que es diu que estem a punt de sortir. Jo simplement volia fer quatre 
observacions referent al que s’ha parlat. Evidentment, amb els números que corresponen a l’any 2009, 
efectivament hem tingut un resultat d’un milió set-cents vuitanta un mil cinc-cents cinquanta-quatre 
euros, que és el resultat pressupostari que una vegada... els ingressos, les despeses i les aplicacions 
de les correccions pels ajustos corresponents. Però hi ha història, i la història es fa una mica tenint en 
compte les conseqüències d’on venim i malauradament on podem anar. Jo tinc els tres anys aquí! He 
agafat els tres anys de la liquidació del resultat pressupostari i he fet un petit càlcul .

L’any 2007, que va ser el primer any d’aquest legislatura el resultat va ser espectacular, abans dels 
ajustos: 4.354.042 euros i desprès dels ajustos 7.177.003, amb lo qual, sortíem d’un any de legislatura 
fantàstic. Vam acabar el 2008 i aquest resultat de quatre milions tres-cents abans dels ajustos va ser 
un negatiu de 2.897.677, el que suposava que aquell exercici del 2008 havia hagut una davallada d’un 
cent seixanta-sis per cent respecte a l’any 2007, i quan aplicàvem els ajustos corresponents, doncs en 
lloc dels set milions cent setanta-set ens anàvem a tres milions set-cents vuit positiu, per també 
representava un noranta-tres per cent de davallada respecte al any 2007.

Però bé, ha arribat el 2009, però això que deia era del 2008. I al 2009, doncs bé, hem tingut aquest 
resultat que parlàvem... en principi abans de fer els ajustos d’un negatiu d’un milió cinc-cents 
cinquanta-un mil euros entre els drets reconeguts, el que hem cobrat i el que gastat, i posteriorment, 
d’haver fet els ajustos corresponents: un milió set-cents vuitanta-un mil cinc-cents cinquanta-quatre 
euros a favor, tal i com deia la regidora. Bé, però si això ho tornem a aplicar en els dos anys que hem 
tingut anteriorment, doncs ens trobem que respecte a l’any anterior que van ser negatius de dos 
milions vuit-cents noranta-set, hem recuperat, i només són negatius un milió cinc-cents cinquanta-un, 
bé... i una vegada feta els ajustos, doncs igualment, en lloc de ser tres milions set-cents vuit, doncs 
només hem guanyat... hem tingut un benefici d’un milió set-cents vuitanta-un. Però aplicats novament 
amb els tres anys, i això simplement, jo penso que és una reflexió general que tenim que fer tots els 
ajuntaments, i aquest en particular, doncs dels set milions cent setanta-set obtinguts a l’any 2007, hem 
passat a un milió set-cents vuitanta-nou mil... en el 2009. Representa una caiguda en els tres anys de 
menys cinc milions tres-cents noranta-cinc mil euros, un setanta-cinc per cent acumulat dels tres anys. 
Bé, això realment, bé... jo estic amb la senyora regidora, de què ens hem escapat, i hi ha ajuntaments 
que van pitjors, però el que passa és que a mi el que interessa és l’Ajuntament de Granollers, no pas 
els dels altres llocs. 

Desprès, observem també..., hem parlat de la tresoreria. Evidentment, la tresoreria s’ha tancat amb 
dos milions sis-cents divuit dos-cents noranta-nou, però bé, per arribar aquí també hem donat uns 
passos que ara els hi comentaré. En principi, a l’any 2007 començàvem l’exercici amb un fons líquid 



de disset milions cent setanta-un mil i escaig euros, i aquí començàvem... realment importants. L’any 
2009 el vam començar amb quatre milions set-cents tretze mil euros. Això representa de què en el 
decurs d’aquests dos anys, la caiguda ha sigut de disset a quatre, que representa un dos-cents 
seixanta-quatre per cent. Això també ens té que fer reflexionar, el passat és passat, però el futur el 
tenim aquí, a l’any 2010. Podem dir que teníem drets pendents de cobrament, el que ens deuen, el que 
nos ens han pagat encara, aquest any en el balanç figura vint-i-cinc milions cent set mil euros, però és 
que l’any passat eren només vint milions trenta-vuit mil euros, i a l’any 2007, setze milions tres-cents 
noranta mil euros, vol dir que les institucions, els ciutadans i tots dels quals rebem diners estem patint 
el que bé deia: aquesta problemàtica econòmica de tothom. Això representa de què... vam començar 
només que ens devien setze milions, aquest any ens deuen vint-i-cinc milions, representa que hem fet 
una davallada d’un quaranta vuit per cent, vull dir que estem a la línia: baixant! I si mirem les 
obligacions pendents de pagament, que són les que nosaltres tenim que pagar, aquí la veritat, 
afortunadament som bons pagadors i estem bastant igualats: dotze milions cinc-cents mil al 2007, 
catorze milions tres-cents setanta-vuit al 2008 i catorze nou cinquanta al 2009. Per tant vol dir que 
és... petites diferències entre els tres anys.

El romanent de tresoreria, evidentment, a l’any 2007 vam tancar amb un romanent de cinc milions 
sis-cents trenta-sis mil euros. L’any passat amb dos milions tres-cents vuitanta-tres mil i aquest any 
amb un romanent una mica superior a l’any passat de dos milions sis-cents divuit mil euros. Desprès 
explicaré aquest romanent. Però m’havia deixat de dir el tema dels saldos de dubtós cobrament, o 
sigui, el que l’Ajuntament ja entén que dintre d’aquests drets pendents de cobrament hi ha possibilitats 
de què no els cobrem. A l’any 2007, eren tres milions nou-cents setanta-dos mil euros, a l’any 2008: 
quatre milions cinc-cents trenta-sis mil amb un increment d’un catorze; i aquest any cinc milions 
dos-cents trenta-un mil euros. Clar, tot això, bé, mirat des del punt de vista exclusivament de l’any 
2009 podíem dir que ens hem escapat pel forat del pany, però mirant la perspectiva del que pot venir, 
tindríem que tindré molta precaució.

Però el romanent de tresoreria, com deia, havia estat, ha estat de dos milions sis-cents divuit mil 
euros, però clar, aquest també s’ha de tindré un altre punt a tenir en compte a l’hora de parlat d’aquest 
manteniment o puja una mica el romanent, que és per exemple, el deute viu que té l’Ajuntament, per 
dos conceptes. Aquest deute viu va començar a l’any 2009 amb quaranta milions tres-cents 
vuitanta-dos mil vuit-cents vint-i-tres euros, i l’hem tancat en quaranta-quatre milions quatre-cents 
onze mil cent vint-i-vuit euros, això vol dir que el creixement del deute viu en el transcurs de l’any ha 
estat de quatre milions vint-i-vuit mil tres-cents quatre, un nou coma noranta-set per cent. Això, podria 
tindré la incidència que tenim, hem escoltat vàries vegades que l’Ajuntament de Granollers té la 
possibilitat d’endeutar-se, no està ni de bon tros a límit de les seves possibilitats i per això, es permet 
endeutar-se. Però clar, si analitzem, perquè els números són el que són, els dos exercicis anteriors 
diríem que vam començar a l’any 2007 amb trenta-tres milions quatre-cents cinquanta i vam acabar a 
l’any 2007 amb trenta-tres milions quatre-cents noranta-vuit, o sigui un increment d’un zero coma 
catorze. L’any passat, tot i que ja començava evidentment la crisis, vam començar amb trenta-tres 
milions quatre cents noranta-vuit, i vam acabar amb trenta-quatre sis vuitanta-dos, un milió cent 
vuitanta-tres mil. Per clar, aquest any no ha hagut més remei que degut a la manca dels ingressos 
d’anar a aquest endeutament de quasi un deu per cent, això també justifica una mica el fet de què la 
tresoreria, s’ha pogut mantenir també perquè s’han utilitzat crèdits per les inversions i d’alguna 
manera s’ha pogut alliberar per altres temes. 

Jo ara, només volia fer una reflexió sobre algun dels punts més importants dels impostos i de les taxes 
que corresponent a l’any 2009. L’ICIU, l’ICIU és la germaneta pobre de tots els ajuntaments, i en el 
nostre no tindria que ser diferent, feia un moment que algú comentava que hi havia hagut algun 
ajuntament, no sé si Vilanova o Vilaseca que només hi havia ingressat quaranta mil euros per l’ICIU, 
però és que el nostre Ajuntament hem tingut que pagar diners de l’ICIU aquest any. No ingressar, si no 
pagar, m’explicaré: teníem previst un pressupost d’un milió set-cents cinquanta mil euros, dels quals 
els constructors van reconèixer uns ingressos d’un milió dos-cents vuit mil euros, i dels quals, en 
aquests moments, a final d’exercici nosaltres tenim tres-cents noranta-tres mil euros pendents de 
cobrar, vol dir, que el del milió dos-cents vuit mil euros que els constructors van dir que pagarien, o 
van pagar per fer noves obres a Granollers hem tingut que tornar, fins al moment de què no solsamènt 
no hem pogut ingressar ni un sol cèntim, si no que en espera de què ens ingressin els tres-cents 
noranta-tres mil euros, que està per veure, la compte, aquesta de l’Ajuntament ha tingut que agafar els 
diners i pagar seixanta-dos mil euros. Evidentment això és realment problemàtic, perquè, home! 
nosaltres no som una població costera que potser les urbanitzacions s’han aturat i tal... i ens ha 
afectat molt aquest impost.



També fèiem menció de la plusvàlua. La plusvàlua... bé, també voldria fer abans amb l’ICIO una petita 
informació, si hem fet menys seixanta-dos mil i en el millor dels casos cobrarem aquests tres-cents 
noranta-tres mil, el pressupost del 2010 són set-cents cinquanta mil... que Déu ens acompanyi! La 
plusvàlua, la plusvàlua evidentment teníem previst un milió cinc-cents mil euros de pressupost, hi ha 
uns drets reconeguts de la gent que té que pagar aquesta plusvàlua, d’un milió tres-cents vint-i-cinc 
mil. La veritat és que només hem ingressat nou-cents quaranta-cinc mil euros en aquests moments, 
que és un seixanta tres per cent del previst. I tenim pendent que ens ingressin tres-cents quinze mil 
euros, en el millor dels casos cobrarem aquest milió tres-cents vint-i-cinc mil, si ens ho paguen tot. El 
pressupost del 2010 està fet per un milió tres-cents cinquanta mil, a veure si ho podem mantenir.

Hi ha un altre capítol, per anar acabant que són les multes. Sempre som, evidentment, molt eufòrics... 
els nostres policies municipals treballen molt bé. Teníem previst un milió set-cents noranta mil euros 
de pressupost, les multes que s’han reconegut, o sigui que s’han posat, són dos milions vuitanta-sis 
mil euros, en lo qual, vol dir que els ciutadans de Granollers no aparquem bé, etcètera. O realment 
s’ha fet una bona feina de vigilància. Però clar, només hem cobrat set-cents vuitanta-nou mil euros, un 
quaranta-tres per cent de l’import previst i ens deuen un milió dos-cents noranta-dos mil euros... bé, 
doncs ja ho pagaran! Sí, però si jo me’n vaig a l’any 2008, faig la següent lectura: pressupost, un milió 
sis-cents deu; drets, multes fetes i pendents de pagar: dos milions cent seixanta-sis; cobrats: 
nou-cents trenta-vuit mil. Ens deuen: un milió dos-cents vint-i-set mil, això és un peix que es mossega 
la cua, això el que està fet de què d’alguna manera és que sí, nosaltres proposem un pressupost 
intentant ajustar el màxim, la nostra policia municipal actua en conseqüència, però realment la gent no 
paga i nosaltres no cobrem. Les cobrarem? ja ho veurem, els companys saben que gairebé a totes les 
informatives o a casi totes les informatives d’hisenda, ja ens aporten expedients de passar a fallits una 
sèrie de multes de tot tipus. De totes maneres els ingressos han sigut de set-cents vuitanta-un mil 
euros, només un quaranta-tres per cent, i nosaltres tenim previst per l’any 2010 un milió vuit-cents mil.

Bé, dos pinzellades que també tenen molt a veure amb la situació del tema de la construcció. Ho ha 
dit la regidora. La taxa de llicències d’obertura teníem previst cinc-cents mil euros, tenien previst 
set-cents mil euros, perdó! I hem fet quatre-cents dinou mil, una mica en la línia de què si falla una 
cosa, falla l’altra. I encara aquesta que diu... una que he vist aquí que diu: taxa de tanques i bastides, 
doncs teníem previst quatre-cents vint mil euros i hem fet només cent vuitanta-quatre mil. I en aquest 
cas només ens deuen quaranta-set mil. I per últim, i a mena de reflexió, també hem tingut que les 
administracions, tant la Diputació com la Generalitat, ens deuen en aquests moments... aquests 
pagaran! suposo, ens deuen a la vora de cinc milions i pico d’euros, i si ens ho haguessin pagat a 
temps doncs potser també hagués alleugerit una mica el tema. I dintre d’això de la Generalitat veig 
una cosa que m’ha cridat l’atenció que econòmicament no té massa importància, però si que potser 
sentimentalment o perquè es va parlar en el seu dia: en el pressupost de l’any 2008, hi havia un... que 
inicialment en el pressupost no es va posar, però després es va afegir: dos-cents quaranta-nou mil 
cinc-cents trenta-set amb vint-i-sis euros que eren uns drets reconeguts per la Generalitat pel 
Montserrat Montero, em sembla recordar que va ser dos-cents cinquanta mil euros que l’Ajuntament 
va avançar per arreglar el tema del que s’havia d’arreglar del Montserrat Montero abans de què es fes 
càrrec l’Ajuntament del col�legi. Això durant l’any 2008 no ens han donar un duro, a l’any 2009 hem 
pressupostat dos-cents quaranta-vuit mil sis-cents seixanta-vuit euros, m’imagino que deuen ser els 
mateixos, dels quals, ens han dit que en donaran quaranta-dos mil set-cents seixanta, la veritat és que 
no ens han donat ni un, vol dir que també zero a final d’any. I ja suposo que ens hem avorrit una mica 
o no sé ben bé què, perquè pel 2010 ja no ho pressupostem, suposo que el donem per perdut.

Jo no vull dir res més, simplement una reflexió: l’historial que tenim, malauradament econòmic ens va 
en contra, la situació del país ens va en contra, siguem molt acurats, si abans la regidora deia que es 
felicitava perquè s’havia fet una bona gestió en quant a reduir despeses corrents i etcètera, etcètera; 
que jo, la vull felicitar si ha estat així, doncs no baixem la guàrdia, perquè els moments que ens venen 
són realment complicats, si al 2008 va ser un inici, un acabàvem molt dolent, al 2009 ha estat molt 
dolent, al 2010, que no s’oblidi ningú que serà pitjor que el 2009, i lamento dir-ho així, però totes les 
connotacions durant aquest... I res més, moltes gràcies.

Alcalde president:
Bé, en tot cas, només dir-li que ha consumit divuit minuts, com què no havien intervingut els altres 
portaveus, he estat prudent. Però, en tot cas, hem de recordar que, fins i tot, en el pressupost de no 
consumir tant de temps, quinze minuts és el temps que donem per a defensar-lo, per tant, vostè ha fet 



un ús ampli del temps i jo generosament li he deixat fer, eh! en tot cas, té la paraula en aquests 
moments el portaveu del Grup Socialista, senyor Terrades, endavant. 

Sr. Terrades:
Gràcies alcalde. He seguit amb atenció, com sempre intento fer, les intervencions dels portaveus dels 
diversos grups parlamentaris, en aquest cas del senyor....

Alcalde president:
Grups parlamentaris, no!

Sr. Terrades:
Grups municipals...

Alcalde president:
Jo conec la seva tendència de fer discursos en el Parlament, però li agrairia que es situés com a 
regidor. Gràcies.

Sr. Terrades:
Aquests dies portem moltes hores tancats en el Parlament i... He escoltat amb atenció el portaveu del 
grup municipal de Convergència i Unió, i escolti, expressar-li dues coincidències, amb el que vostè ha 
expressat, en què mai és pot fer broma amb els recursos que els ciutadans i les ciutadanes posen a 
disposició de l’Ajuntament, del Ple de l’Ajuntament, del govern que és el que acaba executant, i que 
l’important, el que ens preocupa és l’Ajuntament de Granollers, cosa que aquest govern ha intentat fer 
sempre, no. Jo crec que la mostra o un exemple dels resultats pressupostaris que la regidora 
d’Hisenda, la senyora Aroa Ortego ens ha presentat, és una mostra d’això, eh! tots coincidim que 
estem en una situació econòmica molt complicada, molt complexe, que els efectes de la crisi 
econòmica, també els notem en els pobles i les ciutats, també en la nostra ciutat, la de Granollers. Hi 
ha una disminució evident de recursos tributaris i per tant, no podríem presentar els resultats que avui 
hem presentat si no hi hagués hagut una bona gestió. No de l’exercici 2009, si no una bona gestió, per 
diversos motius, i per diverses decisions sobre l’aplicació dels recursos que aquest govern ha fet al 
llarg del temps.

Jo crec que la liquidació demostra dues coses des del meu punt de vista, una: el rigor en la confecció 
dels pressupostos de l’any 2009, l’havíem el que volíem, sabíem que tindríem disminucions, el 
pressupost ja el vam adequar en aquesta realitat que es veia a venir, a l’igual que hem fet des del meu 
punt de vista a l’any 2010. Segona qüestió, des del meu punt de vista i no vegin aquí una situació 
d’autocomplaença, no? però és una constatació de seriositat en la gestió per part dels gestors de 
l’àrea econòmica, també de la resta d’àrees de l’Ajuntament, aquí hi ha una regidora, una àrea que és 
la que ingressa i uns altres regidors que gastem, eh! i l’oposició que ens anima també a gastar una 
mica més, eh! i per tant, seriositat en la gestió, amb bona feina crec jo a l’hora d’executar el 
pressupost. Hem tirat endavant allò que ens havíem proposat, quan vam formular el pressupost del 
2009, no? amb un contenció de la despesa corrent que és evident que ho era al 2009, encara ho ha 
estat més evident al 2010, però bé ara no discutim la liquidació del 2010, discutim la del 2009, ja en el 
pressupost hi havia una contenció d’aquesta despesa corrent i va haver-hi també al llarg de l’exercici 
ajustaments sobre aquesta pròpia contenció. I també hem tirat endavant allò que ens havíem proposat 
des del punt de vista de la inversió, ho explicava la regidora, a l’any 2009 ha estat sens dubte un any 
d’una inversió molt potent, l’alcalde moltes vegades també ens ho ha dit, quan hem discutit de 
números, en temps de crisi es necessiten estímuls fiscals i que millor que des d’un punt de vista 
d’estímul fiscal que inversions en aquest sentit. Trenta nou milions d’euros, dels quals hem de 
reconèixer que casi deu milions i mig venien dels recursos destinats a la inversió, a l’any 2009, del pla 
Zapatero, dels FEILS, que ens ajudat a fer una cosa important des d’aquest punt de vista, que és 
avançar inversió del que teníem previst en el pla d’Actuació Municipal i que probablement per aquesta 
disminució, per aquesta pròpia contenció que ens havíem fixat, és possible que algunes de les 
qüestions que estaven plantejades en el programa de govern d’aquest mandat, aquests quatre anys, 
sense aquests recursos del govern central, del govern d’Espanya de l’any 2009 i també del 2010; 
algunes probablement no s’haguessin pogut executar. Hem adelantat per tant, inversió... es veu a la 



ciutat.

Ens ho deia la regidora: la despesa ordinària representa aproximadament el seixanta-sis per cent del 
total de la despesa realitzada per l’Ajuntament. Hi ha hagut un grau alt d’execució d’aquesta despesa, 
un noranta-quatre per cent. També hi ha hagut estalvi, sinó no s’entendria part dels resultats que avui 
se’ns han explicat, i que posem a consideració, tot i que no... consideracions des del punt de vista del 
debat, perquè avui no es votarà. Estalvi en personal, estalvi en compra de bens i serveis, estalvi 
també amb els interessos que ha de fer front aquest Ajuntament pel deute viu que desprès m’hi 
referiré, que té l’Ajuntament per fer front a les inversions. Jo no els hi parlaré de números, perquè ha 
parlat la regidora, el senyor Pardo ha posat al damunt de la taula moltes quantitats, jo no els voldria 
marejar amb més números, no? les xifres essencials jo crec que les ha explicat perfectament la 
senyora Ortego.

Ho ha dir en la seva intervenció, en l’expedient hi consta: en els ingressos de l’Ajuntament hi ha hagut 
una disminució, que no és altra cosa que el reflex de la situació, que ha estat compensada en part 
aquesta disminució d’ingressos, per majors ingressos que han estat fruit de la bona feina de les àrees 
de despesa que gasten de l’Ajuntament, de les regidores i dels regidors i dels seus equips tècnics. 
Algú podria dir: no, és que s’han hagut d’espavilar... vostès ja saben que aquesta és una constant del 
govern de la ciutat, que sempre... la pròpia gestió, la política dels equips més directes vinculats a les 
regidores i als regidors obtenen d’altres administracions, del govern de Catalunya, del govern 
d’Espanya més ingressos que a l’inici no estaven pressupostats, ni previstos. Aquí, m’agradaria 
destacar la feina que s’ha fet en l’àrea de promoció econòmica, l’àrea de cultura, l’àrea de serveis 
socials que han aportat més recursos. Per cert, les multes no només les paguen els ciutadans de 
Granollers, aquells que no ho fan bé, vull dir, eh! en tot cas, es posen a tots els ciutadans siguin de 
Granollers o siguin de fora, que fan mal servei de la ciutat, eh! a la nostra ciutat ve molta gent de fora, 
el senyor Pardo ho sap.

Amb el tema de l’ICIO, suposo que la regidora farà referència, però no és exactament com vostè ens 
ha explicat, eh! perquè a mi em consta que a les comissions informatives se n’ha parlat , en la de l’àrea 
Econòmica però també a l’àrea Territorial de la que vostè també en forma part. És cert, que hi ha 
hagut menys ingressos dels previstos inicialment, però no aquests tres-cents mil que al final s’han 
liquidat, vostè sap que s’han liquidat prop d’un milió dos-cents mil euros de l’impost de construccions, i 
que el què ha afectat a l’any 2009, que això no passarà en el 2010, el que ha afectat en el 2009 és 
bàsicament aquelles devolucions de llicències per renúncies de llicències qui hi havia hagut dels 
exercicis anteriors, sobretot del 2008. Per tant, diguem que ha sigut aquest efecte, la previsió 
d’ingressos del 2010 que sabem que serà un any amb dificultats, l’hem acotat per sobre fins i tot de la 
xifra liquidada aquest any.

Per acabar, una reflexió: estem en un moment complicat i complex, el fet de tenir aquests resultats, 
des del meu punt de vista és una demostració i una constatació de la feina rigorosa de l’Àrea 
Econòmica, torno a repetir, d’aquest Ajuntament, i sobretot de la complicitat i el compromís de les 
àrees que gasten els recursos, inverteixen els recursos, eh! que fan servir els recursos que els 
ciutadans posen a la nostra disposició. Els propers exercicis no seran fàcils ..., els propers exercicis no 
seran fàcils, però bé tenim aquest matalàs i si se’m permet l’expressió: que ens dóna aquesta feina de 
rigor, feta en anys anteriors que encara no han situat aquest Ajuntament en una situació de dèficit o de 
dificultats com poden tenir altres administracions locals, no? Perquè? El senyor Pardo ens parlava del 
deute viu... miri, els majors ingressos ordinaris que teníem sobretot de l’impost de construccions en 
èpoques passades no els feia... i això que ho hem explicat també moltes vegades, però jo crec que és 
bo tornar-ho a explicar, no els hem fet servir per augmentar la despesa corrent de l’Ajuntament, 
justament els hem fet servir per no incrementar aquest deute viu, per autofinançar les inversions de 
l’Ajuntament, eh! que ens ha permès tenir un bon nivell d’equipaments des del nostre punt de vista, i jo 
crec que l’esforç del govern de la ciutat, en el futur... d’aquest i el que succeirà en aquest a partir de 
l’any 2011, des del nostre punt de vista passarà no només per seguir construïm bons equipaments que 
jo crec que la ciutat té una bona dotació, si ho comparem amb ciutats del nostre nivell, sinó que 
l’esforç haurà de ser destinat justament al manteniment i a la modernització d’aquests equipaments, 
aquest és el nostre compromís. Gràcies, alcalde.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Té la paraula la regidora d’Hsenda, per cloure aquest primer torn, endavant.



Sra. Ortego:
Gràcies, alcalde. Bé, senyor Pardo li haig de dir que com li deia el senyor Terrades, jo també 
comparteixo amb vostè la idea de no fer broma dels temes econòmics, per tant, fantàstic que ens el 
prenguem seriosament. Li asseguro que aquesta regidora se’ls ha pres sempre, seriosament. 

Vostè arriba aquí i fa un discurs en el que narra els històrics de determinats conceptes de l’any 2007, 
2008 i també del 2009, que és el que estem debaten. Res a dir, perquè òbviament els resultats són 
pitjors que al 2008 i són pitjors que al 2007, crec que en aquest sentit el senyor Pardo no ha descobert 
res que no sabéssim la resta de persones que estem aquí. I ja li avanço que segurament al 2010 serà 
un any, fins i tot més complicat. Ara, el que no val és llegir dades abans dels ajustos, uns ajustos 
comptables que són absolutament necessaris i que sí es canten i es va donant la informació sense fer 
aquests ajustos, òbviament la informació apareix absolutament distorsionada. Ha fet referència també, 
a l’endeutament de l’Ajuntament, i home! és cert que hom pot fer una valoració a nivell personal, el 
nostre nivell d’endeutament és a lo baix, tothom pot tenir la seva opinió, però clar, en tot cas, hem de 
comparar-nos amb el que hi ha al voltant nostre, i per exemple podem utilitzar algun dels estudis que 
ha realitzat la Diputació de Barcelona, que ens comparen amb ciutats que són similars a la nostra, per 
tant, potser una bona mesura per comparar-nos, i per saber on estem, i aquests estudis ens deixen 
prou bé, al 2008 el deute viu consolidat per habitant a l’Ajuntament de Granollers era de sis-cents 
seixanta-vuit euros habitant; mentre que la mitjana de la resta de ciutats que eren objecte d’estudi 
situava en vuit-cents euros habitant, per tant, compartirà amb mi que l’endeutament per habitant a la 
nostra ciutat és moderat. I no només això, sinó que a la nostra capacitat per endeutar-nos encara és 
molt amplia, segons aquest mateix estudi a Granollers ens hi situem en el cinquanta-un coma dos per 
cent, mentre que la resta de ciutats es situen en el setanta i no oblidem a més a més que el màxim 
que permet la llei és situar-se en el cent deu per cent dels ingressos corrents.

El senyor Pardo ha parlat també del dubtós cobrament, en aquest punt em remeto a les bases 
d’execució del pressupost que nosaltres complim rigorosament. Hi ha donat alguna dada més, com 
crec recordar que deia que el deute viu augmentava una quantitat que a mi no em quadrava, ja que el 
que augmenta és un coma tres milions d’euros. Feia també referència a l’impost de construccions i 
obres, crec que el senyor Terrades ja li ha donat una explicació, en tot cas sí que és cert que li 
reconec que els drets reconeguts que hi ha hagut en l’exercici han estat un milió dos-cents mil euros, 
òbviament és una xifra molt baixa, és una xifra que ens situa a nivells de l’any 96, per tant reconeixem 
que és una xifra baixa, però el que ha entrat en aquest Ajuntament ha estat un milió dos-cents mil 
euros al llarg del 2009.

En definitiva el que vull dir, és que gaudim d’una bona salut financera, li pesi a qui li pesi. Malgrat les 
creixents dificultats i la reducció d’ingressos, que crec que en tot moment hem admès i a més l’hem 
explicat llargament. La ràtio d’estalvi corrent, d’estalvi ordinari, la ràtio legal d’estalvi i la ràtio legal 
relativa a la proporció del deute viu sobre els ingressos corrents, totes aquestes ràtios ens diuen que 
estem lluny de la zona crítica, i estem lluny de salvar-nos per la campana com deia Convergència 
l’any passat, per tant, continuo defensant que són bons resultats i que ens permetran afrontar el 2010 
amb tranquil�litat, amb aquest matalàs que deia el senyor Terrades. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. No sé si algun dels grups que no ha fet ús de la paraula vol parlar. Per part de 
Convergència i Unió, endavant, senyor Pardo.

Sr. Pardo:
Gràcies, senyor alcalde. Simplement dos reflexions. Primera, sempre vostè em diu que s’ha de donar 
a qui s’ha de donar,  el que sí que m’agradaria que m’escoltés ha vegades. En cap cas jo he dit que 
l’endeutament de l’Ajuntament de Granollers fos ni millors... ni... no l’he criticat, he dit simplement que 
com que alguna vegada tant vostè com el senyor Terrades, havien comentat ho he ratificat, estem en 
una línia perfectament tolerable dintre del que són els ajuntaments dels nostre... o sigui, que jo no he 
dit en cap moment que fossin ni perillosos i..., que no cal que em digui, que ja ho sé jo, de què estem 
dintre d’aquesta línia positiva de molts ajuntaments.

Miri, jo tot el meu discurs l’he volgut fer una mica com a reflexions, perquè malauradament tot i que, la 
crisi ens està afectant molt i fort, jo encara..., bé, he sentit: ens felicitem... no voldria que hi hagués un 



excés de felicitacions i els temps que venen són dolents. El tema de l’ICIO, evidentment, vostès han 
ingressat un milió dos-cents vuitanta mil, però han tingut que tornar-los tots, uns que provenien de 
l’any anterior i algun que s’ha produït dintre d’aquest any, per tant vol dir que la xifra que ha dit al final 
és la que vostès em donen aquí, no... aquí diu: que la xifra ingressada com a ingrés net a l’any 2009 
han estat menys seixanta-dos quatre cents vuitanta-nou euros, i que els deutors que tenim pendents 
de l’exercici són tres-cents noranta-tres mil. Que evidentment, molt de les coses que han provocat 
aquest menys seixanta-dos mil són coses que hem tornat d’anys anteriors, bé, ja ho dèiem a l’any 
anterior: havíem recaptat un milió sis mil però encara ens devien sis-cents quatre mil, doncs aquest 
els haurem tornat. Però el que és cert, és que en el conjunt aquest any, a les butxaques de 
l’Ajuntament no han pogut... en aquest compte per entendre’ns ha ingressat menys seixanta-dos mil 
euros. I res més, jo penso de què... simplement encoratjar a l’equip de govern a continuar buscant, 
com ha de ser, les solucions a tots els problemes econòmics de la nostra ciutat i evidentment suposo 
que a part dels ciutadans de Granollers, molts ciutadans que ens visiten tampoc ens pagaran les 
multes. Gràcies, senyor alcalde.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Té la paraula el representant del grup socialista, el senyor Terrades. Endavant.

Sr. Terrades:
Amb molta brevetat. Ja li dic que l’havia escoltat amb atenció, eh! no l’amanida de números perquè 
algun era contradictori en sí mateix, no? bé, ara no entrarem a discutir els números que vostè ha 
explicat, ha vegades a mitges, no? però, no és un discurs, ni el de la regidora d’Hisenda, ni el del 
portaveu del grup socialista, no pot haver tret la conclusió de què feia un discurs d’autocomplaença de 
lo bé que hem fet la gestió. Sinó que era un discurs per a destacar el que a mi em sembla que és 
positiu d’aquesta gestió pressupostària que és un cop més el rigor en què s’ha abordat la gestió dels 
recursos públics a l’Ajuntament de Granollers, però no deixen de ser altra cosa que els impostos que 
els ciutadans i les ciutadanes posen a la nostra disposició, els que directament paguen a l’Ajuntament 
de Granollers i els que ens arriben a través del govern de la Generalitat o del govern d’Espanya; jo 
crec que això s’ha de dir, i s’ha de posar en valor i nosaltres ho volem dir i volem posar en valor. A 
l’igual que totes aquelles accions que es van acordar amb els agents econòmics de la nostra ciutat, 
agents econòmics i socials a través del Consell Econòmic i Social s’han dut a terme perquè eren part 
de les nostres prioritats concertades amb la societat civil , en aquest cas econòmica de la nostra ciutat. 
Escolti, som absolutament conscients de la situació de crisi econòmica de les dificultats que pot tenir 
aquesta administració, com totes les administracions, la confecció dels pressupostos del 2010, en són 
un exemple i la manera de gastar aquests recursos, jo crec que també ho són, perquè no només ho 
hem de dir si no que ho hem d’explicar i hem de conscienciar també a les granollerines i als 
granollerins que estem en una etapa de dificultats econòmiques, que l’administració més propera que 
és la municipal doncs també se’n ressent. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Ara sí, que per cloure el debat la regidora d’Hisenda, endavant.

Sra. Ortego:
Gràcies. Bé, molt breument, només m’agradaria fer una mica de síntesi, reiterar que el romanent de 
tresoreria i el resultat pressupostari són positius, que hem contingut la despesa corrent i que hem 
aconseguit redreçar la situació de reducció d’ingressos, i que evidentment per això, estem satisfets. 
La qual cosa no vol dir que no estiguem absolutament alerta de quina és la situació econòmica, i molt 
amoïnats, evidentment per quin serà el ritme d’ingressos que es produirà durant aquest exercici que 
com ja hem dit, doncs probablement serà complicat. Però sí que hem d’estar tranquils pel fet de tenir 
aquest coixí, que en tot cas ens hi servirà per poder fer front a contingències socials que puguin sorgir, 
com ja vam fer a l’any anterior o fins i tot, doncs per poder pal�liar possibles desviacions que es puguin 
produir en els ingressos, per tant, en aquest sentit estem fent una feina de seguiment i la farem tot 
l’any; i compartirem amb els grups de l’oposició també tota aquesta informació perquè estiguin al cas. 
Res més, gràcies.

Alcalde president:



En tot cas, si em permeten uns comentaris perquè no quedi cap mena de dubte sobre el capteniment 
del govern de la ciutat a l’entorn dels temes econòmics. Jo crec que ha quedat prou clar la intervenció 
del portaveu del Grup Socialista i també la de la regidora d’Hisenda. Però, voldria fer alguns 
comentaris, el primer: estem parlant... hem tancat un exercici amb un bon resultat en un mal any. 
Aquest ha estat un any dolent econòmicament pel país i per la ciutat, i òbviament s’hi ha pogut fer un 
bon exercici econòmic i hem pogut portar un bon resultat en aquest Plenari en un mal any és perquè 
hem actuat amb prudència i amb rigor perquè periòdicament hem tingut un ull posat en els ingressos i 
un altre ull posat en les despeses, permanentment. I òbviament, a la que hem constatat que hi ha 
hagut davallades en els ingressos, automàticament hem fet ajustos en les despeses.

Rigor, coherència, prudència, un programa de treball clar i a l’hora un seguiment directe, específic de 
la regidora d’Hisenda, compartit amb el govern de la ciutat per tal de fer front en aquestes dues 
situacions: davallada d’ingressos i per tant, també ajustos en eles despeses. Esforç de tots els 
regidors i regidores del govern, al que jo agraeixo. Aquest resultat és el fruit de molta feina, i 
d’imaginació, d’eficiència, d’eficàcia i de buscar solucions a problemes molt complexes. I també, com 
s’ha dit, la de buscar recursos arreu, afortunadament aquesta ciutat és una ciutat amb projectes i 
aquest govern representa, vol representar bé a una ciutat que té projectes, i un govern amb projectes, 
una ciutat amb projectes troba aliances amb d’altres administracions, i fins i tot, troba aliances amb el 
sector privat. I aquest també és el fruit que es pot observar en aquesta liquidació, aportacions externes 
que ens ajuden, ens han ajudat a portar aquest resultat correcte en un, el que és insisteixo, un mal 
any. Que no càpiga cap mena de dubte, som conscients de les dificultats que està passant el país, 
només faltaria, les hem explicat i hem reflexionat i ens hem pronunciat. Som conscients de les 
dificultats de les finances públiques, som conscients específicament de les dificultats de les finances 
locals, i per això una vegada més en aquesta sala de Plens reivindiquem la necessitat de treballar per 
tal de què aquest país i aquest Estat es doti d’instruments més eficients a l’hora de nodrir les finances 
locals. Ens cal una nova llei de govern local, ens cal una nova llei de finances locals, en cal en 
definitiva fer de la proximitat el valor essencial per a gestionar ben a prop de la nostra societat i per 
això, ho reclamem arreu, a tots els grups parlamentaris, de tots els parlaments i ho reclamem a tots 
els governs, d’un color i de l’altre.

Recordem una vegada més, que a l’any 79 la participació en la despesa pública de les 
administracions locals, dels ajuntaments era del tretze per cent, portem trenta-un anys de democràcia 
local i seguim instal�lats en aquest tretze per cent, i evidentment tots sabem que els ajuntaments fan 
molt més que a l’any 79, perquè la proximitat, el diàleg, la participació ens ha portat òbviament a 
ocupar espais que van més enllà de les nostres pròpies competències. Recordem, també que de cada 
cent euros que es gasten els ajuntaments, trenta ens els gastem en competències impròpies, en 
coses que són competències d’altres administracions. Estem com fa un temps, com fa uns anys, i no 
ens agrada com estem i per tant no hi ha prou en què nosaltres expliquem que hem tancat bé un 
exercici, és imprescindible que una vegada més ens comprometem amb el conjunt del municipalisme 
català, i amb el conjunt del municipalisme de l’Estat per tal d’avançar substancialment amb el 
finançament de les administracions locals, se’ns dubte, les més properes i les més eficients de les 
administracions de hi ha en aquest país, i reivindico el fet de què hagi crescut el deute vui, 
moderadament, ho reivindico.

Ho deia, tant l’Aroa Ortego com en Jordi Terrades, l’any passat vam invertir més que mai i ho vam fer 
en plena consciència, parlem dels deu milions quatre-cents setze mil euros aportats pel govern de 
l’Estat. Però és que l’Ajuntament va aportar pràcticament trenta, millor dit, en va portar i en va 
aconseguir, perquè va aconseguir que moltes administracions apostessin per la nostra ciutat. Però és 
que aquest any hem tornat a fer un pressupost d’inversions, que sí sumem els cinc milions del fons de 
l’Estat, invertirem trenta milions d’euros, durant aquests dos anys la ciutat invertirà setanta milions 
d’euros, òbviament això implica renunciar a una part d’aquest coixí i ho fem amb una opció molt clara, 
en el moment en què la situació econòmica és molt complicada, l’obligació dels governs que poden 
invertir és invertir. I nosaltres estem en la situació d’invertir, la ciutat necessita aquesta inversió, una 
inversió pensada, una inversió ben estructurada, una inversió equilibrada i ho estem fent. Inversió 
profundament transformadora, però absolutament necessària per tal de generar activitat econòmica, 
com més activitat econòmica generem menys subsidis haurem de donar, eh! i per tant, aquesta és la 
finalitat d‘apostar per la inversió, seguim estant ben situats, com deia la regidora, en comparació amb 
d’altres municipis, això no ens fa feliços, això ens esperona, ens esperona en un marc, com deia de 
preocupació i ens esperona a reivindicar el que els ajuntaments necessiten .

I en tot cas, com també es deia, el romanent que avui presentem ens permetrà reservar recursos de 



contingència socials i òbviament també tenir un marge per veure com evolucionen els ingressos , un ull 
als ingressos i un ull a les depeses. Prudència, rigor, coherència en la gestió per tal de fer d’aquest 
Ajuntament un instrument de cohesió social. En tot cas, com he comentat, aquest és un punt que no 
es vota. Es donar compte de la resolució, la comissió de comptes en farà l’anàlisi, s’esperaran les 
al�legacions i quan s’escaigui es portarà en aquest Ple. 

L’AJUNTAMENT EN PLE N’HA PRES CONEIXEMENTL’AJUNTAMENT EN PLE N’HA PRES CONEIXEMENTL’AJUNTAMENT EN PLE N’HA PRES CONEIXEMENTL’AJUNTAMENT EN PLE N’HA PRES CONEIXEMENT

Alcalde president:
Endavant, doncs. Passem al següent punt, el punt número set en el qual s’aprovarà un pla econòmic i 
financer per al període 20011-2013. Endavant, senyora secretària.
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L’article 22 del Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la 
Llei general d’estabilitat pressupostària estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària restaran obligades a elaborar, en el termini dels tres mesos següents a 
l’aprovació del pressupost i de la liquidació en situació de desequilibri, un pla economicofinancer 
corrector a mitjà termini. Aquest pla serà sotmès a l’aprovació del Ple de la corporació.

En relació amb el projecte de Pressupost General de l’Ajuntament de Granollers per al 2010, l’informe 
d’avaluació de l’objectiu d’estabilitat pressupostària elaborat per la Intervenció General conclou que es 
produeix una situació de necessitat de finançament en termes del sistema Europeu de Comptes 
Nacionals i Regionals  (SEC95) en el grup municipal format per l'Ajuntament i els seus ens 
dependents que no es financen majoritàriament amb ingressos de mercat.  

Així doncs, és necessari procedir a l’aprovació d’un pla econòmic i financer per a aquest grup amb una 
projecció temporal màxima per assolir el reequilibri a tres anys, comptats a partir de l’inici de l’any 
següent a aquell en què es posa de manifest el desequilibri. 

El pla econòmic i financer del grup s'obté com la consolidació dels plans individuals de:
Ajuntament de Granollers�

Patronat municipal de les escoles bressol�

Patronat municipal de l'Escola de música Josep M. Ruera�

Patronat municipal de l'Escola Salvador Llobet�

Patronat municipal de l'Escola de treball �

Patronat municipal del Museu de Granollers�

Granollers Mercat, EPE�

Granollers Escena�

Granollers Audiovisual�

Atès l'exposat anteriorment, 

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

Aprovar el pla econòmic i financer consolidat per al període 2011-2013 a l'efecte d'assolir a la seva 
finalització l'objectiu d'estabilitat pressupostària.



 

Alcalde president:
En tot cas, aquí no hi ha intervencions previstes. Sí que hi ha votació demanada. Vots favorables a la 
proposta? Catorze. Vots contraris? Cap. Abstencions? Nou. Molt bé, per tant queda aprovada la 
proposta.

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor ::::    14141414PSCPSCPSCPSC::::    14141414



Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra :::: capcapcapcap
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions ::::    9999 CIUCIUCIUCIU::::5555    PPPPPPPP::::2222    ERCERCERCERC::::2222

Alcalde president:
Passaríem a la Comissió de l’Àrea de Serveis Municipals , Mobilitat i Seguretat. El punt número vuit, és 
un dictamen a partir del qual s’aprova la revisió de preus i es modifica el contracte de gestió subscrit 
amb l’empresa Urbaser, per a la recollida de residus sòlids i urbans . Endavant, senyora secretària.

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE L ''''ÀREA DE SERVEIS MUNICIPALSÀREA DE SERVEIS MUNICIPALSÀREA DE SERVEIS MUNICIPALSÀREA DE SERVEIS MUNICIPALS ,,,,    MOBILITAT IMOBILITAT IMOBILITAT IMOBILITAT I     

SEGURETATSEGURETATSEGURETATSEGURETAT

8888).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A A LA REVISIÓ DE PREUS I MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DEDICTAMEN RELATIU A A LA REVISIÓ DE PREUS I MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DEDICTAMEN RELATIU A A LA REVISIÓ DE PREUS I MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DEDICTAMEN RELATIU A A LA REVISIÓ DE PREUS I MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE    
GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS SUBSCRIT PER URBASER SAGESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS SUBSCRIT PER URBASER SAGESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS SUBSCRIT PER URBASER SAGESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS SUBSCRIT PER URBASER SA,,,,    PER A LA RECOLLIDA DEPER A LA RECOLLIDA DEPER A LA RECOLLIDA DEPER A LA RECOLLIDA DE    
RESIDUS SÒLIDS URBANSRESIDUS SÒLIDS URBANSRESIDUS SÒLIDS URBANSRESIDUS SÒLIDS URBANS,,,,    FRACCIÓ ORGÀNICA I NETEJA VIÀRIA DE GRANOLLERSFRACCIÓ ORGÀNICA I NETEJA VIÀRIA DE GRANOLLERSFRACCIÓ ORGÀNICA I NETEJA VIÀRIA DE GRANOLLERSFRACCIÓ ORGÀNICA I NETEJA VIÀRIA DE GRANOLLERS,,,,    PER APER APER APER A    
LLLL''''EXERCICIEXERCICIEXERCICIEXERCICI     2010201020102010

Amb data 19 de març de 2009, el Sr.Josep Clarós i Conde, en representació de l'empresa Urbaser,SA, 
concessionària del servei públic de recollida de residus sòlids, fracció orgànica i neteja viària, 
presenta escrit registre d'entrada núm.6269, mitjançant el qual sol�licita la revisió de preus de la 
contracta de recollida de residus i neteja viària i  el pagament de la quantitat de 30.492,28€ 
corresponent a la regularització de les diferències de preus entre l'import abonat durant el 2009 i 
l'import revisat, un cop actualitzat amb l'IPC definitiu del 0,80% sobre la facturació del 2009.

L'acord de Ple de 19 de desembre de 2006, com a conseqüència de l'auditoria financera de l'exercici 
2005 que va evidenciar el desequilibri econòmic de la concessió, va establir el criteri de compensar 
els majors costos del servei revisant-los amb caràcter anual i regularitzant les diferències en base a 
l'IPC nacional aplicat a la totalitat dels preus, amb l'excepció dels corresponents a les inversions, per 
tal de mantenir l'esmentat equilibri concessional. Des d'aquest moment es fixaven anualment els 
preus unitaris del servei amb uns acomptes sobre la previsió d 'IPC definitiu de l'exercici en curs. 

Mitjançant acord de Ple de data 31 de març 2009  es van fixar els preus unitaris aplicables al 2009 
actualitzant els preus 2008 amb l'IPC definitiu del mateix exercici, però sense preveure cap acompte 
sobre l'IPC del 2009, per tant caldrà ara procedir a la regularització de tot l 'any.

D'altra banda, l'acord de Ple de 22 de desembre de 2009 va aprovar la pròrroga del contracte vigent 
fins al 31 de gener de 2011, amb una previsió de cost del servei per a la totalitat de la pròrroga de 
4.207.964,60€ (Iva inclòs), en el supòsit de manteniment de les mateixes condicions. Malgrat tot, 
aquest contracte s'ha d'anar adaptant a les demandes que van sorgint contínuament, de la mateixa 
manera que s'han d'anar revisant les condicions financeres del mateix, que canvien pel transcurs del 
temps com ara les amortitzacions dels elements i maquinària adscrits al contracte, la substitució 
d'alguns d'aquests elements, etc.

En data 19 de març de 2010, el cap de Serveis Municipals ha emès informe relatiu a la sol�licitud 
d'URBASER en el qual es detallen les consideracions següents:

1111....    Regularització de preusRegularització de preusRegularització de preusRegularització de preus     2009200920092009

1.1. L'import facturat anual no coincideix: segons les dades existents a la comptabilitat municipal, 
l'import facturat és de  4.205.453,57€ i no de 4.207.964,42€, per tant hi ha una diferència a l'import 
facturat de 2.510,85€ menys.

1.2. Gener i febrer no s'han de regularitzar amb el 0,80% perquè els preus que es van aplicar no eren 
els definitius 2009, si no que encara es van facturar a preus 2008. Per tant, caldrà regularitzar-los 
aplicant el diferencial entre el 0,80% que reclama Urbaser i el 0,42% al nostre favor corresponent a la 
darrera regularització del 2008. És a dir que els mesos de gener i febrer es regularitzen aplicant el 
0,38%. A més, cal compensar també el fet que durant aquests dos mesos als preus 1 no es va aplicar 
la reducció del 50% de l'amortització de la Bobcat aprovada pel Ple al març 2009 i que suposa la 



quantitat de 252,43€ mensuals.

1.3. No procedeix aplicar la regularització als preus 1 (inversions), ja que aquests no s'actualitzen, tret 
que hi hagi algun canvi en la composició de l'immobilitzat adscrit a la contracta. Per tant dels càlculs 
fets per Urbaser detraurem aquests imports.

L'import de la regularització de preus 2009 hauria de ser de 28.244,59€ i no de 30.492,28€ com 
reclama Urbaser,SA., segons es detalla en el següent quadre,

Facturació de gener i febrer 681.908,15
Base imponible IVA  TOTAL

Preus 1      27.240,47 x 2 54.480,94 3.813,67 58.294,61
Subtotal 623.108,68
Regularització              0,80 % 2.367,81

Facturació de març a desembre 681.908,15
Base imponible IVA  TOTAL

Preus 1      27.004,55 x 2 270.045,50 18.903,19 288.948,69
Subtotal 3.234.596,73
Regularització              0,80 % 25.876,77

Total facturació de gener a desembre                                                                                                
4.205.453,57
Total regularització 2009                                                                                                                              
28.2444,59

2222....    Actualització de preus i previsió de cost per alActualització de preus i previsió de cost per alActualització de preus i previsió de cost per alActualització de preus i previsió de cost per al         2010201020102010....

2.12.12.12.1.... PreusPreusPreusPreus    1111    ((((InversionsInversionsInversionsInversions ).).).).

En el sots apartat 1E.Altres inversions-MAQUINARIA PENDENT D'AMORTITZAR s'inclou maquinària 
procedent de l'anterior contracte que s'amortitzava a 8 anys. Els valors residuals a 31 de desembre de 
2009 eren de 3.910,86€ que es liquidaran prèvia facturació per la concessionària i es donarien de 
baixa a efectes del càlcul dels preus 1 per al 2010.

Amb motiu de les baixes contínues derivades del mal estat del camió recol�lector matrícula B7474LT 
es va haver de donar de baixa definitivament del servei. Per substituir aquest vehicle Urbaser,SA  
ofereix, sense cost, els serveis d'un camió de característiques similars, marca IVECO, matrícula 
8861BBP, que s'adscriuria al servei de recollida , fins a la finalització de la vigent pròrroga.

El detall final dels preus 1 resultants s'adjunta com annex núm. I.

2.22.22.22.2.... Previsió de costPrevisió de costPrevisió de costPrevisió de cost     2010201020102010....

Els preus del contracte aplicables a l 'exercici 2010 seran els vigents durant el 2009 actualitzats amb el 
0,80%, d'acord amb l'IPC nacional del 2009, tret dels preus 1 que no s'actualitzen. Els preus de mà 
d'obra i maquinària actualitzats s'adjunten com annexes núms. II i III. A l'annex núm. IV es detallen els 
preus 3 (Despeses comunes) i 4 (Altres despeses) revisats.

La previsió de serveis a realitzar per cadascuna de les operacions que contempla el contracte amb 
Urbaser,SA és la que es detalla a l'annex núm.V   i que ascendeix la quantitat de 2.846.168,76€ (IVA 
exclòs).

D'acord amb el previst a la Llei General de Pressupostos per al  2010 l'IVA reduït del 7% que s'aplica al 
contracte es veurà incrementat en un 1% addicional a partir de l'1 de juliol de 2010, per la qual cosa 
s'ha fet una estimació anual de la quota d'IVA mitjançant l'aplicació d'un tipus promig del 7,5%.

Pel que fa a l'IVA suportat: les quotes corresponents a la recollida comercial es consideren deduïbles 
per la qual cosa, tot i que el cost final previst del servei serà de 4.218.583,77 (Iva inclòs), 



pressupostàriament el cost serà de 4.172.486,02€. A l'annex VII hi consta el desglòs entre els costos 
de neteja viària i recollida de residus d 'una banda, i de recollida domiciliària i comercial de l 'altra.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Acceptar parcialment la petició de regularització de les diferències de preus de la concessió 
del servei públic de recollida de residus sòlids, fracció orgànica i neteja viària presentada per 
Urbaser,SA, corresponents a l'exercici 2009 per aplicació de l'IPC nacional definitiu del 2009 (0,80%) i 
reconèixer a favor d’Urbaser,SA l’obligació de pagament de 28.244,59€ corresponent a les diferències 
de preus anteriorment esmentades a càrrec de les partides pressupostàries:

G311.16210.22700 TREBALLS RECOLLIDA ESCOMBRARIES 12.315,95
G311.16310.22700 TREBALLS NETEJA VIARIA 15.928,63

                                                                           TOTAL 28.244,59

SegonSegonSegonSegon. -. -. -. -    Autoritzar la baixa del vehicle camió recol�lector matrícula B7474LT i la seva substitució, 
sense cost, per a l'Ajuntament, pel camió marca IVECO, matrícula 8861BBP, que s'adscriu al servei de 
recollida, fins a la finalització de la pròrroga vigent .

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Aprovar la configuració de serveis detallada a l'annex V i l'actualització en un 0,80% dels 
preus unitaris, a excepció dels preus 1, i que s'aplicaran durant l'exercici 2010.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Aprovar la previsió de costos del contracte de recollida de residus i neteja viària corresponent 
al període de gener a desembre de 2010 i que s'estima en QUATRE MILIONS DOS-CENTS DIVUIT 
MIL CINC-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS (4.218.583,77€)€ IVA 
inclòs, en el benentès que l'import definitiu vindrà determinat pels treballs efectivament realitzats 
durant l'esmentat període.

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.- Autoritzar i disposar la despesa que es deriva dels precedents acords per al 2010, a favor 
d'URBASER,SA i que s'estima pressupostàriament en QUATRE MILIONS CENT SETANTA-DOS MIL 
QUATRE-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS (4.172.486,02€) imputant la despesa 
anterior a les partides pressupostàries del vigent pressupost  2010 que s'indiquen:

Neteja viàriaNeteja viàriaNeteja viàriaNeteja viària GGGG311.16310.22700311.16310.22700311.16310.22700311.16310.22700 2.254.0392.254.0392.254.0392.254.039,,,,39393939
Neteja de residusNeteja de residusNeteja de residusNeteja de residus GGGG311.16210.22700311.16210.22700311.16210.22700311.16210.22700 1.760.6631.760.6631.760.6631.760.663,,,,87878787

Domiciliària 1.102.124,59
Comercial (IVA deduïble) 658.539,28

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.- Notificar aquest acord a URBASER SA, al Servei de Comptabilitat i a la Unitat de Patrimoni .
 
Alcalde president:
Moltes gràcies. El senyor Segovia farà la presentació d’aquesta proposta, endavant.

Sr. Segovia:
Gracias alcalde. Una intervención brevísima para comentar y reiterar lo que acaba de decir la señora 
secretaria. Que pese al enunciado de este punto del orden del día, la única modificación de este 
contrato corresponde a su importe. Ya que como recoge el actual contrato que prorrogamos el pasado 
veintidós de diciembre, estamos obligados a la revisión de precios anual en base al IPC aplicado a la 
totalidad de los precios, excepto a las inversiones para mantener así el equilibrio concesional. En 
primer lugar porque nos obliga la ley y también porque lo aprobamos en un acuerdo plenario del 
diecinueve de diciembre del 2006, tras constatar a través de la auditoria del ejercicio 2005 de que el 
coste de la contrata era superior a la que abonaba el Ayuntamiento.

Así, pues una vez realizados los ajustes necesarios como el importe real facturado, las 
compensaciones del ejercicio 2008, el importe definitivo a satisfacer a la empresa Urbaser , S.A., como 
decía la señora secretaria es de 28.244,59 euros, y por otro lado y en previsión de los servicios en 
materia de recogida de residuos y de la limpieza diaria que se ha realizado durante este año 2010. El 
coste previsto ajustado a los nuevos precios era de 4.218.583,77 euros. Para acabar recordar que 



estamos en el pleno proceso de elaboración del pliego de clausulas técnicas para el nuevo contrato 
que ha de entrar en vigor como muy tarde el nueve de febrero del 2011.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Aquí no hi ha anunciades intervencions. Sí que hi ha petició de votació. Vots 
favorables a la proposta? Dinou. Vots contraris? Cap Abstencions? Quatre. Per tant, quedaria 
aprovada la proposta.

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor :::: 19191919 PSCPSCPSCPSC::::14141414 CIUCIUCIUCIU::::5555    
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra :::: capcapcapcap
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions :::: 4444    PPPPPPPP::::    2222 ERCERCERCERC::::    2222

Alcalde president:
Passem al punt número nou. Que és un dictamen a partir del qual, s’aprova el repartiment de la 
compensació econòmica per al concessionari dels autobusos municipals i el repartiment entre els 
diferents municipis que en gaudeixen: Canovelles, La Roca, Les Franqueses i Granollers. Endavant, 
senyora secretària.

9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR EL REPARTIMENT DE LA COMPENSACIÓ ECONÒMICADICTAMEN RELATIU A APROVAR EL REPARTIMENT DE LA COMPENSACIÓ ECONÒMICADICTAMEN RELATIU A APROVAR EL REPARTIMENT DE LA COMPENSACIÓ ECONÒMICADICTAMEN RELATIU A APROVAR EL REPARTIMENT DE LA COMPENSACIÓ ECONÒMICA    
AL CONCESSIONARI AGSL DEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀAL CONCESSIONARI AGSL DEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀAL CONCESSIONARI AGSL DEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀAL CONCESSIONARI AGSL DEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ    2010201020102010    ENTRE LESENTRE LESENTRE LESENTRE LES    
POBLACIONS QUE EN GAUDEIXENPOBLACIONS QUE EN GAUDEIXENPOBLACIONS QUE EN GAUDEIXENPOBLACIONS QUE EN GAUDEIXEN ,,,,    CANOVELLESCANOVELLESCANOVELLESCANOVELLES,,,,    LA ROCA DEL VALLÈSLA ROCA DEL VALLÈSLA ROCA DEL VALLÈSLA ROCA DEL VALLÈS ,,,,    LES FRANQUESESLES FRANQUESESLES FRANQUESESLES FRANQUESES    
DEL VALLÈS I GRANOLLERSDEL VALLÈS I GRANOLLERSDEL VALLÈS I GRANOLLERSDEL VALLÈS I GRANOLLERS

En data 24 de febrer de 2010, el cap d'Àrea de Serveis Municipals, Mobilitat i Seguretat ha emès 
informe relatiu a  la necessitat de valorar i aprovar el repartiment del dèficit del transport urbà , amb la 
previsió feta pel 2010, pels municipis que gaudeixen del mateix.

D'acord amb l'acord de Ple de data 29 d'abril de 2003, relatiu a l'aprovació dels ajuntaments al dèficit 
del servei de transport urbà, el percentatges de repartiment entre els quatre municipis, foren:

Ajuntament de La Roca 2’88 %
Ajuntament de Canovelles 14,81%
Ajuntament de Les Franqueses 8’56%
Ajuntament de Granollers 73’75%

Per acord de Ple de data 23 de febrer de 2010, s'ha aprovat la liquidació definitiva de l'exercici 2009 
per part de l'empresa concessionaria del servei de transport urbà Autobuses Granollers SL, per un 
import de 1.005.425 €. L'aportació de la Generalitat de Catalunya, per a l'exercici 2009, a través del 
Contracte Programa , ha estat de 227.690,16 €. Existeix una diferència a favor dela Ajuntaments de 
Canovelles, Les Franqueses del Vallès i La Roca:

- Canovelles ha pagat 77.243,12 €, quan havia d'haver pagat 70.938,21 €, té una diferència al seu 
favor de 6.304,91 €.

- Les Franqueses  ha pagat 44.545,58 €, quan havia d'haver pagat 41.001,42 €, té una diferència al 
seu favor de 3.644,16 €.

- La Roca ha pagat 15.020,96 €, quan havia d'haver pagat 13.794,89 €, té una diferència al seu favor 
de 1.226,07 €.

La previsió del cost del servei per l 'exercici 2010  es preveu sigui de 1.017.179 € i que l'aportació de la 
Generalitat de Catalunya de 226.616,91 €.

Aplicant aquestes dirències a l'import que  resulta  de la previsió que els imports a sastifer a l'espera 
de la liquidació final de l 'exercici, corresponents a l'any 2010 pels diferents Ajuntament són:



Ajuntament de La Roca (2’88 %) =     21.542,11 €
Ajuntament de Canovelles (14,81%) =   110.777,33 €
Ajuntament de Les Franqueses (8’56%) =    64.027,95 €
Ajuntament de Granollers (73’75%) =   583.039,54 €

Els ingressos de La Roca, Canovelles i Les Franqueses s'hauran de comptabilitzar a la partida 
G.320.46201.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER - Aprovar el repartiment del dèficit del transport urbà en superfície (per als municipis que en 
gaudeixen del mateix) , per a l'exercici 2010, d'acord amb l'informe emès pel cap de l'Àrea de Serveis 
Municipals, Mobilitat i Segureta que consta en aquest expedient:

Ajuntament de La Roca (2’88 %) =     21.542,11 €
Ajuntament de Canovelles (14,81%) =   110.777,33 €
Ajuntament de Les Franqueses (8’56%) =    64.027,95 €
Ajuntament de Granollers (73’75%) =   583.039,54 €

SEGONSEGONSEGONSEGON - Notificar aquest acord als esmentats Ajuntaments i al Servei de Comptabilitat .  

Alcalde president:
En tot cas, el tema queda prou clar amb la intervenció de la lectura de la senyora secretària. No hi ha 
demanades intervencions. Sí que hi ha demana votació. Vots favorables a la proposta? Serien 
vint-i-un. Vots contraris? Cap. Abstencions? Dos. Per tant, quedaria aprovada la proposta.

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor :::: 21212121 PSCPSCPSCPSC::::    14141414    CIUCIUCIUCIU::::    5555    ERCERCERCERC::::    2222
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra :::: capcapcapcap
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions :::: 2222    PPPPPPPP::::    2222

Alcalde president:
Passem a la Comissió de l’Àrea Territorial . Punt número deu, és un dictamen a partir del qual s’aprova 
inicialment la proposta de modificació de la trama urbana consolidada, incorporant el sector 
residencial del Lledoner. Endavant, senyora secretària.

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE L ''''ÀREA TERRITORIALÀREA TERRITORIALÀREA TERRITORIALÀREA TERRITORIAL

10101010).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LADICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LADICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LADICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA    
TRAMA URBANA CONSOLIDADATRAMA URBANA CONSOLIDADATRAMA URBANA CONSOLIDADATRAMA URBANA CONSOLIDADA    ((((TUCTUCTUCTUC))))    DE GRANOLLERSDE GRANOLLERSDE GRANOLLERSDE GRANOLLERS,,,,    QUE INCORPORA EL SECTORQUE INCORPORA EL SECTORQUE INCORPORA EL SECTORQUE INCORPORA EL SECTOR    
RESIDENCIALRESIDENCIALRESIDENCIALRESIDENCIAL     """"XXXX""""    EL LLEDONEREL LLEDONEREL LLEDONEREL LLEDONER

El Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials, ha derogat  la Llei 
18/2005 de 27 de desembre, d'equipaments comercials, així com el Decret 379/2006, de 10 d'octubre 
pel qual s'aprovà el Pla Territorial d'Equipaments Comercials.

La disposició transitòria primera del Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, d'ordenació dels 
equipaments comercials, estableix que els municipis de més de 5.000 habitants i les capitals de 
comarca han de disposar de la representació gràfica de les seves trames urbanes consolidades en el 
termini màxim de sis mesos a comptar des de l'entrada en vigor d'aquest  Decret llei. Mentrestant es 
manté la vigència de les trames urbanes consolidades (TUC) annexes al Decret 379/2006, de 10 
d'octubre, pel qual s'aprova el Pla Sectorial Territorial d 'Equipaments Comercials.

La trama urbana consolidada del municipi de Granollers delimitada d'acord amb el Decret 379/2006, 
de 10 d'octubre, pel qual s'aprova el Pla Sectorial Territorial d'Equipaments Comercials, no incorpora 



l'àmbit d'actuació del sector residencial “X” El Lledoner , que es un sector amb la figura de planejament 
urbanístic aprovat i que actualment està finalitzant les obres d'urbanització. Es tracta d'un sector que 
enllaça amb la trama urbana consolidada de la ciutat i d'ús global residencial però en el que l'ús 
comercial és admès i compatible.

Aquest sector residencial “X” El Lledoner reuneix els requisits fixats per l'article 7 del Decret Llei 
1/2009 per ser incorporat a la trama urbana consolidada de Granollers.

La incorporació de l'àmbit sector residencial “X” El Lledoner a la TUC és requisit necessari per 
autoritzar la implantació de mitjans establiments comercials, d'acord amb la classificació dels tipus 
d'establiments comercials que fixa l 'article 6 del Decret Llei.

Ha estat redactat per la Directora de l'Oficina tècnica del POUM la modificació puntual del Pla General 
de Granollers, en l'àmbit del sector X de Granollers.

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

L'article 8 del Decret llei 1/2009 regula el procediment per proposar la modificació de la delimitació 
gràfica del perímetre corresponent a la trama urbana consolidada i vigent, que requereix l'acord del 
Ple, i la presentació de la memòria justificativa i els plànols a escala dels àmbits a incloure en la TUC .

    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 proposta de modificació de la delimitació gràfica de la trama urbana 
consolidada (TUC) de Granollers que incorpora el sector residencial “X” El Lledoner, redactada per la 
Directora de l'Oficina tècnica del POUM.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Sotmetre a informació pública per termini d'un mes la proposta de delimitació de la nova 
trama urbana consolidada.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Demanar informe a la Direcció General competent en matèria de comerç tal com preveu 
l'article 10.5 del Decret-llei 1/2009, de 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Trametre a la Direcció General d'Urbanisme del Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya la proposta de modificació de la delimitació gràfica de 
la trama urbana consolidada de Granollers amb la documentació annexa corresponent, d'acord amb el 
que disposa l'article 8 del Decret-llei 1/2009, de 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments 
comercials, en el supòsit de no haver-hi al�legacions i sigui favorable l'informe de  la Direcció General 
competent en matèria de comerç. 

Alcalde president:
Molt bé. Per fer la presentació té la paraula el tinent d’alcalde d’urbanisme, el senyor Terrades, 
endavant.

Sr. Terrades:
Gràcies, alcalde. Vostès saben, al mes de desembre de l’any passat, un decret llei del govern de la 
Generalitat va derrogar la llei d’equipaments comercials i ordenava... feia una nova proposta 
d’ordenació. Aquest decret llei, o una de les seves disposicions transitòries, establia que els municipis 
de més de cinc mil habitants i les capitals de comarca havien de tenir, i per tant havien d’acordar la 
representació gràfica de les que són les seves trames urbanes consolidades i tenien un termini màxim 
de sis mesos per fer-ho des de l’entrada en vigor d’aquest decret llei.

Com vostès saben la nostra ciutat té una trama urbana consolidada, dibuixada, acordada en funció del 
Pla Territorial Sectorial d’Equipaments Comercials que va quedar derrogat amb aquest decret llei, 
però que també s’estipulava que mentre els ajuntaments no adeqüessin la trama urbana consolidada 
seguia regint la que segueix vigent la que està aprovada fins aquest moment.

També sabem tots els que estem en aquest hemicicle que un dels sectors d’urbanització de la ciutat, 
el que es coneix com el sector X que és el sector del Lledoner, que està al nord de la ciutat, que en el 



seu dia ja vam intentar, i vam proposar justament a la Direcció general de Comerç que la incorporés, 
se’ns va respondre que en tot cas aquest era un tràmit pràcticament automàtic en el moment en què 
les obres d’urbanització estiguessin finalitzades i el procés de reparcel�lació aprovat. Doncs bé, estem 
en aquesta situació, el projecte de reparcel�lació està aprovat i acordat, està inscrit en el registre de la 
propietat amb les obres d’urbanització que estan pràcticament finalitzades. Estem parlant de seixanta 
mil metres quadrats de sòl dels quals, vostès saben que pràcticament la majoria del sostre resultant 
d’aquest sòl. En concret cent sis mil metres quadrats de sostre són d’ús residencial i dinou mil per 
altres usos compatibles amb el sòl residencial , és a dir, el comercial.

El que portem avui aquí, és l’aprovació inicial, en aquest cas, per tal de què aquest sector que no 
sector residencial s’incorpori en la trama urbana consolidada per tal de què a mesura que es vagi 
desenvolupant en funció de les necessitats comercials de la zona, dels barris del nord de la ciutat, 
però també del conjunt de la ciutat es pugui anar desenvolupant. Des dels petits establiments 
comercials, fins als mitjans, fins la possibilitat, tot i que, en aquest cas difícil per la tipologia de locals 
que hi ha en el sector de Lledoner, de grans equipaments comercials, que jo no crec que no serà el 
cas, torno a repetir, per la mida dels locals i de la distribució en els edificis que composen el sector 
d’urbanització de Lledoner. Però bé, el que volem és incorporar aquest sector residencial la trama 
urbana consolidada de la ciutat.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Aquí sí que hi ha demanades intervencions. Per part d’Esquerra Republicana, la 
senyora Isabel Alcalde, endavant.

Sra. Alcalde:
Gràcies, alcalde. Bona nit a tothom. Bé, ens ho explicava en Jordi Terrades, el regidor. Avui el que 
ens presenta l’equip de govern és aquest document per a demanar a la Conselleria que ens permeti 
ampliar l’entramat urbà de la nostra ciutat. En aquest document, l’equip de govern també ens explica 
que considera que aquest nou sector no de moment en aquests moments només hi tenim l’Escola 
Lledoner, l’Escola Bressol el Teler i el Centre Cívic Nord, ja reuneix els requisits que fixa la llei per a 
ser incorporat a la trama urbana. I també ens explica i ens ho acaba d’explicar ara mateix el regidor 
que de fet aquest tràmit és el requisit necessari perquè en aquest indret s’hi pugui implantar 
d’establiments comercials, és a dir, poder donar permís a qui vulgui posar-hi un establiment comercial 
mitjà, el regidor diu que li sembla que no n’hi caben de gaire grans, doncs demanin establir-s’hi.

Fins aquí el que se’ns presenta, que es posa damunt de la taula. A partir d’aquí el grup municipal 
d’Esquerra vol manifestar que atenent al que diu la normativa que doncs, permet que un territori de la 
ciutat s’incorpori a la trama urbana, segurament hem de reconèixer que estem davant d’un cas que ho 
fa possible, ens a sembla evident, la zona del Lledoner, d’acord amb el que preveu el mateix 
Planejament Urbanístic, serà un dels espais de creixement de la ciutat. Ara bé, malgrat tot, nosaltres 
ens preguntem, perquè tenim tanta pressa en fer aquesta incorporació d’aquest sector a la trama 
urbana? Sí només cal anar-hi a passejar un moment o mirar-se les fotos de la memòria que ens han 
passat, no? per veure que de fet encara no ho està urbanitzat del tot. Hi ha els carrers és cert, hi ha 
l’encintat de voreres, arbres i fanals. Però alguns carrers estan asfaltats, d’altres no... res més, no hi 
ha cap altre habitatge construït, la continuïtat amb el parc del Ponent, bé encara per començar. Els 
seus principals eixos viaris sense connexió .

Per tant, a quins ciutadans i ciutadanes donaran servei els comerços, sí no hi ha persones que hi 
visquin ara en aquesta zona? És a dir, des del nostre punt de vista, tot està a mitges, o bé, així és com 
ho veiem nosaltres, eh! Per això ens continuem preguntant, que perquè tenim tanta pressa? Val la 
pena tenir un descampat buit d’habitatges, amb només superfícies comercials? Creiem que aquest és 
el possible escenari si obrim la veda i incorporem aquest sector a l’entramat urbà de la ciutat. I ja us 
podeu suposar que nosaltres no hi estem d’acord. Ho hem explicat moltes vegades, però no ens fa res 
tornar-ho a explicar, perquè, bé, Esquerra defensem un model de comerç urbà de proximitat. El 
comerç que ens a sembla que és el propi... el que hem anat tenint a Catalunya fins ara. El que 
combina l’activitat pròpiament econòmica amb l’ús del sòl com a espai residencial, i amb l’ús dels 
carrers com a espai convivencial i marc de relació. En dóna la impressió que aquest és el model que, 
bé, que a Granollers tenim i que ens a sembla que hem d’anar mantenint. A Granollers fins ara hem 
mantingut aquest comerç, volem que es consolidi amb aquesta nova llei, que el regidor també hi feia 
esment, no ens fa pas res, donar compliment a aquest nova directiva europea de serveis. Però ens a 



sembla que ara és córrer potser massa, no? des del nostre punt de vista és el model sostenible, és el 
més proper a la gent, és el que s’implica amb l’entorn, el que fomenta la cultura, el que genera 
ocupació i cohesió social, que abans esmentava el propi alcalde. I a nosaltres en a sembla, doncs que 
cal evitar que aquest comerç s’instal�li en llocs que ara mateix , doncs de gent hi ha ben poca.
 
Granollers és una ciutat, a més a més, que té associacions de comerciants que han lluitat per 
preservar aquest comerç, aquest és el model que fa anys que es va consolidant dia a dia i aquest és el  
model que nosaltres com a Esquerra defensem. Ara, a més ens dóna la impressió que és el pitjor 
moment per a donar permís a les superfícies comercials per a instal�lar-se a la nostra ciutat. Si el petit 
comerç de barri ja té dificultats per sobreviure, no volem imaginar la situació amb una superfície 
comercial a la seva vora. Res més, nosaltres hi votarem en contra perquè entenem que fins que la 
urbanització d’aquesta zona no s’hagi completat no cal facilitar la construcció de superfícies que no 
donaran servei als veïns perquè simplement no n’hi ha. Res més, moltes gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies, senyora Alcalde. No sé si per part del Partit Popular? Convergència i Unió? Sí, 
endavant senyor Canet.

Sr. Canet:
Moltes gràcies, senyor alcalde. Miri, el simple discurs que hem sentit tant del grup del PSC com 
d’Esquerra, reforça una mica la nostra posició, en aquest punt el nostre grup s’abstindrà, i deixi’m que 
li expliqui el perquè ens abstindrem, no? perquè aquest punt de l’ordre del dia del Ple d’avui, ens ha 
permès veure detalls que nosaltres, i li diré amb franquesa, que no coneixem del tot, ens ha permès 
veure les incoherències d’això que estem parlant de la trama urbana consolidada. I amb això que vaig 
a dir ara, ja sé que faré una crítica, tant als governs anteriors de la Generalitat, com els actuals i 
espero que no en els futurs, no? però ens ha permès veure que avui intentem incorporar el sector X al 
que anomenem trama urbana, pels que ni hi esteu avesats, us diré que per exemple el polígon Pla del 
Ramassar és trama urbana, hi ha aquestes petites incoherències, no? el polígon del Pla del Ramassar 
és trama urbana, no tot, hi ha tres naus que no, eh! vull dir, perquè us aneu fent una idea. Veureu que 
els habitatges que hi ha a l’acera del carrer Joanot Martorell que hi ha un munt, cantonada amb la riera 
de la Caldes, perquè ens hi situem, al darrera de Can Camp tampoc formen part de la trama urbana, i 
allà hi ha edificis que porten doncs potser més anys que jo, construïts.

Que vinc a dir amb tot això? I no és cap crítica al govern de la ciutat. Vinc a dir que quan comencem a 
parlar de trames urbanes i quan incorporem sectors a les trames urbanes, jo crec que aquest país té 
un problema i té un problema greu; en el sentit de què no acabem d’entendre’ns de què és trama 
urbana, que no és trama urbana. Aquest dies també hem llegit els problemes que han tingut un sector 
de la ciutat pel fet de no ser considerat trama urbana, i avui incorporem aquest sector, que sí que 
estem d’acord en part del discurs que feia la companya Isabel Alcalde, perquè potser sí que incorporar 
més àrees comercials de determinats metres en aquest moment, doncs potser no hi fa cap falta, més 
aviat ens farà nosa. Com què som conseqüents amb aquest discurs i som conseqüents amb aquesta 
critica de què no estem d’acord... no és que no estiguem d’acord amb incorporar aquest sector en la 
ciutat, perquè en el futur hi serà. Amb el que no estem d’acord és en que és la trama urbana d’aquesta 
ciutat. Moltes gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies, senyor Canet. Té la paraula el senyor Terrades, per a cloure aquest primer torn. 
Endavant.

Sr. Terrades:
Gràcies, alcalde. Home, el debat sobre que és trama urbana, ens podria portar... bé, ja hem parlat 
vàries vegades, eh! no sé si ens portaria a conclusions similars o no amb el grup de Convergència i 
Unió, no ho sé. Tampoc vull obrir ara aquest debat, no? Senyor Canet, la vida està plena de 
contradiccions, eh! el Pla del Ramassar és que es va tirar endavant a principis del noranta... per tant, 
allò ho deixo aquí! No entraré en més disquisicions, però és així!

La senyora Isabel Alcalde ens deia: quina presa té el govern de la ciutat per proposant-se avui la 



modificació de la trama urbana consolidada de la ciutat; escolti, doncs, perquè ho diu la llei, justament 
perquè ho diu el decret llei, que ens dóna sis mesos per adequar la trama urbana consolidada, escolti, 
per tant, nosaltres volem complir les disposicions d’aquest decret llei que va impulsar la Conselleria 
d’Innovació i Universitats del govern de la Generalitat de Catalunya , eh! 

Una segona raó, per sí hi ha operacions de construcció que es presentin a l’Ajuntament de Granollers, 
eh! a mi em sorprèn ha vegades..., bé... en tot cas, vostè deia: hi ha eixos que estan acabats, però que 
no estan oberts, aquets debat ja el vam tenir a la comissió de l’Àrea Territorial i li vaig explicar les 
raons per les que el govern de la ciutat considerava que encara no s’havien d’obrir els carrers tot i que 
estan fent, eh! justament perquè allò no es converteixi en una autopista de cotxes, deixeu-m’ho així. 
Però sí que... abans quan parlàvem de la liquidació del pressupost un dels impactes que justament ha 
tingut la liquidació és perquè hi van haver-hi algunes renuncies de llicències d’obres que estaven en 
aquest sector, eh! no és menys cert que hi ha alguna promotora que ja, de les propietàries que té una 
llicència que en aquests moments està... que un cop que es va reconsiderar, està a punt per començar 
la seva fase de construcció en quan cregui oportú. També la societat municipal, eh! Granollers 
Promocions que vostè sap que té encarregat alguns projectes de construcció d’habitatges de protecció  
oficial. 

Jo crec que la nostra responsabilitat és tenir tots els instruments urbanístics, i en aquest cas també 
d’urbanisme comercial acordats per si hi ha llicències que es sol�licitin. Vostè hauria de repassar, el 
seu grup municipal, no li hagués dit, no... si no hagués fet aquesta intervenció, però hauria de 
repassar el planejament vigent, el pla parcial que tenim aprovat d’aquesta zona. Vostès saben 
perfectament, més enllà del discurs que ha volgut fer, suposo que per quedar bé amb algun sector 
econòmic de la ciutat, eh! Jo crec que segurament es creuen, eh! aquesta defensa del comerç de 
proximitat. Aquest govern també, sinó no haguéssim invertit els recursos que està invertint, justament 
en convertir el centre comercial de la ciutat en un gran espai, a part del gaudir dels ciutadans 
granollerins, però també els que venen de fora, i per captar, i pel comerç de la nostra ciutat, clients, 
eh! si no creguéssim, no faríem aquesta inversió potent que estem fent d’urbanisme comercial a la 
ciutat.

Però tornant al pla parcial del Lledoner, vostè sap perfectament que no podem donar cap llicència per 
fer-hi, per entendre’ns, no diré cap marca, perquè no es pensin que hi ha algú interessat, una 
superfície mitjana de les que ja tenim a la ciutat: al nord, al sud,, al centre, eh! no posaré cap nom, 
allò... dels operadors que tenim a la ciutat. Vostè sap que no podem donar cap llicència, perquè les 
llicències que s’han de donar d’acord amb l’ordenament urbanístic vigent al Lledoner són edificis on la 
planta baixa és comercial, i no totes les plantes baixes, perquè ha d’haver-hi un cinquanta per cent 
que s’ha de destinar justament a ús residencial, i la resta de l’edifici ha de ser per a ús residencial i 
que les llicències no es poden separar, que s’han de donar conjuntament, eh! entre altres coses 
perquè el primer que s’ha de creure el model urbanístic que es va aprovar en el Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal, és el govern qui té la responsabilitat d’impulsar-lo i aquí vam acordar tots 
plegats que volíem una ciutat compacte, ho som, eh! i una ciutat amb mistificació d’usos entre ells els 
comercials. Per a complir la llei i per un sentit d’oportunitat és perquè... i sobretot d’estímul també, eh! 
les possibles operacions, hi reconec que en aquest cas poquetes, hi puguin haver-hi en aquest sector. 
Per nosaltres, hem de tenir acordats i aprovats, el marc per tal de què quan la situació econòmica i 
també del sector de la construcció espavili, doncs tinguem el marc adequat per tirar endavant aquesta 
qüestió.

I escolti, no faria falta, fins i tot, fer aquesta proposta d’incorporació, perquè hi ha una altra llei que 
també l’hem aprovada en el Parlament, fa poquet, eh! Vostè, el seu grup parlamentari, el meu grup 
parlamentari, però també els que estan en aquesta altra banda de l’hemicicle que és la llei de 
procediment de control ambiental i administratiu de les administracions. Que diu el que diu, i que diu? 
que fins a dos-cents metres quadrats, aquell operador que tingui una iniciativa per tirar endavant una 
activitat comercial, només ho ha de comunicar a l’Ajuntament; que és el que recull justament el decret 
llei, suposo que vostès no ens estan proposant avui, aquí, que anem en contra de la llei que aprova el 
govern de la Generalitat i que a més a més, està en línia amb línia de les normatives europees. 
Gràcies, senyor alcalde.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Senyora Alcalde té la paraula, endavant.



Sra. Alcalde:
Sí, molt breument. Només per celebrar que el Jordi Terrades estigui tant i tant ben informat, molt més 
que jo evidentment del que passa al Parlament. I per dir-li que jo no he de quedar bé amb ningú més 
que amb la nostra pròpia coherència. Gràcies.

Alcalde president:
Ara sí, que la senyora Olano vol intervenir, endavant.

Sra. Olano:
Sí, molt breu. Per manifestar el vot de recolzament del Grup Popular. Nosaltres veiem la modificació 
de la trama urbana consolidada com un seguit del que ja d’alguna manera vam aprovar respecte a 
l’ordenació dels equipaments comercials a la ciutat. En contra del que s’ha manifestat per algun grup; 
nosaltres considerem que precisament en aquests moments de crisi, no estem posant en qüestió el 
comerç de proximitat, el que en tot cas veiem és que aquesta nova incorporació, el que suposa és que 
la nostra ciutat dóna un pas endavant, la nostra ciutat vol integrar la directiva de serveis europeus en 
clau local. I en tot cas, la crisi se’ns està posant en uns paranys, en una situació com s’ha comentat en 
el punt anterior, doncs de dificultat. Però, precisament és el moment idoni a l’entendre del nostre grup 
municipal perquè no tinguem por de la competència, el que hem de transmetre a la gent de la nostra 
ciutat és que la situació de la competència i de l’especialització s’ha d’entendre com una oportunitat, i 
per tant, els hem de motivar perquè vegin aquesta pensada en el futur com una oportunitat i que 
aquests espais comercials no seran exclusivament dirigits a la gent que hi visqui en aquella zona, si 
no que a més es poden beneficiar tota la gent de Granollers, impedirem de què hi vagin a d’altres 
comarques, o a d’altres capitals de comarca que és el que està passant. Per tant, el nostre grup volia 
manifestar el seu vot en aquest punt com deia, perquè lamentablement el fet de ser europeus porta 
això: que hi ha aquesta llibertat d’espais, aquesta llibertat de circulació, que nosaltres que som un 
grup liberal, considerem de què és bona i oportuna, i que comprenc perfectament que ha vegades, 
doncs el petit botiguer tingui por, però jo crec que és la nostra responsabilitat el transmetre de què 
únicament per la via d’especialitzar-se i d’entendre de què la competència no té perquè ser sempre 
negativa, sinó que es pot ajudar a tenir criteri propi i dirigir-se a un sector determinat, doncs pot ser 
l’oportunitat precisament per salvar-se d’aquesta crisi.

En concret, la nostra ciutat té un sostre de capacitat de consum que en aquests moments ha baixat 
donada la crisi econòmica, no pas pel tema de què hi tinguem més superfícies o menys, tenim un 
sostre de consum i això va en funció de la capacitat econòmica, no només nostre, sinó també de la 
gent de la comarca i del prototip de consumidor que rep Granollers. I nosaltres considerem, des del 
grup municipal que en tot cas aquesta ampliació d’espais, aportarà un valor afegit amb el tipus de 
servei que podem oferir, i naturalment la nostra ciutat que pretén o que pot explotar al nostre entendre 
tant la qüestió turística cultural, com també la comercial, són precisament els eixos que al nostre 
entendre s’han de potenciar i per això, votarem favorablement. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Senyor Canet... vol intervenir? no? Senyor Terrades, per cloure aquest debat.

Sr. Terrades:
La senyora Isabel Alcalde ens ha dit: hem fet la intervenció perquè som coherents. Miri, doncs 
justament el govern de la ciutat fa les propostes i defensa el tipus d’urbanisme comercial que defensa, 
perquè som coherents també, eh! no perquè sapiguem més o menys el que passa en el Parlament de 
Catalunya, jo crec que, bé, tots els responsables públics com a mínim haurien d’estar assabentats de 
per on... de quin és marc legal en què es mou l’administració en què un està present. Estigui al govern 
o estigui a l’oposició, eh! Dit això, escolti, coherents en un model d’urbanisme comercial a Granollers 
que prima... justament la proximitat, escolti: hem passat de quinze mil metres quadrats de zona en què 
l’ús del vianant era preferent, que va a peu, a trenta-tres mil quadrats en el centre de la ciutat, 
justament perquè creiem en un determinat model de ciutat i de comerç, és que si no creguéssim en 
aquest model, si no creguéssim en el recolzament que el petit i mitjà comerç de la nostra ciutat ha de 
tenir per part de les administracions, no haguéssim destinat prop de cinc milions d’euros de recursos 
públics per tenir el centre de la ciutat que tenim.



I podríem parlar també de les obres de millora que s’estan fent en alguns barris de la ciutat, o les que 
estan en aquests moments pressupostades en l’exercici del 2010 per refer algun eix d’algun barri de la 
ciutat, referint-me a la Font Verda; que donarà més rellevància també a l’activitat comercial que hi ha 
en aquest barri. Escolti, nosaltres quan veiem i observem que altres grups municipals, altres governs 
de la comarca, propers a la ciutat de Granollers, que són competència dels interessos dels 
comerciants de la ciutat, m’estic referint a la sol�licitud que sembla que s’ha fet per declarar municipi 
turístic una ciutat que està aquí a la vora, que té un gran centre comercial, i que podrà obrir els 
diumenges, per exemple. I pel que jo estic informat vostès no hi van votar en contra, allà, aquí sí, però 
allà, no, eh! o el propi decret llei que a dos passos i cinc minuts de Granollers , doncs ens ubica un nou 
out-let a tocar de la ciutat, o sigui que el decret llei aquest que s’ha aprovat en el Parlament, a part de 
les trames urbanes consolidades, doncs fixa unes excepcionalitats. Hi ha dues que tenen nom i 
cognoms, una a tocar de Granollers. Escolti, per coherència, poder estar equivocats, eh! però per 
coherència nosaltres hem de defensar els interessos econòmics de la ciutat, els interessos, també 
comercials de la ciutat, i no s’oblidi d’una altra cosa: els interessos també dels consumidors de 
Granollers, per això hem fet la proposta que hem fet.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Ara m’aniria per l’ànim, i demanaria parlar de la llei d’equipaments comercials, però 
renuncio a fer-ho. Perquè hi ha algunes observacions que probablement doncs vindrien a expressar... 
diguéssim una certa preocupació per determinades incoherències que sí que crec té la llei, en el sentit 
que deia el senyor Canet. Per tant, ara no és el moment de manifestar-les. Ho he fet on havia de 
fer-ho i amb qui havia de fer-ho. En tot cas, avui el que fem és una altra cosa, que és aprovar 
l’ampliació de la trama urbana consolidada en el sentit que ha indicat el senyor regidor i òbviament 
amb la vocació de la voluntat de complir una prescripció que la mateixa llei ens marca .

Per tant, demanaria les votacions. Vots favorables a la proposta? Setze. Vots contraris? Dos. 
Abstencions? Cinc. Per tant, quedaria aprovada aquesta proposta.

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor :::: 16161616 PSCPSCPSCPSC::::    14141414 PPPPPPPP::::    2222    
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra :::: 2222    ERCERCERCERC::::    2222
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions :::: 5555 CIUCIUCIUCIU::::    5555    

Alcalde president:
Passem al següent punt, el punt número onze. Ens anem a un extrem de la ciutat a l’altra, passem del 
nord cap al sud. I ara el que farem serà posar a consideració del Plenari una proposta relativa a 
sotmetre a informació pública l’establiment del servei públic municipal d’habitatge dotacional per a 
gent gran en uns habitatges que Granollers Promocions ha de desenvolupar al Pla de Baix. Endavant, 
senyora secretària.

11111111).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA LPROPOSTA RELATIVA A SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA LPROPOSTA RELATIVA A SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA LPROPOSTA RELATIVA A SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA L''''ESTABLIMENT DELESTABLIMENT DELESTABLIMENT DELESTABLIMENT DEL    
SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL DSERVEI PÚBLIC MUNICIPAL DSERVEI PÚBLIC MUNICIPAL DSERVEI PÚBLIC MUNICIPAL D''''HABITATGE DOTACIONAL PER A GENT GRAN A CONSTRUIR AHABITATGE DOTACIONAL PER A GENT GRAN A CONSTRUIR AHABITATGE DOTACIONAL PER A GENT GRAN A CONSTRUIR AHABITATGE DOTACIONAL PER A GENT GRAN A CONSTRUIR A    
LLLL''''ÀMBIT QUE ES QUALIFICA DE SISTEMA DÀMBIT QUE ES QUALIFICA DE SISTEMA DÀMBIT QUE ES QUALIFICA DE SISTEMA DÀMBIT QUE ES QUALIFICA DE SISTEMA D''''HABITATGE DOTACIONAL SITUAT AL PLA DEHABITATGE DOTACIONAL SITUAT AL PLA DEHABITATGE DOTACIONAL SITUAT AL PLA DEHABITATGE DOTACIONAL SITUAT AL PLA DE    
BAIXBAIXBAIXBAIX,,,,    QUE CONFRONTA AL SUD AMB EL CARRER CATERINA ALBERTQUE CONFRONTA AL SUD AMB EL CARRER CATERINA ALBERTQUE CONFRONTA AL SUD AMB EL CARRER CATERINA ALBERTQUE CONFRONTA AL SUD AMB EL CARRER CATERINA ALBERT ,,,,    DE GRANOLLERSDE GRANOLLERSDE GRANOLLERSDE GRANOLLERS

En data 22 de desembre de 2009, el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària va aprovar incoar 
expedient per a l'establiment del servei d'habitatge dotacional públic municipal, així com nomenar la 
comissió d'estudi encarregada d'elaborar la memòria justificativa corresponent, el projecte 
d'establiment i el reglament sobre el règim jurídic de la prestació .

En data 15 de març de 2010  la comissió d'estudi va finalitzar els seus treballs, en els que es desprèn 
l'oportunitat i conveniència d'establir el servei d'habitatge dotacional per a gent gran a construir a 
l'àmbit que es qualifica de sistema d'habitatge dotacional (clau Hdot) situat al Pla de Baix, que 
confronta al sud amb el carrer Caterina Albert, de Granollers.

D'acord amb l'article 160 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres 



Activitats i Serveis dels ens locals, l'expedient instruït amb els documents esmentats s'ha de sotmetre 
a informació pública .

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

PrimerPrimerPrimerPrimer. Aprovar inicialment  la memòria justificativa, el projecte d'establiment i el reglament sobre el 
règim jurídic del servei d'habitatge dotacional públic per a gent gran a construir a l'àmbit que es 
qualifica de sistema d'habitatge dotacional (clau Hdot) situat al Pla de Baix, que confronta al sud amb 
el carrer Caterina Albert, de Granollers, elaborats per la comissió d'estudi

SegonSegonSegonSegon....    Sotmetre a informació pública pel termini de TRENTA dies, a comptar des del dia següent a la 
publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província i al taulell 
d'edictes de l'Ajuntament. 

Alcalde president:
Farà la presentació el senyor Terrades. Endavant.

Sr. Terrades:
Gràcies alcalde, molt breument. Jo crec que és un pas... avui estem fent una aprovació inicial, 
aprovant el reglament del servei d’habitatge dotacional per a gent gran a la zona de Pla de Baix, és un 
pas més d’aquest equipament que no els hi tornaré a fer la descripció perquè hem parlat alguna altra 
vegada en aquest Plenari, i que ens acosta més, jo crec que podrem estar en disposició al voltant dels 
mesos d’estiu, de poder portar ja a Ple, un cop aquest reglament estigui aprovat, la licitació del 
concurs d’idees del projecte de construcció i concessió administrativa d’aquest edifici que ha de donar 
sortida a unes necessitats que entenem que sectors de la població de Granollers, la gent gran, pot 
disposar d’un habitatge d’aquestes característiques.

Alcalde president:
Bé, aquí sí que hi ha demanades intervencions també. Endavant, senyora Alcalde.

Sra. Alcalde:
Gràcies, alcalde. També, ni que sigui breument, eh! per manifestar la importància que des del nostre 
grup municipal té per la ciutat i per a les persones grans que hi viuen el fet que es vagin fent passos 
per tal que disposem d’un servei públic d’habitatge dotacional. Avui l’atenció a les persones 
dependents i la gent gran, són dos dels grans reptes que tenim plantejats, i la diversitat d’aquestes 
persones, fa que a aquest repte li hàgim de donar resposta des de diferents maneres i aquesta, doncs 
des del nostre punt vista n’és una.

Bé, queda clar, tal i com deia el regidor que ara estem en fase de definir-lo, que la necessitat principal 
es atendre aquest tipus de persones, i que el reglament que avui aprovem posa les bases per a crear 
aquest servei i desenvolupa un seguit de punts, doncs que ens van explicant una mica quins seran els 
usuaris, els requisits i tot plegat. Globalment ens a sembla ajustat tot el que aquí s’explica, tot i que hi 
ha alguns aspectes que ens semblen una mica ambigus. Per tant, nosaltres, tal i com ja li hem 
expressat al regidor, estarem amatents al procés que encara queda per a definir, per definir les 
característiques concretes d’aquest servei, que encara no queda tancat, o que en tot cas, aquest estiu 
sembla que el veure’m. 

I ja avancem que ens agradarà participar en la seva definició doncs, pel nostre grup. Entenem que 
aquest servei acompleixi plenament amb la seva funció, ha d’anar complementat amb uns serveis 
específics que permetin que les persones que hi viuen puguin deslliurar-se d’algunes tasques 
domèstiques que els hi són complicades d’assumir, i que es suposa que precisament per això 
demanaran accedir-hi, per exemple, ens referim a un possible servei de bugaderia o un possible 
servei de menjador. Precisament per aquest motiu, ens a sembla doncs que nosaltres en tenim ganes 
i volem fer les nostres aportacions en la redacció d’aquestes bases. Moltes gràcies.

Alcalde president:



Moltes gràcies. No sé si un altre grup té interès en parlar. En tot cas, el senyor Terrades té la voluntat 
d’acabar el debat? No? per tant, tothom ha anunciat també el seu vot favorable, i ho aprovaríem per 
unanimitat.

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde president:
Passem al punt número dotze, en el que es proposa l’aprovació del projecte d’adjudicació del sobrant 
de via pública al carrer Torras i Bages i carrer del Sol de Granollers . Endavant.

12121212).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PROJECTE DDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PROJECTE DDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PROJECTE DDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PROJECTE D''''ADJUDICACIÓ DE SOBRANT DE VIAADJUDICACIÓ DE SOBRANT DE VIAADJUDICACIÓ DE SOBRANT DE VIAADJUDICACIÓ DE SOBRANT DE VIA    
PÚBLICA AL CARRER JOSEP TORRAS I BAGES I CARRER DEL SOL DE GRANOLLERSPÚBLICA AL CARRER JOSEP TORRAS I BAGES I CARRER DEL SOL DE GRANOLLERSPÚBLICA AL CARRER JOSEP TORRAS I BAGES I CARRER DEL SOL DE GRANOLLERSPÚBLICA AL CARRER JOSEP TORRAS I BAGES I CARRER DEL SOL DE GRANOLLERS

Per tal de regularitzar les finques i formar façana al carrer Josep Torras i Bages , entre el carrer del Sol 
i de Joan Prim, així com regularitzar les finques en la confluència del carrer del Sol i Torras i Bages, 
amb la incorporació dels terrenys provinents dels sobrants de via pública que resten a la banda est del 
carrer del Sol i a la banda nord del carrer Torras i Bages en aquest tram, el Servei d'Urbanisme ha 
redactat el Projecte d'adjudicació de sobrant de via pública al carrer Josep Torras i Bages i carrer del 
Sol de Granollers, on s'especifiquen les característiques de les diferents finques que formen les 
parcel�les sobreres,els criteris i la proposta d'adjudicació als propietaris confrontants i les seves 
valoracions individualitzades.

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

Que els terrenys sobrants tenen una superfície total de 55,77 m
2
, amb un valor total d'adjudicació de 

263.011,32 euros.

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

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

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .... Aprovar el Projecte d'adjudicació de sobrant de via pública al carrer Josep Torras i 
Bages i carrer del Sol de Granollers, amb una superfície total de 55,77 m

2
, redactat pel Servei 

d'Urbanisme d'aquesta Corporació.

SegonSegonSegonSegon.... Requerir als propietaris confrontants i que consten en el projecte esmentat, perquè en el 
termini de 30 dies compareguin davant d'aquest Ajuntament, i manifestin allò que considerin 
convenient, relatiu a l'adquisició voluntària de les parcel�les . 

Alcalde president:
Farà la presentació el senyor Terrades, endavant.

Sr. Terrades:
Sí, amb molta brevetat. Jo crec que l’explicació del punt que ha fet la senyora secretària, doncs 



explica perfectament el que anem a fer. Hi ha un sobrant de via pública al carrer Torras i Bages, carrer 
del Sol amb Joan Prim; i el que proposem és regularitzar justament aquests carrers, amb la realitat 
urbanística definida en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, i incorporar aquests terrenys al 
sobrant de via pública per la seva alineació per part d’aquesta administració amb els propietaris 
colindants.

Alcalde president:
Aquí sí que hi ha anunciades intervencions. Per part d’Esquerra Republicana, la senyora Alcalde, 
endavant.

Sra. Alcalde:
Gràcies, alcalde. Aquest és un aspecte que va quedar a sobre la taula el mes passat, perquè 
Convergència ho va demanar, i nosaltres en aquests moments no tenim constància de què hi hagin 
hagut converses, que hagin pogut modificar res del que hi ha. Per tant, la intervenció que jo faré 
tampoc serà gaire diferent de la que vaig fer el mes passat quan es va posar a consideració del Ple, el 
mateix però de l’altre costat de la carretera.

El primer de tot, dir-vos que no posem en dubte la legalitat de les actuacions que es portaran a terme, 
també, ja ho vam dir l’altre deia, una vegada aprovat aquest projecte. Ara bé, hem de dir-vos també 
que el fet de què s’acompleixi la legalitat no vol dir que el que és porti a terme a nosaltres ens hi 
sembli ètic. Aquest terreny que ara l’Ajuntament qualifica com a sobrant de via pública, era en el seu 
moment cases que van ser expropiades als seus propietaris i enderrocades per a fer-hi carrer, però 
com què el carrer, pel que sembla doncs va ser més estret del previst, doncs va quedar un trocet que 
va esdevenir acera. Ara passats els anys, l’Ajuntament en enlloc de mantenir aquest espai com a 
públic, i aprofitar-lo per esponjar l’espai d’aquesta ciutat que sembla ser que tots ens estimem tant, 
doncs el venen a un bon preu als particulars que hi estiguin interessats. És en aquest punt on no 
trobem que l’operació tingui ni gota d’ètica. Mal pagar una casa a un veí de la ciutat per desprès 
vendre’n una part a un preu d’urbanitzable a un altre veí, doncs no ens a sembla una bona pràctica. De 
fet, sembla que fem mofa dels ciutadans, llevar-los una propietat per a un ús públic i que a llarga 
esdevé profit per a un altre de privat.

I torno a repetir que ja vàrem dir, fa un més enrere que el grup municipal d’Esquerra pensa que amb 
aquest tipus d’operacions l’equip de govern..., bé, malgrat doncs ha fet moltes inversions, i tot plegat. 
Doncs ha vegades per un petit sobrant de terra sembla que ens interessi més disposar ara d’uns 
diners líquids que no de preservar un espai al centre de la ciutat que en principi no faria, diguéssim 
cap nosa. I no hi volem donar-hi més voltes. Aquesta és la nostra interpretació i la de moltes persones 
amb les que al llarg d’aquest mes he tingut ocasió de parlar. I bé, esperem que sí més no es consideri 
respectable. Gràcies.

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

Sr. Gutiérrez:
Gràcies, senyor alcalde. Se’ns proposa que els terrenys situats al carrer Torres i Bages i al carrer del 
Sol, amb una superfície de cinquanta-cinc amb setanta-set metres quadrats, i que tenen consideració 
de sobreres, la seva venda sigui directa als propietaris de les finques colindants, segons els criteris 
bàsics de millor aprofitament, veïnatge i millora de les condicions d’edificació i habitabilitat de les 
parcel�les veïnes. Entenem que seria un millor aprofitament per les persones i per la ciutat destinar 
aquest terrenys a zona verda, plantació d’arbres i col�locació de bancs, perquè les persones 
poguessin seure, o en tot cas, deixar l’amplitud de les voreres com estan, guanyant que els carrers 
siguin més oberts i amb més lluminositat, com es pot veure ara, com són ara. Vostès estan prioritzant 
el benefici particular, enlloc del col�lectiu, cosa que el nostre grup no ho veu així, i per tant no podem 
donar el suport a aquest punt. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Per part de Convergència i Unió, el senyor Canet. Endavant.



Sr. Canet:
Moltes gràcies. Si bé, fa un mes el nostre grup, com bé ha dit el grup d’Esquerra Republicana, la 
Isabel Alcalde. Vàrem demanar que aquest tema quedés a sobre la taula, i ho vàrem demanar no 
perquè tinguéssim tota la informació que volíem tenir, i una d’aquestes informacions i la vaig dir aquí, i 
la vaig dir en comissió era que volíem disposar de l’escriptura de propietat per veure exactament com 
es va inscriure aquesta finca de Joan Prim número quinze. Repeteixo que vàrem deixar aquest tema a 
sobre la taula en espera de rebre aquesta escriptura, i a dia d’avui jo personalment no tinc constància 
de què l’hàgim rebut. A llavors, la nostra posició és exactament la mateixa de fa un mes, tampoc 
entenem massa bé desprès de vint anys, el fet de voler-ho tornar en el Ple, em sembla una mica de 
puntillo, perquè escolti, a mi em sembla que s’hauria de trobar aquesta escriptura i a mi em sembla 
que... m’estic adelantant als aconteixements en vint-i-quatre hores el nostre grup estarà en disposició 
de tenir-la, i no perquè ens l’hagi facilitada l’Ajuntament.

Dic això, perquè... ja dic que no penso repetir la intervenció de l’últim dia, consta en acta que vaig 
demanar aquesta escriptura, consta en acta que també la vaig demanar en comissió, en comissió 
també vaig demanar una còpia del Pla General, de l’any 84, aquesta sí que va ser-ne lliurada. Però... i 
perquè demanem aquesta escriptura, doncs perquè miri, el decret d’aquest Ajuntament que es va 
aprovar aquí al 1986, al desembre per a ser exactes, entre molts acords es deia: segon, formalitzar 
mitjançant escriptura pública l’esmentada transmissió i facultar al senyor alcalde president establir la 
determinada forma de pagament, per tant diu: formalitzem mitjançant escriptura pública l’esmentada 
transició, per tant, considerem que aquesta escriptura deu existir, altre cosa és que la trobem o no la 
trobem. I com a punt tercer deia: inscriure en el patrimoni municipal l’esmentada finca com a be d’ús 
públic.

Faig esmena amb això: com a be d’ús públic. El nostre grup va manifestar el que va manifestar, tornen 
a portar aquest punt aquí en el Ple de l’ordre del dia, no sé l’interès que puguin tenir els veïns, potser 
vostès sí que ho saben, jo no el sé, en adquirir això, d’aquí a trenta dies ho veurem. Però nosaltres 
continuem dient que volem tenir tota aquesta informació. També vàrem demanar en el seu dia, pel que 
fa en la part de davant, i em sap greu que aquell dia no hi era el senyor Terrades en el Ple, també 
vàrem demanar que ens faltava alguna part d’informació, no és tant transcendental per part nostre, 
però sí que és cert, no? ens faltava més informació, perquè al final amb la que ens van facilitar no vam 
acabar de saber que és va pagar pels d’aixòs, perquè va ser una informació que..., això és un 
problema menor, eh! vull dir, així com lo altre sí em molesta especialment, el no disposar d’aquesta 
documentació, en aquest cas no, però sí que no vam arribar a saber exactament que s’havia pagat, 
perquè l’expedient que se’ns va facilitar acabava on acabava, no?

També, aquests dies jo també he parlat amb força gent, no? no acabo d’entendre com es va permetre 
a algun propietari o arrendador, perquè ho ignoro i tampoc m’interessa massa, el fet de fer obertures 
en algun dels locals, no? si realment, allò no era acera, perquè es van permetre de fer unes obertures 
a un establiment d’hostaleria en el carrer... entre el carrer Josep Irla... Vull dir: són dubtes que a mida 
que van passant els dies em van abordant. Simplement dir-vos, i us ho vaig dir el primer dia, potser sí 
que això és legal, no tinc cap mena de dubte, en tindré menys dubtes el dia que tingui l’escriptura en 
el meu poder, però em remeto en dir que jo penso que més èmfasi que cap altre ciutadà de 
Granollers, penso que el que s’està fent en aquest cas, que ja vaig diferenciar que era diferent de 
l’altra banda, pot ser legal però jo no ho trobo massa ètic. Moltes gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Senyor Terrades, endavant.

Sr. Terrades:
Gràcies, alcalde. A mi em sorprèn, em sorprèn aquesta disquisició que ara fem sobre l’ètic i el legal, 
eh! jo sempre havia partit de la base que el que era èticament reprovable era allò que no era legal. 
Hem avançat un pas més, com a mínim ja es reconeix que l’actuació de l’Ajuntament en aquest cas, 
potser que canviï l’opinió, però com a mínim han manifestat vostès que és legal, no? Miri, això es va 
expropiar, vostès ho saben, a finals dels vuitanta, entre el vuitanta-set i el noranta, no? l’operació, que 
avui no parlem, eh! aquesta va ser una mica posterior, la que parlem avui... vuitanta-sis, l’escriptura és 
de l’any vuitanta-set, el vint-i-tres de setembre del vuitanta-set. Jo he fet l’esforç d’anar al registre de la 



propietat, que es on hi ha... suposo que una mica per deformació professional, no? i... la finca aquesta 
està inscrita a favor de l’Ajuntament de Granollers, a títol de compra venda, i punt! Home, justament és 
va inscriure en el patrimoni de l’Ajuntament, en el domini públic de l’Ajuntament. Miri es va expropiar 
tot perquè el... vostès també saben perfectament que no tota la finca estava inscrita a vialitat segons 
el Pla del vuitanta-quatre, que amb la llei d’expropiació forçosa, també saben... inclús em consta que 
ho saben, que si el tros sobrer no reunia els requisits de parcel�la edificatòria, l’administració... no 
aquesta, qualsevol administració, està obligada a expropiar el conjunt de la finca. 

El Pla del vuitanta-quatre fixava, i es va fer perquè el Pla del vuitanta-quatre fixava que la parcel�la 
mínima edificatòria era de cent metres quadrats, dels quals, se’n podien... en aquest cas, en aquest 
indret, setanta dels quals eren edificables. El Pla del 2007, el que és vigent actualment, el que fa no és 
una altra cosa que recollir en aquest àmbit concret les prescripcions que ja fixava el Pla del 
vuitanta-quatre i fixa de nou l’alineació de carrer. Si es fixen en l’edifici que hi ha entre el carrer del Sol 
i el carrer Corró veuran justament quin era l’alineació del carrer, aquella línia que fixa el que és via 
pública del que pot ser d’ús privatiu. Per tant, des del punt de vista del govern, el fixar de nou 
l’alineació en els mateixos termes que ja estava fixat en el Pla del vuitanta-quatre no es necessita cap 
expedient de desafecció com... les converses que hem tingut, doncs s’ha manifestat, no? Segueix... 
aquest espai que estem parlant... en definitiva, nosaltres aquí ens podem pensar que estem parlant de 
no se sap ben bé què, no? estem parlant d’aquest àmbit que són trenta-quatre metres. Diguéssim, el 
resta ve d’una altra operació que no té res a veure amb aquesta expropiació, eh! és una alineació de 
carrer, una reducció del Pla Parcial del costat que va orientar l’eix del carrer del Sol d’una altra 
manera, per tant, estem parlant d’això, de trenta-quatre metres, que en aquest cas concret segueix 
sense tenir, doncs la categoria de solar edificable, que només pot tenir aquest ús si s’afegeix a la 
parcel�la colindant. El que estem proposant aquí és... com permet l’ordenament d’aquest país, doncs 
justament donar-li l’ús en aquest solar que té, eh! per solucionar també un problema de mitgeres.

Aquest Ajuntament, ja ho va fer a l’any vuitanta-nou... ja ho va fer a l’any vuitanta-nou: vam aprovar 
inicialment, desprès no va continuar l’expedient, eh! però van aprovar inicialment amb el vot de tots 
els grups municipals, es va aprovar per unanimitat, eh! justament el mateix que avui estem fent, eh! 
bé, el que entenc és perquè a l’any vuitanta-nou, això sí que tothom ho veia clar i a l’any 2010, doncs 
això no és així, no? Bé, per tant, aquesta és la... nosaltres entenem que amb aquesta proposta el que 
fem és endreçar una zona de la ciutat, que podrà tenir obertures en el carrer Torras i Bages.

Alcalde president:
... com què el senyor Terrades ha vegades fa pauses molt llargues, ara no sabia si era una pausa 
llarga, per emfatitzar la intervenció, però és que havia acabat. No sé si la senyora Alcalde vol 
intervenir... sí que vol intervenir la senyora Olano. Endavant.

Sra. Olano:
Sí, molt breument. Per respondre al senyor Terrades, el Granollers d’ara, del 2010 res té a veure amb 
el del vuitanta-nou. Més que mai necessitem més espais d’utilització pública i sobretot adreçats a 
poder mantenir el nivell d’espais verds que almenys el nostre grup municipal té molt clar. Sí vostè vol 
renunciar, doncs aquí ja no entrarem, no es tracta ni de legalitat ni d’ètica, però considerem que hi ha 
una bona oportunitat, que ja forma part del patrimoni de la ciutat i si nosaltres estiguéssim en l’equip 
de govern ho destinaríem a espai verd. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Senyor Canet, endavant.

Sr. Canet:
Gràcies, senyor alcalde. Home, vostè s’ha pres la molèstia i nosaltres també, d’anar al registre de la 
propietat, també s’haguessin pogut prendre la molèstia de demanar una còpia i facilitar-me-la i no 
fer-me-la anar a buscar a mi, demà. Posant-se a prendre’s molèsties, doncs se l’haguéssim pogut 
prendre tots, no? almenys per fer-me callar i almenys per donar-me la documentació que els hi he 
requerit, perquè en el registre també hi he anat jo. Simplement fer aquest apunt i fins que no tingui 
l’escriptura no penso manifestar res més en aquest tema. Simplement, també m’agradaria que em 
contestés sobre la segona part que li he preguntat: com és possible que s’obrissin portalades en la 



finca del carrer de davant, ja que no li vaig poder preguntar l’altre dia. Moltes gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Per cloure el debat, senyor Terrades.

Sr. Terrades:
Sí, no era cosa intencionada, estava repassant apunts per si sortia, depenent de les intervencions que 
hi haguessin, per a poder fer una rèplica a la segona intervenció. Com què tinc la intuïció de què 
aquest debat és possible que continuï algun altre dia, doncs algunes de les conclusions i de les coses 
que els hi volia dir, doncs ja els hi diré o no, eh! el dia que s’obri o es tanqui, aquest debat. Avui estic 
molt coincident, eh! amb els grups municipals, coincideixo amb la senyora Olano, la ciutat del 
vuitanta-nou, pel que fa referència als espais públics, als espais verds, per el gaudir de les ciutadanes 
i els ciutadans no són els mateixos de l’any vuitanta-nou que l’any 2010, per sort, ara en tenim 
bastants més, que els que teníem al vuitanta-nou. Gràcies, a l’acció i a la política urbanística del 
planejament d’aquesta ciutat. No digui que no, senyora Olano, perquè això és així i li hem explicat més 
d’una vegada els ratis, i com han anat evolucionant aquests ratis de metres quadrats a favor de la 
ciutat, d’espais lliures a favor de la ciutat, que no és altra cosa que dels ciutadans.

Alcalde president:
Molt bé, en tot cas, queden clares les posicions, es l’hora de votar. Vots favorables a la proposta? 
Catorze. Vots contraris? Set. Abstencions? Dos. Per tant, la proposta queda aprovada.

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor :::: 14141414 PSCPSCPSCPSC::::    14141414
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra :::: 7777 CIUCIUCIUCIU::::    5555 ERCERCERCERC::::    2222
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions :::: 2222 PPPPPPPP::::    2222

Alcalde president:
Passem a la Comissió Informativa de l’Àrea de Benestar Social. I proposarem l’aprovació de un 
conveni de col�laboració entre el Departament d’Acció Social i Ciutadania, i de l’Ajuntament de 
Granollers per la construcció d’una residència i centre de dia per a persones grans amb dependència. 
Endavant.
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE L ''''ÀREA DE BENESTAR SOCIALÀREA DE BENESTAR SOCIALÀREA DE BENESTAR SOCIALÀREA DE BENESTAR SOCIAL

13131313).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LA SIGNATURA DEL CONVENI DEAPROVACIÓ DE LA SIGNATURA DEL CONVENI DEAPROVACIÓ DE LA SIGNATURA DEL CONVENI DEAPROVACIÓ DE LA SIGNATURA DEL CONVENI DE    
COL�LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DCOL�LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DCOL�LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DCOL�LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D ''''ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA I LACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA I LACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA I LACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA I L''''AJUNTAMENTAJUNTAMENTAJUNTAMENTAJUNTAMENT     
DE GRANOLLERS PER A LA CONSTRUCCIÓ DDE GRANOLLERS PER A LA CONSTRUCCIÓ DDE GRANOLLERS PER A LA CONSTRUCCIÓ DDE GRANOLLERS PER A LA CONSTRUCCIÓ D''''UNA RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA PER AUNA RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA PER AUNA RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA PER AUNA RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA PER A    
PERSONES GRANS AMB DEPENDÈNCIAPERSONES GRANS AMB DEPENDÈNCIAPERSONES GRANS AMB DEPENDÈNCIAPERSONES GRANS AMB DEPENDÈNCIA

D'acord amb el que preveu la llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, l'Institut Català 
d'Assistència i Serveis Socials és l'organisme de l'Administració de la Generalitat responsable de la 
gestió de les prestacions econòmiques de caràcter individual i de la gestió dels convenis de 
col�laboració de la Generalitat amb les administracions locals competents en matèria de serveis 
socials.

L'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials, dependent del Departament d’Acció Social i 
Ciutadania, creat per la Llei 12/1983, de 14 de juliol, exerceix a tot el territori de Catalunya la titularitat 
de la gestió de les prestacions i els serveis socials que li assigna la llei anteriorment esmentada .

L'article 191 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya estableix que l'Administració de la Generalitat i els ens locals 
poden establir convenis o consorcis sobre serveis locals o assumptes d'interès comú, per tal 



d'instrumentar fórmules d'assistència i cooperació econòmica, tècnica i administrativa.

L'Ajuntament de Granollers és titular d'una parcel�la destinada a equipaments, d'una superfície de 
9.840 metres quadrats, situada dins de l'àmbit del Pla Parcial del Sector U Terra Alta, del terme 
municipal de Granollers. Actualment aquesta parcel�la està pendent d'inscripció al Registre de la 
Propietat.

L'Ajuntament de la Granollers està interessat en la  construcció d’una residència i centre de dia per a 
persones grans amb dependència atès l'índex d'envelliment del municipi.

S'han analitzat les necessitats i la priorització de les accions incloses al Pla d'Actuació Social vigent 
en relació a l’àmbit comarcal i a la programació territorial, pel que fa a l'atenció a les persones grans 
amb dependències i es considera que el nou equipament és beneficiós per l'interès general de la 
població. 

És voluntat de les parts establir en el present document les bases de col�laboració per a la construcció 
i posada en funcionament d’una residència i centre de dia per a persones grans amb dependència, al 
municipi de Granollers, d'acord amb els instruments de coordinació interadministrativa que preveu la 
llei de serveis socials .

D'acord amb l'informe favorable del cap de l'Àrea de Benestar social.

    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 signatura del Conveni de col�laboració entre el Departament d'acció Social i 
Ciutadania de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Granollers per a la construcció d'una 
residència i centre de dia per a persones grans amb dependència, d'acord amb els pactes següents:

"Primer.-  Objecte

L'objecte del conveni és establir el marc de col�laboració entre Departament d’Acció Social i 
Ciutadania i l’ajuntament de Granollers per a la construcció i posada en funcionament d’una residència 
i centre de dia per a persones grans amb dependència.

En annex específic complementari d’aquest conveni, es concretarà les actuacions i els compromisos 
concrets sobre la construcció i posada en funcionament de l’esmentat equipament, que comptarà amb 
una capacitat de 100 places residencials i  30 places diürnes.

Segon.- Obligacions del Departament d'Acció Social i Ciutadania

2.1. Per aquest acte, el Departament reconeix raons d’interès públic i social per finançar part de la 
construcció i posada en funcionament de la futura residència i centre de dia per a persones grans a 
Granollers, fins a un màxim del 50% del pressupost i un mínim que s’haurà de concretar, tant en la 
seva quantificació com en la seva materialització , en un annex específic a aquest conveni.

2.2. El Departament d’Acció Social i Ciutadania, en aplicació de la normativa vigent, acreditarà l'entitat 
adjudicatària de la gestió de la residència de Granollers com a entitat col�laboradora o com a entitat 
concertada, amb el Departament d’Acció Social i Ciutadania.

2.3. El Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, es compromet a 
concertar, 50 places residencials i 15 places diürnes a l’entitat titular de l’establiment. Aquest nombre 
de places, tant residencials com diürnes, poden ser objecte d’increment si les demandes i necessitats 
ho requereixen en el moment que l’equipament estigui en condicions d’iniciar l’activitat i sempre i quan 
compleixi amb tots els requisits establerts per la normativa vigent. L’accés a aquestes places es durà 
a terme d’acord amb la naturalesa del servei i a les normes vigents que regulen el procediment i 
l’accés als serveis socials .
 
Tercer.- Obligacions de l'Ajuntament de Granollers

3.1. L'Ajuntament és el responsable d'impulsar la construcció de la residència, així com la gestió 



d'acord amb la llei 30/2007, de 30 octubre, de contractes del sector públic. 

3.2. L'equipament disposarà d'una capacitat de 100 places residencials i  30 diürnes. 

3.3 L’Ajuntament vetllarà perquè tant el projecte constructiu com el projecte funcional s’adeqüin a les 
condicions generals de model recomanades per l’ICASS, L’Institut Català d’Assistència i Serveis 
Socials. Aquest projecte constructiu s'haurà de redactar durant l'exercici 2010, i l'obra s'haurà de licitar 
durant el 2011.

3.4. L’Ajuntament vetllarà pel compliment de les condicions materials i funcionals establertes segons 
la normativa vigent,  així com els tràmit pel registre del servei en el Registre d’entitats, serveis i 
establiments del Departament d’Acció Social i Ciutadania.

3.5. L’Ajuntament es compromet a promoure que l’entitat gestora de la residència  s’acrediti com a 
entitat col�laboradora del Departament d’Acció Social i Ciutadania, així com perquè compleixi amb els 
requisits que estipuli l’ICASS per la concertació de places .

3.6. L’Ajuntament, mitjançant l’entitat adjudicatària, posarà a disposició del Departament d’Acció 
Social i Ciutadania, mitjançant l’ICASS, 50 places residencials i 15 places diürnes en règim de places 
concertades. 

3.7. L'Ajuntament de Granollers i l’entitat adjudicatària farà constar en tota la documentació 
relacionada amb la prestació del servei residencial per a gent gran que és entitat acreditada i 
col�laboradora de l'ICASS del Departament d’Acció Social i Ciutadania.

3.8. Així mateix, un cop construïda la residència, es col•locarà una placa indicativa on consti aquesta 
col�laboració institucional .

Quart.-   Naturalesa

Atesa la naturalesa de marc declaratiu d’intencions, aquest conveni comportarà l’assumpció 
d'obligacions exigibles i el compromís de despeses econòmiques en la mesura en què es concretin i 
es desenvolupin les actuacions necessàries per a l’objecte del conveni, mitjançant l’annex 
corresponent que passarà a formar-ne part integrant. 

Cinquè.- Vigència

El conveni serà d'aplicació des del dia de la seva signatura i tindrà vigència fins a la posada en 
funcionament de la residència per a persones grans amb dependència a Granollers. 

Sisè.-  Comissió de Seguiment

Es constitueix una Comissió de Seguiment formada per quatre persones: dues en representació del 
Departament d'Acció Social i Ciutadania, i dues en representació de l'Ajuntament de Granollers. 
Aquesta Comissió es reunirà, com a mínim, un cop cada any de vigència d'aquest conveni.

Aquesta Comissió tindrà com a funcions vetllar pel seguiment dels acords establerts en aquest 
conveni.

Setè.- Interpretació

Les qüestions litigioses que puguin sorgir de la interpretació i compli-ment d'aquest conveni seran 
resoltes entre les parts i, si això no fos possible,  de coneixement i competència de l'ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu .

Vuitè.- Publicitat

Es farà constar en tota la documentació relacionada amb la construcció dels equipaments que s'ha 
realitzat en col�laboració entre el Departament d'Acció social i Ciutadania i l 'Ajuntament de Granollers.

Novè.-     Resolució



El present conveni de col�laboració es resoldrà i quedarà sense efectes per les causes següents :

a) el compliment del seu objecte
b) l'acord de les parts
c) l'incompliment total o parcial dels pactes subscrits i l'incompliment de les disposicions legals 
d'aplicació
d) la denúncia d’alguna de les parts amb un avís previ de tres mesos.
e) la no presentació del projecte executiu abans del 31 de desembre de 2010.

SEGONSEGONSEGONSEGON. Nomenar el senyor Francesc Martínez Mateo, cap de l'àrea de Benestar Social, i al senyor 
Ricard Ros Puig, cap de l'Àrea Territoria com a representants de l'Ajuntament de Granollers a la 
Comissió de Seguiment.

TERCERTERCERTERCERTERCER. Facultar a l'alcalde de Granollers per a la signatura del conveni .

QUARTQUARTQUARTQUART.  

Alcalde president:
Molt bé. Té la paraula la regidora de Benestar Social, la senyora Maria del Mar Sánchez, endavant.

Sra. Sánchez:
Gràcies, alcalde. Bé, en les darreres dècades, les contínues millores en la qualitat de vida de la 
població estan permetent que l'esperança de vida augmenti de forma considerable. El concepte que 
tenim de l'etapa de la vellesa, afortunadament està canviant i aquesta millora en les condicions de 
vida, fa què la major part de la gent que arriba a edats avançades de la vida, puguin continuar amb un 
projecte vital i un funcionament personal i social completament autònom. Però, malgrat tot, continuen 
existint casos en què les conseqüències de diferents malalties i processos crònics redueixen aquest 
nivell d'autonomia fins a l'aparició de la dependència. En aquests casos, és ben coneguda la 
preferència de la persona gran per restar al seu propi domicili, al costat dels seus familiars i amb les 
cures que precisi, ja sigui professionals o dels mateixos familiars més propers .

Quan no es donen aquestes condicions mínimes, i la persona gran requereix d'unes cures d'intensitat 
elevada que no poden ser prestades amb garanties de qualitat al domicili, és quan es requereix el pas 
a un establiment residencial que garanteixi aquesta atenció. L'Ajuntament de Granollers, ve treballant 
des de fa temps per a què les persones grans dependents es puguin quedar al propi domicili el major 
temps possible i amb les millors condicions mitjançant l'acostament d'una oferta d'atenció domiciliària 
que permeti una vida en condicions de qualitat i amb seguretat, ja sigui mitjançant assistència a les 
activitats de la vida diària, els àpats a domicili o les teleassistències. La pròpia Llei de Dependència i 
la Llei de Serveis Socials han vingut a reconèixer aquest dret primant aquesta opció per sobre de 
l’ingrés en una residència. Tanmateix, quan es dóna la circumstància d'un estat de dependència que 
no pot ser atès adequadament en el si de la llar, és bàsic poder gaudir d'una oferta de serveis 
residencials assistits suficient i de proximitat, a fi que la persona dependent no quedi completament 
aïllada del seu entorn i de la seva xarxa familiar i social .

La preocupació de l'actual equip de govern per cobrir les necessitats no ateses dels seus ciutadans, 
va portar a realitzar un estudi de necessitats que ha permès desvetllar que, malgrat els bons índexs 
generals de cobertura a la comarca, la ciutat presentava un dèficit de places residencials públiques a 
la ciutat, fet especialment preocupant tenint en compte les projeccions demogràfiques que auguren un 
increment important de la població anciana en els propers deu anys. Davant d'aquesta situació 
l'Ajuntament ha presentat aquest estudi al Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat 
de Catalunya, a fi de reclamar suport per a la construcció d'un centre residencial de cent places i 
trenta de centre de dia, obtenint una resposta positiva, que finalment es traduirà en la signatura del 
conveni de col�laboració que avui sotmetem a votació. Mitjançant aquest conveni l'Ajuntament destina 
un solar públic ubicat al barri de Terra Alta, i n'assumeix l'impuls de la construcció i la gestió de 
l'equipament. El Departament d'Acció Social i Ciutadania es compromet, per la seva part a cofinançar 
el cinquanta per cent de les despeses de construcció i a concertar fins el cinquanta per cent de les 
places, tant de les residencials com de les diürnes.



Per això, cal remarcar que la construcció d'aquesta residència està en sintonia amb d'altres mesures 
que aquest equip de govern està prenent durant aquest mandat adreçades a millorar el benestar de 
les persones grans, entre les que incloem la propera construcció de seixanta-sis habitatges 
dotacionals per a gent gran al Pla de Baix, que permetran un allotjament adaptat sense barreres 
internes a persones grans autònomes que visquin soles o amb la seva parella, o fill amb discapacitat i 
que avui hem aprovat el seu reglament. També, l'important increment continuat en el nombre de 
teleassistències i en les hores d'atenció domiciliària ofertades; la cessió d'un edifici municipal a la 
Fundació Antònia Roura que permetrà ofertar seixanta noves places públiques de centre de dia. 
L'oferta diversa d'activitats de dinamització social i cultural per a la gent gran, o la continuïtat del 
programa: Els Serveis socials més a prop; per acostar l'oferta de serveis socials i conèixer les 
situacions de vulnerabilitat i necessitat com a base per a la imminent posta en marxa de l'observatori 
de la fragilitat en la gent gran, el qual, permetrà donar una visió global i al mateix temps detallada de la 
situació de les persones grans pel que fa al seu benestar i qualitat de vida; i així poder implementar 
les mesures necessàries per solucionar els problemes que presentin .

Amb l'aprovació de la signatura d'aquest conveni que avui posem a votació, volem fer pales el 
compromís ferm i constant que aquest equip de govern ha assumit per avançar cap a una societat on 
siguin reconeguts els drets de les persones, i especialment de les persones grans, que han aportat tot 
el seu capital de vida per a què tots puguem gaudir d'un nivell elevat de benestar. I no únicament per 
solidaritat amb les persones grans d'avui, sinó com a garantia que aquests drets ens seran també 
aplicats en el futur, ja que tots aspirem a arribar a la vellesa.

Alcalde president:
... alguns ja estem més a prop. Obrim torn de paraules... no? per part del Partit Popular, tampoc. Per 
part de.... és que s’havia demanat intervenció... En tot cas, és evident que hi ha acord en aquest tema, 
i per tant queda aprovat per unanimitat.

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde president:
Passem a la Comissió Informativa de l’Àrea de Cultura i Educació. El punt número catorze és el 
dictamen per tal de resoldre les al�legacions formulades als estatuts de la Fundació Orquestra de 
Cambra, i per tant conseqüentment aprovar-la definitivament. Endavant.

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE L ''''ÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓ

14141414).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A RESOLUCIÓ DE LES ALDICTAMEN RELATIU A RESOLUCIÓ DE LES ALDICTAMEN RELATIU A RESOLUCIÓ DE LES ALDICTAMEN RELATIU A RESOLUCIÓ DE LES AL....LEGACIONS FORMULADES ALSLEGACIONS FORMULADES ALSLEGACIONS FORMULADES ALSLEGACIONS FORMULADES ALS    
ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ ORQUESTRA DE CAMBRAESTATUTS DE LA FUNDACIÓ ORQUESTRA DE CAMBRAESTATUTS DE LA FUNDACIÓ ORQUESTRA DE CAMBRAESTATUTS DE LA FUNDACIÓ ORQUESTRA DE CAMBRA,,,,    I CONSEQÜENTMENT APROVACIÓI CONSEQÜENTMENT APROVACIÓI CONSEQÜENTMENT APROVACIÓI CONSEQÜENTMENT APROVACIÓ    
DEFINITIVA DE LA SEVA CREACIÓ I DELS SEUS ESTATUTSDEFINITIVA DE LA SEVA CREACIÓ I DELS SEUS ESTATUTSDEFINITIVA DE LA SEVA CREACIÓ I DELS SEUS ESTATUTSDEFINITIVA DE LA SEVA CREACIÓ I DELS SEUS ESTATUTS

En sessió plenària del dia 24 de novembre de 2009, es va aprovar inicialment la creació de la 
Fundació pública temporal de l'Orquestra de Cambra de Granollers, i els seus estatuts, de conformitat, 
amb allò que disposa la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
les persones físiques. 

Que, durant el període d'informació pública de l'expedient corresponent, endegat mitjançant anuncis 
publicats en el Butlletí Oficial de la Província núm. 305, del dia 22 de desembre de 2009 i en el Diari 
Oficial de la Generalitat núm. 5541, del dia 8 de gener de 2010, així com, en el tauler d'anuncis 
d'aquest Ajuntament des del dia 23 de desembre de 2009 al dia 1 de febrer de 2010, ambdós inclosos, 
el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya, va presentar el dia 29 de gener de 2010 
(registre d'entrada núm. 1.883), un escrit en el què formulava diverses esmenes i al.legacions. 

Per altra banda, i amb anterioritat a l'inici del període d'informació pública, l'Escola Municipal de 
Música J.M.Ruera, va presentar el dia 7 de desembre de 2009 (registre d'entrada núm. 27.142), un 
escrit amb esmenes concretades en el preàmbul i en el Capítol II article 3. 



Que, analitzades les diverses esmenes i al.legacions presentades, s'ha determinat acceptar-les 
pràcticament totes elles, excepte aquelles que per imperatiu de la pròpia norma aplicable Llei 4/2008, 
no es poden acceptar, i que sòn les referides a l'art. 5, darrer paràgraf-Beneficiaris de la Fundació, a 
l'art. 15.2-Distribució de càrrecs i a l'art. 23.2-Conflicte d'interessos. 

Tanmateix, i per qüestions d'aclariments, per part de la Secretaria General s'han inclòs també algunes 
esmenes no substancials. 

I totes elles, resten reflectides en el text dels estatuts que s'adjunta, i assenyalades amb negreta.

Que l'Associació de l'Orquestra de Cambra de Granollers ha presentat un certificat conforme 
l'assemblea general ordinària celebrada el dia 22 de març de 2010, va aprovar definitivament, per una 
banda, la constitució conjunta amb aquest Ajuntament de Granollers de la Fundació Pública Temporal 
de l'Orquestra de Cambra de Granollers així com els seus estatuts reguladors, i per altra banda fer 
l'aportació fundacional que li correspon de 14.000 euros.

Que, en virtut de l'art. 13.2 dels estatuts de la Fundació, l'Ajuntament de Granollers ha de nomenar un 
màxim de tres patrons, sent necessàriament un d'ells la Regidora de Cultura.

Atesa l'existència de suficient consignació pressupostària en la partida G-6113343087000 del 
pressupost vigent, per a fer front a la dotació inicial de 16.000,00 euros, com a aportació d'aquest 
Ajuntament a la Fundació, d'acord amb el que preveu l'art. 7 dels estatuts.

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

Primer : Estimar les al.legacions formulades per l'Escola Municipal de Música J.M.Ruera als estatuts 
de la Fundació pública temporal Orquestra de Cambra de Granollers, concretades en el preàmbul i en 
el Capítol II article 3. 

Segon : Estimar en part diverses esmenes i al.legacions formulades pel grup municipal Esquerra 
Republicana de Catalunya als estatuts de la Fundació pública temporal Orquestra de Cambra de 
Granollers, concretades en el preàmbul i en el Capítol II article 3, i desestimar aquelles que per 
imperatiu de la pròpia norma aplicable Llei 4/2008, de 24 d'abril esmentada, no es poden acceptar, i 
que són les referides a l'art. 5, darrer paràgraf-Beneficiaris de la Fundació, a l'art. 15.2-Distribució de 
càrrecs i a l'art. 23.2-Conflicte d'interessos. 

Tercer .- Aprovar definitivament la constitució de la Fundació pública temporal de l'Orquestra de 
Cambra de Granollers, conjuntament entre l'Ajuntament de Granollers i l'Associació Orquestra de 
Cambra de Granollers, així com els estatuts pels quals haurà de regir-se que s'adjunten, una vegada 
s'han incorporat les esmenes, al.legacions i aclariments formulats per l'Escola Municipal de Música 
J.M. Ruera, el Grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya i la Secretaria municipal. 

Quart .- Publicar íntegrament el text dels estatuts esmentats en el Butlletí oficial de la província i inserir 
una referència d'aquesta publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat 
amb allò que disposa l'art. 201.2 del Reglament d'Obres, activitats i Serveis dels ens locals, aprovat 
pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 

Cinquè .- Autoritzar el crèdit de 16.000,00 euros amb càrrec a la partida G-6113343087000 del 
pressupost vigent, com a capital de la societat, que s'haurà de constituir en compte corrent obert a 
l'efecte, d'acord amb d'allò que disposa l'art. 7 dels estatuts de la Fundació, i a l'art. 331-6 de la Llei 
4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones físiques. 

Sisè.- Nomenar, d'acord amb l'art. 13.2 dels estatuts de la Fundació, membres del Patronat de la 
Fundació en representació d'aquest Ajuntament, a la Regidora de Cultura d'aquest Ajuntament, Alba 
Barnusell i Ortuño, i al senyor Lluís Sitjes i Planas i al senyor Francesc Sala i Pascual.

Setè.- Formalitzar els acords anteriors en escriptura pública i procedir a inscriure la Fundació pública 
temporal Orquestra de Cambra de Granollers, al Registre de Fundacions. 

Vuitè .- Facultar l'alcalde perquè subscrigui tots els documents públics o privats que siguin necessaris 



per fer efectius els acords precedents. 

Alcalde president:
Molt bé. Farà la presentació la regidora de Cultura. La senyora Alba Barnusell, endavant.

Sra. Barnusell:
Sí, moltes gràcies, alcalde i bona nit. Molt breument, perquè hem tingut temps de parlar-ne i 
discutir-ho extensament també en aquest Ple, quan vam fer l’aprovació inicial. Per tant, jo no em 
referiré als estatuts que ja estan adjunts i tindrem temps de parlar-ne amb la constitució del patronat al 
llarg dels propers mesos, però sí que m’agradaria remarcar el suport unànime de tots els grups en 
aquest punt. Tot el treball i tot l’esforç de discussió i de tot aquest procés de treball per a formalitzar i 
concretar-ho en aquests estatuts que avui portem. També el pacte amb les persones representants en 
aquest Ajuntament i agrair-ho molt especialment perquè en aquest cas, jo crec que parlo en boca de 
tots, hem entès que es tracta d’un projecte important per la ciutat, d’una il�lusió que va néixer a l’any 
noranta-dos de mà del Carles Riera a qui també que jo penso que, aquest, en aquest moment val la 
pena recordar-lo. De mà del Carles Riera i del sí de l’Escola de Música, va néixer una orquestra 
aficionada, amateur dels alumnes de l’Escola de Música, que avui és una orquestra professional, 
reconeguda per la Generalitat de Catalunya, reconeguda en el país, i que es podrà comprovar 
perfectament en el proper concert del mes de maig, on tindrem l’honor de sentir l’orquestra dirigida pel 
mestre Ros Marbà, una obra d’Empúries del mestre Josep Maria Ruera, per tant, tot això posa de 
manifest el que fem avui, donar aquest impuls definitiu al que li calia a l’orquestra perquè fos 
autònoma, perquè pogués volar sola i jo sé que en aquest cas volia agrair el suport de tots grups, 
especialment també al del Partit Popular, perquè veure-ho les dues persones que hem nomenat des 
de l’Ajuntament, en aquest cas, en Lluís Sitjes i el Francesc Pascual, les nomenem per la seva... en 
Francesc Sala i Pascual, les aprovem aquí unànimement pel seu perfil professional que tenen, però sí 
que, com hem recordaven han tingut unes vinculacions polítiques, ara no estan políticament actius, i 
per tant, ens creiem que eren unes bones persones per encapçalar tot això, però sí que especialment 
remarcar els seu suport.

I res més, posem el punt inicial per aquesta il�lusió que en un moment a l’any noranta-dos, es va 
iniciar de mà de l’Associació de l’Orquestra de Cambra a qui també agraïm tota la feina i tota 
l’empenta, doncs podrà veure’s en els propers mesos amb la constitució d’aquest patronat i la nova 
etapa que ha d’emprendre l’Orquestra. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Aquí sí que hi havia demanades paraules. Com abans!

Sra. Alcalde:
Gràcies, alcalde. Sí, només per... bé, per posar damunt de la taula el perquè avui sí que nosaltres 
donem el nostre ple suport en aquest projecte, i suposo que... només per explicar això, perquè l’altra 
vegada ens vam abstenir i bé, ens vam abstenir perquè no havíem tingut el temps suficient per 
valorar-lo, i aquest cop, doncs ja vam explicar doncs en el seu moment que els objectius , nosaltres els 
teníem claríssims. L’Alba ara mateix els ha repetit, nosaltres hi estem completament d’acord. I en 
aquest temps, en aquest parell de mesos que hi ha hagut entre mig, em pogut parlar amb la mateixa 
gent de l’associació, hem pogut parlar doncs amb persones que hi estan implicades, hem pogut tenir 
també converses amb la mateixa regidora i amb els tècnics de la casa. I que ha esvaït els dubtes que 
haguéssim pogut tenir sobre les possibles formulacions dels estatuts o bé, s’han esvaït dubtes en 
temes que nosaltres... doncs, ens a sembla que hi havia d’anar i tècnicament o jurídicament no era 
possible.

Per tant, en aquests moments estem en disposició d’entendre, i de donar ple suport al projecte, també 
explicava l’Alba, doncs que el Quico Sala és una de les persones que formarà part en representació 
del propi consistori en aquest patronat, i nosaltres evidentment hi estem contents i ho volem dir-h,o i 
estem contents perquè entenen que en Quico és una persona que té la capacitat suficient per a poder 
aportar i donar en el projecte doncs la seva sensibilitat. I també perquè és una persona... bé, que ha 
donat a la ciutat al llarg d’aquests darrers anys tot el que de sí podia per la cultura de la ciutat i per la 
música.
 



I també vull fer esment que la regidora també ho ha fet, a en Carles Riera, com a persona que va 
iniciar, del qual en va sortir aquest projecte del seu cap, de la seva idea, de la creació, és a dir, va ser 
una mica l’ànima. Nosaltres entenem que això pot doncs servir una mica com un petit homenatge. 
Però estem segurs que la ciutat ens hem de plantejar doncs, un homenatge com més institucional, i 
entenem que segur que la cosa anirà per aquí. Moltes gràcies

Alcalde president:
Moltes gràcies. No sé si algun altre grup vol intervenir. Sí... endavant.

Sr. Gutiérrez:
Sí, gràcies, senyor alcalde. En aquest punt el grup municipal Popular no pot estar en contra pel que 
representa per la ciutat l’aprovació definitiva de la creació i dels estatuts de la formació de l’Orquestra 
de Cambra. Però si hem de dir, com en el seu moment se li va comunicar a la regidora de cultura, que 
nosaltres volíem que els membres d’aquest patronat fossin persones alienes a la política, però com 
hem pogut comprovar no és així. Per tant, tot i que no estem d’acord amb aquestes designacions, per 
la seva vinculació política , com ja ha dit la regidora, li donarem suport. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Hi agraïm l’esforç. No sé si per part de Convergència i Unió hi ha alguna intervenció. 
No sé si la senyora Barnusell vol intervenir ... endavant.

Sra. Barnusell:
Només aprofitar per dir, ja que s’ha... des de l’Escola de Música també agrair tota la implicació que té 
l’Escola de Música en tot aquest projecte i per suposat, i em consta que ja s’hi està treballant en un 
homenatge pel Carles Riera. 

Alcalde president:
Molt bé. Moltes gràcies. Com què tothom ha anunciat el vot favorable, per tant, queda aprovada per 
unanimitat.

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde president:
Passaríem a la Junta de Portaveus, hi ha una moció. Endavant senyora secretària.

 
JUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUS

15151515).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A MOCIÓ DE RECONEIXEMENT A LA II REPÚBLICADICTAMEN RELATIU A MOCIÓ DE RECONEIXEMENT A LA II REPÚBLICADICTAMEN RELATIU A MOCIÓ DE RECONEIXEMENT A LA II REPÚBLICADICTAMEN RELATIU A MOCIÓ DE RECONEIXEMENT A LA II REPÚBLICA

La II 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, les 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 II 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 "democràcia baixa".

Diverses entitats ciutadanes, centres educatius, partits polítics, persones a títol individual i el propi 
Ajuntament de Granollers, han realitzat 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, els grups municipals a proposta del Grup Municipal d 'ICV-EUiA proposen al Ple Municipal 
l'adopció dels següents acords:

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

PrimerPrimerPrimerPrimer ::::    Reiterar la condemna a l'aixecament militar del 18 de juliol de 1936, contra el poble i el govern 
legítim de la II República espanyola.

SegonSegonSegonSegon::::    Crear una comissió que aplegui representats dels grups municipals i de les associacions 
culturals, socials o cíviques, així com persones a tall particular per preparar els actes amb que 
commemorar el 80è aniversari de la proclamació de la II República i que tingui el suport i l'adhesió de 
l'Ajuntament de Granollers. 

 Alcalde president:
En tot cas el tercer el convertim en segon, i la moció quedarà ordenada, sense buits, ni salts.

APROVADAAPROVADAAPROVADAAPROVADA

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

Alcalde president:
Bé, obrim el torn de precs, preguntes i interpel�lacions. Per part d’Esquerra Republicana? Cap. Per 
part del Partit Popular? Endavant.

Sr. Gutiérrez:
Sí, gràcies, senyor alcalde. Estem veient als carrers de la ciutat, com s’està incrementant el nombre 
de persones demanant almoina. Què s’està fent per part dels Serveis Socials per pal�liar en lo 
possible la situació d’aquestes persones?

Alcalde president:
Sí, en tot cas, tampoc es tracta de què us discutiu... a veure, en tot cas, jo crec que aquí... vaja, 
m’obligaria a reformular la pregunta, jo crec que aquí hi ha dues qüestions diferents, una és gent que 
demana almoina que en molts casos són professionals d’aquest fet. En molts casos són professionals 
d’aquest fet i des d’aquest punt de vista té un tractament que és el que és, és a dir, demanar almoina 
no és un fet que estigui acceptat des del punt de vista de via pública, i per tant, aquí s’hi intervé. I això 
ho fa, no Serveis Socials, si no que Via Pública i en tot cas el que fa Serveis Socials és una tasca 



preventiva per tal de buscar solucions per tal de què els ciutadans i ciutadanes de Granollers, doncs 
no hagin de demanar almoines. Endavant... en tot cas, ara s’han posat d’acord en qui contesta... en 
Juanma Segovia, endavant.

Sr. Segovia:
No es ponernos de acuerdo, o discutirlo o no… Simplemente hay cosas que desde Vía Pública, y hay 
otras cosas como... desde la Policía Local que se atacan. Entre otras cosas... en primer lugar porque 
la ordenanza de Vía Pública no permite la mendicidad en la ciudad de Granollers y segundo, porque 
como decía bien el alcalde, existen los profesionales de mendicidad y si que quisiera aprovechar este 
momento para que aquellos ciudadanos de buena fe, que creen que hacen una buena labor con 
aquellas personas que piden limosna. Recordarles... poner un ejemplo muy concreto que todos 
habremos visto en multitudes de situaciones que eran dos personas de origen rumano que estaban en 
la zona de Porxada y Iglesia, que caminan con muchísima dificultad, que después de mucho trabajo 
policial, hemos conseguido erradicar de nuestra ciudad, que les aseguro que el día que marchaban de 
esta ciudad andaban con mucha más facilidad que alguno de nosotros. 

Por lo tanto, no nos dejemos caer a priori por esa lástima que a veces utilizan, porque a veces 
estamos fomentando que individuos de estos estén en la ciudad.

Alcalde president:
Molt bé, moltes gràcies. Endavant.

Sr. Gutiérrez:
Quants accidents els hi consta que hi ha hagut entre vianants i ciclistes a les voreres de la ciutat, als 
anys 2007, 2008 i durant l’any 2009?

Alcalde president:
Si el senyor regidor de Seguretat Ciutadana li contesta això amb precisió. Jo em veure obligat a 
proposar-li l’atorgament d’alguna menció extraordinària. Endavant, senyor Segovia.

Sr. Segovia:
Hombre... no aspiro a... Simplemente, podría ahorrarse usted esa pregunta viendo también la memoria 
de la Policía Local donde consta los accidentes que se recogen, pero por un... si no recuerdo mal el 
año pasado, mi memoria no alcanza a más. Fueron dos accidentes, y uno si no recuerdo mal todavía 
fue en Rafael de Casanova, delante del Col�legi Ponent, ese es el que recuerdo con más claridad, que 
fue a un crio que atropellaron sin ningún daño. 

Alcalde president:
Bé, en tot cas, sí que el remeto a la Comissió Informativa que presideix el senyor Segovia, per tal de 
fer una anàlisi d’aquests temes, que ens hi semblen molt importants. Tots temes vinculats a la 
seguretat ens hi sembla que són temes essencials, i per tant l’anàlisi de la memòria de la Guardia 
Urbana és segur que donarà unes pistes i crec que es presentarà algun dia, ben aviat, doncs estarà a 
la disposició de tots vostès per a poder discutir aquests temes. Endavant.

Sr. Gutiérrez:
Quan té previst l’equip de govern fer un manteniment a la ciutat en lo referent a fixar el sòl, el terra, de 
rajoles o llambordes perquè no es moguin, evitant caigudes innecessàries i tenint en compte que és 
un servei, econòmicament parlant, poc costós... de baix cost?

Alcalde president:
Endavant el regidor de serveis o el regidor d’obres...



Sr. Segovia:
Yo la parte que me toca, desde Serveis Muncipals, ya hay una partida habilitada para este tipo de 
reparaciones, de llambordes... i se están aplicando. Evidentemente, lo que comprenderá usted que en 
toda la ciudad podamos actuar a la vez, ya me encantaría que pudiera ser así, pero... lo estamos 
haciendo.

Alcalde president:
En tot cas, el senyor Camps vol explicar un projecte específic que... en un àmbit en concret que és el 
carrer de Santa Anna, que es portarà a terme ben aviat. Endavant.

Sr. Camps:
Sí, en tot cas, estem treballant ja i ultimant i el presentarem properament per fer la reparació del carrer 
de Santa Anna, que és un tram dels que també cal d’actuar, amb el mateix criteri que vam actuar al 
carrer de Sant Roc, no? i que ara, doncs farem aquest tram. I per tant, estem actuant en diferent 
nivells, des del manteniment de la via pública que es fa des de l’Àrea de Serveis, també executant 
projectes de millora des d’Obres i Projectes. També, qualsevol intervenció que fem d’urbanització, 
també comporta la millora, i quan per exemple, executarem o estem executant en aquest moment 
obres arreu de la ciutat, doncs també estem lluiran el seu estat i aspectes també, com la mobilitat.

Alcalde president:
Molt bé, gràcies. Senyor Gutiérrez.

Sr. Gutiérrez:
Ja per acabar. Tot i que se’ns ha informat de la caiguda del sostre d’una classe al Col�legi Pereanton, 
també hem vist als diferents mitjans de comunicació, articles relacionats amb aquest tema. Podem 
estar contents de què no hagi pres mal cap alumne de l’escola, però els pregaríem una explicació del 
perquè s’ha produït aquest accident, una vegada que de ben segur, els tècnics, tant de l’empresa 
constructora, com del propi Ajuntament, hauran pogut valorar les seves causes. Gràcies.

Alcalde president:
Si, efectivament hi ha explicacions, en tot cas, es donarà compte a la Comissió Informativa 
corresponent, però si la regidora Pietat Sanjuán vol fer un balanç d’aquest fet. Em sembla que també 
seria bo... perdó...

Sra. Olano:
Dispensi, senyor alcalde, no pretenem que ens repeteixi la informació que ja ens han donada, ja la 
coneixem, era un prec de què quan acabin les investigacions que segurament, doncs que l’empresa 
que va portar a terme les obres i que per tant internament s’està fent aquesta averiguació, doncs que 
el prec era de què en el moment que ho tinguin, que el grup Popular, naturalment i m’imagino que la 
resta de grups del Plenari, voldran valorar la informació. Per tant, era un prec avançant-nos al que ja 
suposadament pensem que està en marxa.

Alcalde president:
Bé, en tot cas, suposen bé, perquè a més els hi vaig comunicar que obria un expedient informatiu 
sobre el tema i que anomenava com a instructor de l’expedient, el senyor Ricard Ros, gerent de 
l’Ajuntament i responsable de l’Àrea Territorial, i efectivament aquest informe del Ricard Ros està fet i 
acabat i entregat. En tot cas, ara el senyor Camps, explicarà amb detall els motius que des del criteri 
dels nosaltres tècnics es va produir aquest estrall. Bé, en tot cas, també dir-li que l’expedient 
informatiu que hi he obert ha arribat també a unes conclusions, escoltada i llegida la informació dels 
serveis tècnics municipals i de l’instructor de l’expedient, hem elevat avui mateix un dictamen en la 
Conselleria d’Educació, el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per tal de què 
actuïn en conseqüència i obri, que és l’administració responsable, perquè és qui va executar les 
obres... desprès d’una llicència sol�licitada al propi Ajuntament, que actuï en conseqüència i obri un 
expedient de responsabilitat a l’empresa i als tècnics que van intervenir en aquestes obres. Per tant, 



això s’ha lliurat avui mateix, i en tot cas si que li demanaria al senyor Camps que fes l’esment a 
l’apartat tècnic que és el que vostès pregunten.

Sr. Camps:
Bé, en tot cas, puc fer l’explicació, eh! no hi ha cap problema, en tot cas, haguéssim preferit fer-ho en 
el sí de la Comissió Informativa, perquè fossin els propis tècnics els que expliquessin amb tota mena 
de detall el que aquest informe conté, no? Però bàsicament els hi puc avançar que és un tema de 
mala execució, perquè el sostre no estava ben subjectat, no? aleshores, les precisions i més detalls 
doncs jo voldria que fossin explicats pels propis tècnics si li sembla bé i si no ho comento, eh! vull dir, 
que no tinc cap problema, però vull dir... si els hi sembla bé, eh! el que vostès prefereixin.

Alcalde president:
En tot cas, per completar la informació dir que avui mateix han acabat les obres de la col�locació del 
nou fals sostre i del nou enllumenat a les aules, amb plena satisfacció i per tant, les classes que ja es 
van portar amb normalitat des del mateix dimarts, el dilluns, dimarts de la setmana que ve ho faran 
amb un sostre nou. Més preguntes, senyor Gutiérrez., no? per part de Convergència i Unió? Endavant.

Sr. Canal:
Gràcies, senyor Mayoral. Malgrat que ja ens ha aclarit que estem a la primavera i avui ha fet un sol 
espatarrant, eh! una mica de vent, però ha fet molt de sol. Aquest és el Ple de les nevades. Aquest 
mateix mes van haver-hi unes nevades, per tots conegudes, i jo voldria fer una sèrie d’apreciacions i 
m’agradaria que el senyor Segovia que tinc aquí al meu costat, me les respongués. I sobretot 
aquestes apreciacions van néixer una miqueta a arran de l’article que ell va publicar a la premsa, un 
article titulat: “Satisfechos con el plan de emergencias contra las nevadas”. Clar, nosaltres estem tant 
acostumats a què tot el que fan vostès és excel�lent que quan vam veure “satisfechos”, vam dir: 
ostres, aquí ha passat algo! No? i hem investigat una miqueta que podia haver justificat que només 
estiguessin “satisfechos”.

Evidentment, no li parlaré de l’article que hi ha alguns conceptes fisicoquímics que jo no acabo 
d’entendre, i m’ho salto, perquè el que ens interessa és parlar de la ciutat. En tot cas, a vostè senyor 
Segovia i al senyor alcalde com a màxims responsables de la seguretat de la nostra ciutat. Voldria fer 
aquestes apreciacions, primera: tenim entès que no van actuar tots els grups operatius que disposa el 
pla aquí a Granollers, concretament no va actuar la Unitat Operativa de Serveis, que el dilluns dia vuit, 
al migdia van plegar i se’n van anar cap a casa; i no es van reincorporar fins l’endemà. Això contradiu 
clarament el pla d’emergències municipal vigent, perquè evident la unitat de serveis ha estar 
operativa, i d’aquí li ve el seu nom de UOS. La segona apreciació: és que com què la Brigada d’Obres 
no estava operativa els voluntaris, als que agraïm evidentment la seva feina, van tenir que tirar la sal 
amb les mans, perquè no tenien pales perquè estaven en l’edifici de la UOS. La tercera apreciació: és 
que els semàfors de l’avinguda Sant Esteve i el de la cruïlla de Palou que van deixar de funcionar no 
es varen poder arreglar fins a l’endemà. I nosaltres preguntem de qui depèn arreglar aquest problema 
dels semàfors. Una quarta apreciació: és que no es va reforçar la Policia Local amb més agents, en 
front d’una emergència d’aquesta magnitud. Únicament, dos agents que estaven a l’oficina de 
denúncies i per tant, estaven en servei, varen sortir amb els cotxes. I una cinquena apreciació: és que 
els cotxes operatius de la Policia, aquell dia, concretament, sis, fins al voltant de les dinou hores no 
varen poder disposar tots de cadenes per circular perquè no hi havia i les van haver d’anar a comprar. 
Sembla, doncs que al nostre entendre hi ha hagut una falta de previsió evident i que tot plegat ens fa 
estar “insatisfechos” amb el Pla d’Emergències contra les Nevades.

Alcalde president:
Bé, en tot cas ho entendrem com una interpel�lació que el senyor Segovia contestarà. Endavant... 
bé..., veig que el senyor Segovia treu el Pla d’Emergències. Endavant.

Sr. Segovia:
Más que nada me gustaría tener para todo la misma intuición que tengo como para sus preguntas. 
Porque cuando yo hablo de “satisfechos” con el Plan de Emergencias Municipal, evidentemente es 
mejorable, y alguna de las preguntas que usted hace... es cierto! Pero, ni el titulo responde más que 



nada también a una sensación de defensa, también a los técnicos municipales, persones que se 
encargaron ese día de la gestión. No ya por mí, una crítica a mí, yo entiendo que... de la misma 
manera que a usted le sorprende de qué estemos satisfechos con la actuación que habitualmente 
tenemos como equipo de gobierno y que es cierto que estamos satisfechos. Siempre, también 
reconocemos los errores cuando los cometemos, eh!

Tampoco me sorprende que a... entre otras cosas, porque usted lo ha dicho y lo ha escrito de que 
nada de lo que hago... lo que hace el área de la que yo soy el máximo responsable, le parece bien, 
por eso tampoco aspiro a que esto cambie la situación. Pero si que, y perdonen aquellos... yo 
esperaba que pudiéramos ir más rápidos pero, ya que me brinda la oportunidad, me extenderé un 
poquito a explicar que es lo que hicimos aquel día. Porque es que parece, da la sensación de que 
desde el Ayuntamiento de Granollers no se hizo nada, no? entonces, discúlpenme si me alargo un 
poco, pero yo creo que es de justicia. Entre otras cosas, también para reconocer el trabajo de aquellos 
voluntarios que se ofrecieron.

El pasado día ocho de marzo, Granollers, al igual que una gran parte del país sufrió los efectos de una 
importante nevada. Desde las cuatro horas de la madrugada en la que recibimos notificación de que 
se abría el parking para camiones en el polígono industrial de Montornés, el que está situado junto al 
Ei Bi Sí, ya que es el lugar establecido por el plan de Actuación de Neocat, que al ser un plan de 
envergadura mayor, pasamos nuestro plan de nevadas especial, el Plan de Emergencias de 
Granollers, pasamos a estar sobre la jurisdicción de este plan de emergencias. Repito, se establece 
ese parking, por el cierre de la frontera francesa en la A7. A partir de ese momento empieza la 
actuación de los diferentes servicios municipales respecto a la incidencia de la nevada en la ciudad. 
Es desde entonces cuando los diferentes turnos de la Policía Local empiezan a comprobar de forma 
continua el flujo de camiones que empezaban a estacionar en dicho lugar. Así, a las ocho treinta, en 
un recorrido de la técnica de protección civil junto con una patrulla de la Policía Local y constatando 
que éste parking empezaba a estar colapsado, se decide habilitar también como zona de 
estacionamiento el polígono de Can Gordi y Can Català, y los alrededores del Circuit de Catalunya.

A las diez treinta, viendo la cantidad de camiones que había estacionados y habiendo comunicado la 
situación con el CECAT, y coordinados con el Servei d'Esports, se decide habilitar el Pabellón del 
Parquet para que los camioneros que lo deseen puedan pasar la noche en las mejores condiciones. 
Con el CECAT, se acuerda también como se habilita el Pabellón, se activa la línea de autocares para 
desplazar a los conductores que quieran venir al centro de la ciudad y se activa el Pla d'Actuació 
Municipal de Nevades de Granollers. El fax firmado por el alcalde es enviado al CECAT a las once 
cincuenta. Debido a que se prevén temperaturas muy bajas y el Parquet no dispone de calefacción, se 
avisa a Cruz Roja para que aporte literas y el máximo número de mantas posibles. Esta petición 
también es solicitada desde el CECAT. También se activa a una empresa de Vilassar de Mar para que 
durante la tarde pueda montar una calefacción en el Pabellón del Parquet, como ya había hecho 
durante algunos eventos anteriores. A les once horas, se informa al alcalde de la situación de los 
camioneros y que la frontera no tiene hora de apertura. También se le indica que la previsión del 
tiempo es que empeore según el comunicado del Meteocat. Se acuerda avisar a los vecinos de Palou 
que habitualmente colaboran con nosotros durante la campaña de invierno en caso de nevadas para 
que tengan los tractores a punto. Por este motivo, se contacta con los señores Catafal i Guinart para 
avisar del aviso de nevada y informan que no había problema de tenerlo todo a punto aunque uno de 
los tractores ha de pasar la ITV a las quince horas, coincidencias de la vida! Pero… para explicarlo 
todo.

Sobre las doce horas, se cuelga en la web del Meteocat una nota en la que se informa que seguirá 
nevando y que en el prelitoral, la cota de nieve sube a quinientos metros en lugar de los cien iniciales. 
Se avisa al alcalde y a los vecinos de Palou de esta nueva información. A esta hora, para también 
decirlo todo, es cuando yo abandono la jefatura y me desplazo a Barcelona. A las trece treinta, 
durante toda la mañana ha estado lloviendo, con algún copo de nieve caído, pero sin ninguna 
trascendencia. Protección Civil informa a Ràdio 7 Vallès de la situación y la previsión de la tarde 
aunque el parte meteorológico es cambiante. A las trece cuarenta, diez minutos más tarde, este parte 
meteorológico vuelve a sufrir un nuevo cambio y oficialmente vuelve a cambiar la cota de nieve a cien 
metros. Es entonces cuando nos ponemos de nuevo en contacto con Urbaser, para que recojan la sal 
de Coll de la Manya y comiencen a esparcirla por la Font Verda y Can Gili por el riesgo de las 
pendientes. En la ciudad ha comenzado a nevar y parará ya hasta las siete de la tarde.

Catorce diez, se avisa a los vecinos de Palou para que salgan con los tractores hacía la Font Verda y 



comiencen a quitar la nieve que empieza a cuajar en el asfalto. Uno de ellos no puede salir porque no 
había regresado todavía de la ITV. A les quince horas, Protección Civil y el cap de torn de la Policia 
Local realizan un recorrido por la ciudad para ver in situ como está la situación. Se contacta 
nuevamente con el CECAT, y no hay cambios en la previsión y continuará nevando. A las quince 
cincuenta, constituimos el gabinete de crisis. A les dieciséis horas, están a la sala de crisis de la 
Policía Local: el señor Ricard Ros, Josep Lluís Castell, Lluís Colomer, Cinta Salvany y el alcalde. 

Se realizan llamadas a las empresas que suelen trabajar en las obras de la ciudad: a Requena, Àrids, 
Imes,… Estas empresas nos pueden ayudar. Requena con dos máquinas al principio a la que 
posteriormente se incorporará una más, y Àrids con otra. Se las envía a Josep Umbert y Francesc 
Ribas. Mientras estas empresas quitan la nieve, Urbaser i Imes escampan sal con palas, que si que 
habían.

Se ofrecen consejos a la población por radio, donde se le recomienda que no salgan o cojan el 
vehículo si no es estrictamente necesario, limpie las aceras delante de casa y que pueden recoger la 
sal en los centros cívicos que están a su disposición. A las dieciséis treinta, se incorpora al gabinete 
de crisis la Montse Garriga para que coordine toda la información a transmitir a los medios de 
comunicación. Paralelamente, cuando algo puede ir mal, va mal! Llaman de la prisión de Quatre 
Camins informando que tienen a cuarenta jueces atrapados. El acceso está impracticable y que han 
de salir. Se les informa que tan pronto se pueda se les enviará una máquina para que limpie el 
acceso. A las diecisiete horas, se contacta con el Departament de Carreteres de la Diputació para que 
limpie la carretera que da acceso al barrio de Can Gili y esparza la sal. A las diecisiete quince, se 
incorpora el Salvador Roura, vecino de Palou con un nuevo tractor. También, a la misma hora se 
recibe la llamada del centro Montserrat Montero ya que los autocares no pueden acceder. Se envía a 
este último tractor a limpiar el acceso al Montserrat Montero.

A las diecisiete treinta, comunicamos con el personal de mantenimiento del Hospital de Granollers y 
nos indican que ellos mismos están retirando la nieve y escampando la sal en su propio recinto . Se les 
indica cómo deben hacerlo. A las diecisiete treinta, también, comunica la empresa TST que debían 
instalar el calefactor en el Parquet que se encuentran atrapados en la autopista, y que por lo tanto, 
que es difícil que puedan llegar y que no contemos con el montaje de este servicio. A las dieciocho 
horas, existe la posibilidad de incorporar un nuevo tractor que proviene de Les Franqueses. Como 
existen problemas en el Polígono Industrial Congost se le dirige a este lugar y al Polígono Jordi Camp. 
Uno de los vehículos de Urbaser que ya había acabado su trabajo, irá detrás esparciendo sal. Otra de 
las máquinas de la empresa Àrids se dirige al Coll de la Manya para despejar el acceso para que las 
ambulancias del Consorci puedan llegar; cosa que también se consigue.

Requena, comunica que aporta un vehículo más y se dirige a limpiar el acceso a Quatre Camins. 
Después de diversas llamadas con la dirección del Montserrat Montero y el tractor que está limpiando 
este colegio, nos informa que hay un camión accidentado en la carretera de Vallderiolf que impide el 
paso de los vehículos. Con la directora se plantea la posibilidad de hacer llegar un catering y que los 
veintidós alumnos que tienen se queden a dormir, o bien hacer llegar los vehículos de cuatro por 
cuatro de la Policía Local y de la ADF para que recojan a todos los alumnos y profesores, y bajen 
hasta la jefatura de la Policía Local donde será más accesible que los padres puedan recogerlos . A las 
diecinueve quince horas, en la sala de crisis ya estamos el alcalde, Josep Lluís Castell, Ricard Ros, 
Lluís Colomer, Montserrat Garriga, Cinta Salvany, Francesc Rubio, Albert Camps, Albert Soler, 
Francesc Martínez, Jordi Romea, vía teléfono porque está él está en el Palau Olímpic, Montse Serra y 
yo mismo. Posteriormente se incorporan persones del equipo directivo del centro del Montserrat 
Montero como también del Consell Comarcal.

A las dieciocho treinta, existen problemas con la catenaria de Renfe, primero en dirección a Sant 
Celoni y posteriormente en dirección a Barcelona. Por otro lado, Sagalés ha tenido que suspender 
muchos de los itinerarios habituales. Se prevé que pueda haber mucha gente que tenga la necesidad 
de un lugar donde pasar la noche. Por esto, se cambia la ubicación del lugar previsto por lo que en 
lugar del Pabellón del Parquet por el Palau Olímpic, por ser más próximo a las estaciones, por mayor 
capacidad y porque se puede utilizar la calefacción propia. Un conserje se encargará de la vigilancia 
durante la tarde y noche. Este lugar de alojamiento es el que se ofrece cuando se requiere desde el 
hospital albergue para la gente que tienen en el recinto y que deben quedarse en la ciudad al no poder 
volver a sus casas. Por un accidente, a esa hora, en ambos lados de la C-60 que corta la circulación 
hacia Mataró, empieza a formarse una retención que acabará en un colapso que llegará hasta el Coll 
de la Manya afectando de manera inevitable la circulación en la Ronda Sud y en la carretera del 



Masnou y en Francesc Macià colapsando la circulación en este punto de la ciudad hasta la salida de 
la autopista.

A las diecinueve horas, el personal de la OAC se considera que puede marchar, ya que no se 
considera necesario que alarguen más la jornada. El cap d’Àrea de Serveis Socials Francesc Martínez 
ha gestionado más mantas desde el Hospital, y hemos de pasar a recogerlas. El tractor que debía ir a 
Montserrat Montero finalmente puede llegar una vez retirado el camión accidentado en la carretera de 
Vallderiolf. Los autocares que pueden llegar, se llevan a varios de los alumnos mientras la Policía 
Local baja un total de diez chicos. Cinco de estos son recogidos por sus padres, otros tres serán 
llevados a su domicilio por la Policía Local de Granollers, a Cardedeu y Llinars, concretamente. Y 
finalmente los dos últimos por los miembros de la Policía Local o Protección Civil de sus lugares de 
origen. El último chico en marchar lo hace a las veintidós horas .

Comunico a la empresa Sagalés que hay unas trescientas personas en las estaciones de Renfe de la 
ciudad, por lo que ponen en marcha diversos autocares para desplazar a estas personas a Barcelona 
y traer desde allá a los pasajeros que debían llegar a Granollers. A las veinte horas, las calles de la 
ciudad son aunque con prudencia transitables. El tractor de Montserrat Montero se dirige a Quatre 
Camins pero la máquina de Requena desplazada ya había avanzado bastante el trabajo encargado. 
En previsión de las bajas temperaturas de la noche, se cree conveniente que se lance sal delante de 
las aceras de todos los centros escolares y centros considerados vulnerables: bibliotecas, Cap’s, tal y 
como se recoge en el Plan de Emergencias. Se reparten la ciudad entre Imes y Urbaser, y acaban a 
las doce del mediodía.

A las veintiuna treinta horas, el servicio de Renfe desde Granollers hacia Barcelona queda 
restablecido. A las veintiuna cuarenta y cinco, realizo junto con el cap del Àrea de Educación i 
Esports, una visita al Palau Olímpic para comprobar que todo está correcto. Tengo la oportunidad de 
hablar con alguno de los usuarios que agradece la posibilidad de pasar la noche allí. A las veintidós 
horas, la Policía Local informa de una importante placa de hielo en la bajada del Coll de la Manya; al 
ser ésta una carretera de la Generalitat, el alcalde comunica a situación a las personas 
correspondientes e informan que en una hora intentaran solucionarlo. A las veintidós quince se 
disuelve el gabinete de crisis. A las veintitrés treinta horas, abandonamos la jefatura de la Policía 
Local, el inspector Lluís Colomer, Cinta Salvany y yo mismo. Durante la noche, se reciben avisos 
desde Policía Local informando sobre la formación de placas de hielo en diferentes puntos de la 
ciudad, especialmente en las rondas. Durante la noche, en el Palau Olímpic pasan la noche cincuenta 
personas. Desde las dieciséis horas hasta las veintitrés, se reciben un total de trescientas noventa y 
tres llamadas telefónicas en la Jefatura de la Policía Local .

A las siete horas de la mañana del día nueve de marzo, Urbaser y la brigada municipal se disponen a 
retirar nieve en lugares vulnerables y escampar sal; los barrios de Font Verda, Tanatori, Can Gili, 
Terra Alta, Hospital, centros escolares, etcétera. Entre ellos se coordinan las calles en las que 
trabajar. La ronda continúa cortada y se hacen cargo los Mossos d’Esquadra. A las nueve horas, se 
vuelve a habilitar el servicio de autocares desde el centro de la ciudad al Polígono de Montornés . A las 
quince horas, los camiones pueden comenzar a circular hacia la Jonquera, buena parte de la nieve se 
ha fundido durante la mañana, y se desactiva el Plan de Emergencias. 

Este ha sido a modo de repaso la actuación municipal durante la jornada, evidentemente salpica de 
muchas más anécdotas que supongo que no merece la pena tratar a fondo. Reconozco, y supongo 
que a toro pasado, y desde casa, y des del trabajo diario, es muy fácil la crítica y también la 
autocrítica. Que siempre que sea constructiva la aceptamos. Pero les aseguro, por eso también viene 
mi artículo, que nos fuimos a dormir con la conciencia tranquila de que hicimos todo lo que estuvo en 
nuestras manos. De que pusimos a disposición todos los medios de los que disponíamos y de los que 
no. ¿Que toda actuación es mejorable?, por supuesto, por eso la semana pasada, y concretamente 
para analizar algunos de los fallos que usted, efectivamente ha comentado, nos reunimos todos los 
que formamos el gabinete de crisis e incorporamos a las personas que hasta el momento no estaban 
incorporados, para analizar la actuación y ver que podemos mejorar para ocasiones posteriores .

También, y ya puestos a pedir, eso es un “prec” que también hago yo, no sé si debo pero puedo, pero 
creo que tengo que hacerlo, un poco de colaboración y alguna mano de más también está bien, o 
como mínimo el ofrecimiento también ayudaría. Entre otras cosas para decretar sobre el terreno 
aquellas cosas que desde fuera nos puedan ayudar a mejorar. Es por eso, y es por esta intervención 
que hago y vuelvo a pedir disculpas que sea tan larga, por lo que de esa misma manera que como he 



hecho de manera interna, quiero hacer ahora de manera pública mi agradecimiento y mi felicitación a 
todos los que se implicaron en una jornada tan intensa. A todas las personas que pusieron a nuestra 
disposición sus medios, ya fuesen personales o mecánicos. A las empresas Requena, Àrids, Cycons, 
Serxarsa y Deumal que colaboraron ofreciendo a su personal y maquinaria, y que no han facturado 
ningún gasto extra. A los técnicos municipales que estuvieron al pie del cañón, a todos y todas 
muchas gracias; y a aquellos ciudadanos que sufrieron cualquier molestia y que no pudimos o 
supimos todo lo diligentemente que esperaban mis más sinceras disculpas .

A los comentarios que usted hacía señor Canal. Palas si que hubieron, los semáforos, son IMES en 
primera instancia o ETRA en segunda los que tienen que reparar esa incidencia. Estaban dedicados a 
otras cosas que considerábamos primordiales. La Policía Local estuvo el turno completo de la tarde y 
alargo el turno hasta la noche, hasta que se considero necesario. Y si que es cierto que no en todos 
los vehículos policiales había cadenas y que si que se tuvieron que ir a comprar un par de ellas .

Alcalde president:
Molt bé, moltes gràcies. 

Sr. Canal:
No, no, només volia dir que el fet llegint-se aquest informe tan llarg, i que ja ho portés es perquè el 
subconscient ja li deia que no havia fet bé les coses, no? de la UOS, no ens ha parlat. En aquest 
document deixa ben clar que aquest grup, el grup d’activació del Neucat la brigada d’obres de 
l’Ajuntament de Granollers, ho dic perquè me les ha contestat totes menys aquesta.

Alcalde president:
Endavant, senyor Segovia.

Sr. Segovia:
El subconsciente, señor Pius Canal, le aseguro que lo tengo tranquilísimo... 

(Existeix una conversa entre el senyor Segovia i el senyor Canal, que no queda enregistrada, amb la 
qual cosa, no es pot transcriure).

Alcalde president:
Demanaria que no féssim conversa... tan de costat que sembla... sembla que sigui una conversa de 
cafè. En tot cas, jo li demanaria que es respectés el torn, sí, jo li demanaria que respectés la 
intervenció del senyor Segovia, sis plau... li demano...

Sr. Segovia:
Tengo la conciencia muy tranquila, creo que todos la tenemos muy tranquila, tenemos que mejorar, 
usted... el tema de la UOS, es cierto. Si hubiésemos tenido más margen de maniobra, con los 
continuos comunicados que nos ofrecen, quizás hubiésemos podido actuar más rápido, eso es cierto, 
es una autocrítica. Y fue una de las conclusiones que en el trabajo del día veinticuatro quedaron para 
solucionar. Esa, y otras tantas cosas que como saben ustedes también que en el plan Neucat 
tenemos que actualizar este mismo año se incorporará. 

Alcalde president:
Alguna altra pregunta? No, en tot cas només fer un comentari a l’entorn a l’extens relat del senyor 
Segovia. No és problema de subconscient el del senyor Segovia, sinó de reflexió sobre que és el que 
ens preguntarien y evidentment el senyor Segovia, que té aquesta perspicàcia natural, doncs ha 
endevinat que la pregunta seria aquesta. En tot cas, jo només voldria dir un parell de coses, i són 
comentaris a l’entorn d’aquell dia. Va ser un dia molt difícil senyor Canal, va ser un dia molt difícil. I va 
ser un dia molt difícil que vam afrontar, com quan ha passat en d’altres ocasions amb el serveis de 
Protecció Civil, que diguéssim que tenen l’obligació de gestionar aquests temes amb una informació 



escassa. Li ha relatat el senyor Segovia que concretament a l’una del migdia en diuen: tranquils, puja 
la cota de neu a cinc-cents metres; i per tant, el tranquils, puja la neu a cinc-cents metres vol dir no 
accelerin totes les accions que vostès, doncs poden fer, eh!

Efectivament, això al cap d’una i mitja, o dues va canviar, que tant és així que fins i tot, el senyor 
Segovia se’n va anar a Barcelona però jo vaig estar a l’Escola del Treball fent una classe vinculats a 
temes de civisme i convivència, i parlant de temes de medi ambient. I veia com nevava i estava 
donant una classe. I en tot cas, vam fer-ho així perquè la informació de la que disposàvem és la que 
és. I el marge de maniobra ve relacionat, diguéssim de manera directa amb la informació que reps. I 
per això, el gabinet de crisi el vam activar a l’hora que el vam activar , just quan jo vaig sortir de classe, 
eh! i el vam activar perquè vam veure la realitat, no perquè ens canviessin alguns dels paradigmes de 
la informació que ve del Departament corresponent, no? per tant, des d’aquest punt de vista la reacció 
de tot l’equip humà que hi ha hagut aquí darrera ha estat notable, i estem satisfets, no tant per la 
nostra gestió com per la capacitat de l’equip humà, d’aquest Ajuntament, una vegada més, de 
arremangar-me, de posar-se mans a l’obra i de resoldre problemes a partir del compromís i del treball. 
És d’això del que estem satisfets, i evidentment sabem que no tot ho fem bé, i per això nosaltres, 
potser és un vici que un té d’altres èpoques, estem permanentment avaluant-nos, i estem 
permanentment buscant com podem millorar, i ho hem fet, i també hem fet el repàs de les coses que 
van funcionar bé i les que no van funcionar tan bé. Però en definitiva, la satisfacció; i aquí reitero 
l’agraïment del senyor Segovia és per l’extraordinari equip humà que hi ha en aquest Ajuntament i en 
aquesta ciutat, perquè vam trobar ajudes a molts llocs, a tot arreu on ho vam demanar.

Molt bé, alguna altra pregunta? No. En tot cas, ara passaríem a l’apartat d’intervencions de les 
persones que ens acompanyen, i jo voldria passar la paraula als amic d’Iniciativa per Catalunya Verds 
Esquerra Unida Alternativa que ens han acompanyat pacientment durant tot el Ple i volem adreçar-nos 
la paraula. Endavant.

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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