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Ref.: AMuñoz/ 9199

Sra. Aurora Corral Garcia, secretària general de l'Ajuntament de Granollers,

CERTIFICO: Que en la sessió ordinària del ple de la corporació que va tenir lloc el dia 24242424    dededede    
novembre denovembre denovembre denovembre de     2009200920092009, fou pres, entre altres, l'acord següent :

"9999).-).-).-).- DICTAMEN RELATIU A APROVAR EL CANVI DE GESTIÓ DELS SERVEISDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL CANVI DE GESTIÓ DELS SERVEISDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL CANVI DE GESTIÓ DELS SERVEISDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL CANVI DE GESTIÓ DELS SERVEIS     
DDDD''''ESTACIONAMENT REGULAT DE VEHICLES A LA VIA PÚBLICAESTACIONAMENT REGULAT DE VEHICLES A LA VIA PÚBLICAESTACIONAMENT REGULAT DE VEHICLES A LA VIA PÚBLICAESTACIONAMENT REGULAT DE VEHICLES A LA VIA PÚBLICA     ((((ZONA BLAVAZONA BLAVAZONA BLAVAZONA BLAVA ))))    I DEL SERVEII DEL SERVEII DEL SERVEII DEL SERVEI     
DE BICICLETA PÚBLICA DE LLOGUER I APROVAR INICIALMENT EL SEU REGLAMENTDE BICICLETA PÚBLICA DE LLOGUER I APROVAR INICIALMENT EL SEU REGLAMENTDE BICICLETA PÚBLICA DE LLOGUER I APROVAR INICIALMENT EL SEU REGLAMENTDE BICICLETA PÚBLICA DE LLOGUER I APROVAR INICIALMENT EL SEU REGLAMENT ....

El Pla de Mobilitat Urbana, aprovat  definitivament pel Ple de l'Ajuntament en data 30 de juny de 2009 
assenyala com a objectiu primordial una gestió eficient de l'aparcament de vehicles tant en superfície 
com a soterrats i emplaça a la Corporació a dotar-se d'eines de treball que aconsegueixen aquest 
objectiu.

El Ple de l'Ajuntament en data 26 de setembre de 2006 va aprovar el canvi de gestió de la concessió 
del servei públic local de l'aparcament subterrani per a vehicles en el subsòl de l'espai públic de la 
nova Pl. de Can Comas, a gestió directa a través de la societat mercantil Granollers Promocions SA .

En el Ple de juny de 2009, s'aprova definitivament la memòria justificativa del projecte d'implantació 
del servei públic local d'aparcament subterrani per a vehicles en el subsòl de l'espai públic de la Pl. 
del complex de Roca Umbert, en règim de gestió directa a través de Granollers Promocions SA.

El servei d'estacionament regulat de vehicles en superfície (zones blaves), és gestionat mitjançant 
concessió administrativa a Estacionamientos y Servicios SA, la qual ha finalitza el 31 de desembre de 
2009.

Durant l'any 2009 s'ha implantat el servei de préstec de bicicletes públiques - AMBICIA'T, en el qual el 
suport físic ve donat  per les mateixes màquines de zona blava.

GRANOLLERS PROMOCIONS S.A, és una empresa mercantil amb capital íntegrament municipal que 
es va constituir a la dècada dels 90 per acord plenari. L'objecte social de la societat s'estableix a 
l'article 2.1-b) dels seus Estatuts Socials i contempla la gestió de serveis entre altres, fent possible el 
canvi de forma de gestió.

L'article 188.5 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals, estableix que s'ha d'instruir i tramitar l 'expedient de canvi de gestió, seguint 
els aspectes aplicables que es regulen a l 'article 159 i 160 de la mateixa norma.

La gestió del servei públic per part de GRANOLLERS PROMOCIONS S.A. no implica en cap cas 
l'atribució de potestats, funcions o facultats que suposin l'exercici de l'autoritat inherent als poders 
públics, ni suposa la cessió de titularitat de la competència municipal ni dels elements substantius del 
seu exercici sent sempre responsabilitat de l'Excm. Ajuntament de Granollers dictar quants actes o 
resolucions corresponguin.

Pel correcte compliment i seguiment de la gestió es crearà una Comissió de seguiment i control 



integrada per representants de l'Excm. Ajuntament de Granollers i de la societat GRANOLLERS 
PROMOCIONS S.A.

La Comissió  estarà presidida pel regidor delegat de Mobilitat i integrada pels gerents de l'Ajuntament 
de Granollers i de Granollers Promocions, el cap de l'Àrea de Serveis Municipals, Mobilitat i 
Seguretat, i els tècnics de Granollers Promocions, del Servei de Mobilitat, de la Policia Local i del 
Servei d'Hisenda.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

Primer.-  L'article 188 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, 
activitat i serveis dels ens local estableix que :

els serveis públics locals es poden gestionar directa o indirectament, i entre les formes de �

gestió directa es troba la societat mercantil amb capital social íntegrament públic . 
el canvi de la forma de gestió d'un servei exigeix la instrucció de l'expedient i la tramitació del �

procediment, en els aspectes aplicables, a les quals es refereixen els articles  159 i 160.

Segon.-  L'article 66 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 els ens locals tenen competències en els àmbits 
de la participació ciutadana, de l'autoorganització, de la identitat i la representació locals, de la 
sostenibilitat ambiental i la gestió territorial, de la cohesió social, de les infraestructures de mobilitat, 
de la conectividad, de la tecnologia de la informació i de la comunicació, dels proveïments energètics i 
de la gestió de recursos econòmics, amb l'abast que fixen aquesta Llei i la legislació sectorial 
respectiva .

Es proposa a  ple de la corporacióEs proposa a  ple de la corporacióEs proposa a  ple de la corporacióEs proposa a  ple de la corporació

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-  Aprovar inicialment el canvi de la forma de gestió indirecta per mitjà de concessió 
administrativa del servei  d'estacionament regulat de vehicles a la via pública (zona blava) a gestió 
directa a través de la societat mercantil de capital íntegrament públic GRANOLLERS PROMOCIONS 
SA i el seu reglament regulador.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-     Aprovar inicialment el canvi de forma de gestió directa del servei de lloguer de bicicleta 
pública - AMBICIA'T - a gestió directa a través de la societat mercantil de capital íntegrament públic 
GRANOLLERS PROMOCIONS SA.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-  Sotmetre els precedents acords a informació pública, per un termini de trenta dies hàbils, 
mitjançant la inserció de l'anunci corresponent al Butlletí Oficial de la província de Barcelona, al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya  i al tauler d'anuncis de la Corporació, a efectes de presentació 
d'al·legacions, suggeriments i reclamacions de conformitat amb allò que disposa l'article 160 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals .

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-  Transcorregut el termini esmentat en el punt anterior, sense presentar-se al·legacions l'acord 
esdenvidrà definitiu, sense més tràmit.

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.- Facultar a l'il·lustríssim senyor alcalde perquè subscrigui tots els documents que siguin 
necessaris per fer efectius els acords precedents. 
"

I, perquè consti, expedeixo aquest certificat.
Vist i plau

Granollers, 14 de maig de 2014 L'alcalde

Josep Mayoral i Antigas


