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ABSÈNCIES JUSTIFICADES



Alcalde: Bé, molt bona tarda a tots i totes, iniciem la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de 
Granollers del mes d'octubre. I en tot cas, també d'acord amb tots els Grups Municipals, volem fer 
constar el condol per la mort de qui va ser regidor d'aquest Ajuntament, el company Ramon Buscallà, 
ha mort molt jove, després d'una llarga malaltia, recordem la seva feina en aquesta sala, i el seu 
exercici com a portaveu de Convergència i Unió en temes de cultura bàsicament, durant el mandat en 
que ens va acompanyar. El nostre condol als familiars i també doncs l'agraïment per tota la feina i per 
totes les aportacions que va fer durant aquest període.

1111).-).-).-).-    APROVACIÓ DE LES ACTES DELS PLENS DE LES SESSIONS DEL DIESAPROVACIÓ DE LES ACTES DELS PLENS DE LES SESSIONS DEL DIESAPROVACIÓ DE LES ACTES DELS PLENS DE LES SESSIONS DEL DIESAPROVACIÓ DE LES ACTES DELS PLENS DE LES SESSIONS DEL DIES    17171717    IIII    24242424    DEDEDEDE    
SETEMBRE DESETEMBRE DESETEMBRE DESETEMBRE DE     2012201220122012

L'Alcalde pregunta als regidors i regidores assistents si tenen alguna observació a fer a les actes de 
les sessions de dates 17 i 24 de setembre de 2013 i no havent-hi cap s’aproven per unanimitat dels 
regidors i regidores assistents.

 
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    32323232    AAAA    36363636,,,,    CORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIES    3333,,,,    10101010,,,,    17171717    IIII    24242424    DE SETEMBREDE SETEMBREDE SETEMBREDE SETEMBRE,,,,    
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.... 

La Secretària informa als regidors i regidores assistents  que han pogut consultar els acords citats .

 
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    
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La Secretària informa als regidors i regidores assistents  que han pogut consultar les resolucions 
indicades.

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

 
4444).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A RESTAR ASSABENTAT DE LDICTAMEN RELATIU A RESTAR ASSABENTAT DE LDICTAMEN RELATIU A RESTAR ASSABENTAT DE LDICTAMEN RELATIU A RESTAR ASSABENTAT DE L ''''INFORME DINFORME DINFORME DINFORME D ''''INTERVENCIÓ DE DATAINTERVENCIÓ DE DATAINTERVENCIÓ DE DATAINTERVENCIÓ DE DATA     20202020    
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DDDD''''ACORD AMB LES OBLIGACIONS ESTABLERTES A LACORD AMB LES OBLIGACIONS ESTABLERTES A LACORD AMB LES OBLIGACIONS ESTABLERTES A LACORD AMB LES OBLIGACIONS ESTABLERTES A L''''ARTICLEARTICLEARTICLEARTICLE    16161616    DEL REIAL DECRET LLEIDEL REIAL DECRET LLEIDEL REIAL DECRET LLEIDEL REIAL DECRET LLEI    
8888////2013201320132013,,,,    DEDEDEDE    28282828    DE JUNYDE JUNYDE JUNYDE JUNY

La Secretària explica de forma resumida el contingut del dictamen que es transcriu literalment a 
continuació:

En data 20 de setembre de 2013 l'Interventor General va emetre informe en relació a l'aplicació del 
RDL 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les administracions públiques i 
de recolzament a entitats locals amb problemes financers.

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

El Reial decret llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les 
administracions públiques i de suport a les entitats locals amb problemes financers.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.- Restar assabentat de l'informe de la Intervenció General de data 20 de setembre de 2013, 
que es transcriu literalment:

""""INFORME DINFORME DINFORME DINFORME D ''''INTERVENCIÓ SOBRE LES FACTURES PENDENTS DE PAGAMENT A DATAINTERVENCIÓ SOBRE LES FACTURES PENDENTS DE PAGAMENT A DATAINTERVENCIÓ SOBRE LES FACTURES PENDENTS DE PAGAMENT A DATAINTERVENCIÓ SOBRE LES FACTURES PENDENTS DE PAGAMENT A DATA     19191919    DEDEDEDE    
JULIOL DEJULIOL DEJULIOL DEJULIOL DE    2013201320132013    I QUE EREN VENÇUDESI QUE EREN VENÇUDESI QUE EREN VENÇUDESI QUE EREN VENÇUDES,,,,    LÍQUIDES I EXIGIBLES ALÍQUIDES I EXIGIBLES ALÍQUIDES I EXIGIBLES ALÍQUIDES I EXIGIBLES A    30303030    DE MAIG DDE MAIG DDE MAIG DDE MAIG D''''ENGUANYENGUANYENGUANYENGUANY,,,,    
DDDD''''ACORD AMB LES OBLIGACIONS ESTABLERTES A LACORD AMB LES OBLIGACIONS ESTABLERTES A LACORD AMB LES OBLIGACIONS ESTABLERTES A LACORD AMB LES OBLIGACIONS ESTABLERTES A L''''ARTICLEARTICLEARTICLEARTICLE    16161616    DEL REIAL DECRET LLEIDEL REIAL DECRET LLEIDEL REIAL DECRET LLEIDEL REIAL DECRET LLEI    
8888////2013201320132013,,,,    DEDEDEDE    28282828    DE JUNYDE JUNYDE JUNYDE JUNY,,,,    EL QUAL DEL QUAL DEL QUAL DEL QUAL D''''ADJUNTA A LA RELACIÓ DE FACTURES A PRESENTARADJUNTA A LA RELACIÓ DE FACTURES A PRESENTARADJUNTA A LA RELACIÓ DE FACTURES A PRESENTARADJUNTA A LA RELACIÓ DE FACTURES A PRESENTAR    
DAVANT DEL PLE DE LA CORPORACIÓDAVANT DEL PLE DE LA CORPORACIÓDAVANT DEL PLE DE LA CORPORACIÓDAVANT DEL PLE DE LA CORPORACIÓ ....

AntecedentsAntecedentsAntecedentsAntecedents

Vist que en data 19 de juliol del 2013 i en compliment del que s’estableix en l’article 16.1 del RDL  
8/2013, es va trametre per via telemàtica al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques la relació 
certificada,  d’import total 103.996,56 euros, corresponent a les obligacions pendents de pagament 
que reunien els requisits establerts en l’article 2 del citat RDL 4/2012, pertanyents a l’Ajuntament de 
Granollers i els seus ens dependents, el resum per ens dependents és el que segueix:

nºfres. Import Pendent

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS 65 89.047,36 €

PATRONAT  MUSEU MUNICIPAL 7 14.949,20 €

TOTAL 103.996,56 €

Atès que per complir amb el que s’estableix en l’article 16 del RDL  8/2013 i obtenir la relació 
d’obligacions pendents de pagament que reuneixin els requisits establerts en l’article 3 i 15 de la 
citada normativa, ha estat necessari afegir un mòdul específic a l’aplicació informàtica, creat a partir 
de la citada normativa que s’ha incorporat al programa de comptabilitat i que ha permès generar les 
relacions a certificar, malgrat que la mateixa no va poder estar prou comprovada per falta de temps, 
havent-se comprovat amb posterioritat l'error en diferents factures no contemplades.

Vist que no va ser possible incloure dins de les factures enviades les corresponents als ens 
dependents ja que el Ministerio encara no ha sectoritzat corresponent a les empreses municipals i 
l'Entitat pública empresarial com a ens de no mercat, dins del sector d'administracions públiques, la 
informació aportada pels ens dependents no ha estat implementada en el sistema i per tant aquesta 
no podrà ser inclosa dins del mecanisme de pagament a proveïdors.

Vist que no va ser possible introduir dins del mecanisme de pagament determinades factures a data 



19 de juliol per impossibilitat tècnica per diferents motius, com seria la mancança de dades per a 
estrangers o la baixa de determinats subjectes passius( empreses ) de la base de dades de l'Agència 
tributària.

Vist que el redactat de la norma estableix la necessitat que les factures havien d'estar 
comptabilitzades,  i la inclusió en la pàgina Web del Ministerio requeria la prèvia aplicació de partida  i 
en el funcionament de la comptabilitat municipal l'aplicació a pressupost es realitza en el moment de 
l'aprovació o, com a mínim, en el moment de la conformació o proposta de reconeixement de 
l'obligació per part de l'Àrea corresponent.

Vist que de la comprovació posterior de les factures s'ha constatat que els llistats inicials extrets de la 
comptabilitat no s'incloïen factures que per trobar-se en situacions no previstes pel programa si podien 
tenir-se com líquides, vençudes i exigibles amb data de 30 de maig de 2013.

Ateses les anteriors circumstàncies el detall de la informació que en aquests moments consta a 
aquesta Intervenció és el següent:

Informació en el sistema
Informació coneguda i no 

accessible al sistema

nºfres.
Import 

pendent nºfres. Import pendent

AJUNTAMENT  65 89.047,36 € 91 89.433,58 €
PATRONAT  MUSEU 
MUNICIPAL 7 14.949,20 € 4 5.096,08 €
EPE GRANOLLERS 
MERCAT 18 47.308,97 €

GASL 5 3.594,65 €

GESL 26 40.405,74 €

GPSA 4 213.564,93 €

TOTAL 103.996,56 € 399.403,95 €

S'adjunten al present informe els llistats corresponents de les factures amb expressió de l'interessat, 
import i situació del crèdit.

Atès que totes les factures que es va incloure dins del sistema de pagaments als proveïdors han estat 
pagades o anul·lades fins a aquesta data, no ha estat necessari incloure cap factura al sistema de 
pagament de proveïdors.

Atès que les certificacions sol·licitades han estat rebutjades en la seva totalitat, ja sigui per haver-se 
realitzat el pagament o per altres motius diversos. Entre aquests motius trobem la no existència el 
subjecte reclamat pel que respecta als organismes autònoms extints durant els últims exercicis, o la 
reclamació de factures fora del termini considerat per la norma o que simplement no han entrat al 
registre de factures. 

Atès que la totalitat de les factures incloses en el llistat que es va poder trametre al Ministerio han 
estat pagades o anul·lades mitjançant expedient administratiu posterior a la tramesa de la informació .

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics ::::

Vist el Reial decret-llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les 
administracions públiques i de recolzament a entitat locals amb problemes financers .

Vist el seu article tercer on estableix que el seu àmbit d'aplicació estableix un àmbit diferent a aquell 
establert al Reial Decret-llei 4/2012, de 24 de febrer, i que estableix el següent literal:



“- 1. Es poden incloure en aquesta nova fase les obligacions pendents de pagament amb els 
proveïdors sempre que siguin vençudes, líquides i exigibles, amb anterioritat al 31 de maig de 2013, 
estiguin comptabilitzades d’acord amb el que preveuen els articles 11 i 15 i derivin d’alguna de les 
relacions jurídiques següents:
a) Els contractes d’obres, concessió d’obres públiques, gestió de serveis públics, també en la 
modalitat de concessió, incloent-hi la subvenció que s’hagi pactat a càrrec de les comunitats 
autònomes o les entitats locals, serveis, subministraments, de col·laboració entre el sector públic i el 
sector privat, i els contractes privats de creació i interpretació artística i literària o espectacles, d’acord 
amb el que preveu el text refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat pel Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
b) Els contractes que preveu la Llei 31/2007, de 30 d’octubre, sobre procediments de contractació en 
els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals.
c) Contractes d’arrendament sobre béns immobles.
d) Subvencions atorgades en el marc de la contractació pública, en concepte de bonificació de les 
tarifes pagades pels usuaris per la utilització d’un bé o servei, en la part finançada per la comunitat 
autònoma o l’entitat local.
e) Concerts subscrits en matèria sanitària, educativa i de serveis socials, inclosos els subscrits amb 
una entitat pública que no estigui inclosa en la definició de comunitat autònoma ni entitat local en 
l’àmbit dels subsectors respectius.
f) Convenis de col·laboració, sempre que l’objecte sigui la realització d’actuacions determinades a 
canvi d’una contraprestació.
g) Encàrrecs de gestió en què l’entitat encomanada tingui atribuïda la condició de mitjà propi i servei 
tècnic de l’Administració i no estigui inclosa en la definició de comunitat autònoma ni entitat local en 
l’àmbit dels subsectors respectius.
h) Concessions administratives.
i) Indemnitzacions per expropiacions reconegudes per una resolució judicial ferma pel concepte ja 
liquidat judicialment, sempre que l’Administració sigui la beneficiària de l’expropiació.
j) Transferències de les comunitats autònomes o de les entitats locals a associacions i institucions 
sense finalitats de lucre i amb finalitats socials que duguin a terme les seves activitats principalment en 
l’àmbit dels col·lectius als quals al·ludeixen els articles 39, 49 i 50 de la Constitució espanyola. 
Aquestes obligacions de pagament ho són fins al límit de les obligacions pendents de pagament per 
part de la comunitat autònoma o l’entitat local, a 31 desembre de 2012, a les entitats esmentades.
k) Les subvencions per a la realització d’activitats de recerca, desenvolupament i innovació de les 
entitats inscrites en el Registre de centres tecnològics i centres de suport a la innovació del Ministeri 
d’Economia i Competitivitat atorgades per les comunitats autònomes.
2. Per al cas de les comunitats autònomes es poden incloure a més en aquesta nova fase també les 
obligacions pendents de pagament que preveuen els articles 9 i 10.
3. Queden excloses les obligacions de pagament contretes entre entitats que tinguin la consideració 
d’administracions públiques en l’àmbit de la comptabilitat nacional, a excepció de les que derivin de 
les relacions jurídiques referides als encàrrecs de gestió, els concerts en matèria sanitària, educativa 
i de serveis socials i les transferències que preveu l’apartat primer.

Atès l'article tercer serà necessari conèixer quines són les obligacions comptabilitzades, la descripció 
corresponent l'estableix l'article 15 del RDL 8/2013, de 28 de juny, de forma expressa per a les 
Corporacions locals:“Als efectes del que disposa l’article 3, s’entén que les obligacions pendents de 
pagament estan degudament comptabilitzades quan, amb anterioritat a l’entrada en vigor del Reial 
decret llei, es donin les circumstàncies següents:
1. Les obligacions anteriors a l’exercici 2013 s’han d’haver comptabilitzat i reconegut a càrrec dels 
pressupostos de l’entitat local respectiva corresponents a exercicis anteriors a 2013.
2. Les obligacions corresponents a 2013 han d’estar comptabilitzades amb anterioritat al 31 de maig 
de 2013 i han de quedar aplicades al pressupost de l’exercici esmentat abans de la remissió de la 
relació certificada a la qual es refereix l’article 16.5 i en tot cas abans del pagament. L’interventor de 
l’entitat local ha de comunicar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, per via telemàtica i 
amb signatura electrònica, el compliment de l’obligació esmentada en l’àmbit de la gestió 
pressupostària.”

El procediment per a la gestió de les obligacions s'estableix a l'article 16 del RDL 8/2013, de 28 de 
juny, al seu article 16: 
“1. Fins al 19 de juliol de 2013, l’interventor de l’entitat local ha d’enviar per via telemàtica i amb 
signatura electrònica al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques una relació certificada en què 



figurin les obligacions que esmenta l’article 3, de la qual aquell està obligat a informar el ple de la 
corporació respectiva. En aquesta relació s’han d’especificar l’aplicació pressupostària i el tipus de 
relació jurídica, incloent-hi, si s’escau, la modalitat contractual, de la qual es deriva l’obligació inclosa 
en la relació esmentada.
2. Des del 25 de juliol de 2013 fins al 6 de setembre de 2013, els proveïdors poden consultar aquesta 
relació i acceptar, si s’escau, el pagament del deute a través d’aquest mecanisme.
3. Els proveïdors no inclosos en la relació inicial poden sol·licitar fins al 6 de setembre de 2013 a 
l’entitat local deutora l’emissió d’un certificat individual de reconeixement de l’existència d’obligacions 
pendents de pagament, que compleixin els requisits que preveu l’article 3, a càrrec de l’entitat local. 
La sol·licitud d’aquest certificat implica l’acceptació del proveïdor en els termes que assenyala l’apartat 
anterior.
4. El certificat individual l’ha d’expedir l’interventor de l’entitat local en el termini de deu dies hàbils des 
de la presentació de la sol·licitud, i a aquests efectes es considera inhàbil el mes d’agost. En cas que 
no s’hagi contestat la sol·licitud en termini s’ha d’entendre rebutjada.
5. Fins al 20 de setembre de 2013 l’interventor ha de comunicar al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques, per via telemàtica i amb signatura electrònica, una relació completa 
certificada de les factures que compleixin els requisits que preveu aquest títol I del Reial decret llei i 
hagin estat acceptades pels proveïdors, incloent-hi les sol·licituds acceptades de certificats 
individuals.
6. Les entitats locals han de permetre als proveïdors consultar la seva inclusió en la informació 
actualitzada, amb respecte a la normativa de protecció de dades de caràcter personal.
7. Els presidents de les entitats locals han de dictar les instruccions necessàries per garantir l’atenció 
als proveïdors en les seves sol·licituds, en l’emissió dels certificats individuals i en l’accés a la 
informació remesa.”

ConclusionsConclusionsConclusionsConclusions ::::

Primer.- S’estableix la necessitat que sigui donada compte al Ple de la relació certificada tramesa per 
via telemàtica al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en data  19 de juliol de 2013 i d’import 
total 103.996,56 euros, corresponents a les obligacions pendents de pagament que reuneixen els 
requisits establerts en l’article 3 i 15 del RDL 8/2013, pertanyents a l’Ajuntament de Granollers i a 
l'Organisme autònom del Patronat del Museu municipal, i la qual s’adjunta de forma complerta, el 
resum és el següent:

nºfres. Import Pendent

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS 65 89.047,36 €

PATRONAT  MUSEU MUNICIPAL 7 14.949,20 €

TOTAL 103.996,56 €

Segon.- No obstant, aquesta relació d'acord amb els antecedents expressats ha estat revisada de 
forma considerable, ja sigui pels errors en l'aplicació comptable, en la pàgina Web del Ministeri 
d'Hisenda i Administracions públiques, ja sigui per la pròpia literalitat de la norma que exigeix 
l'aplicació a la comptabilitat de les partides quan aquesta no es realitza fins al moment de la seva 
aprovació.

Tercer.- Aquesta Corporació no obstant a treballat tan pel que respecta a les factures que s'inclouen a 
la relació, com aquelles que en bona lògica també s'haurien d'incloure i que suposen un increment 
considerable de la previsió. 

Quart.- El resultat de la gestió de les factures notificades al Ministerio el 19 de juliol suposa el següent 
quadre, del qual es denota que no existeix a data d'avui cap factura que pugui incloure's al sistema de 
pagament de proveïdors, ja sigui pel fet que en aquests moments es troben pagades o anul·lades; 
també trobem dues factures que no ha estat possible efectuar el pagament, però en cap cas per 
voluntat d'aquest Ajuntament sinó per impossibilitat tècnica, i que es troben anotades com en 
depuració a l'espera de obtenir les dades per poder efectuar el pagament, s'adjunten al present 



informe impressió de les pantalles de la Web del Ministerio, que recull el detall dels següents 
aspectes: 

nºfres. anul·lades n.fres. Pagades n.fres.
En 

depuració
AJUNTAMENT DE 
GRANOLLERS 15 2.771,02 € 48 86.241,62 € 2 34,71 €
PATRONAT  MUSEU 
MUNICIPAL 7 14.949,20 €

TOTAL 15 2.771,02 € 55 101.190,82 € 2 34,71 €

Cinquè.- Per altra banda cal establir el fet que s'han presentat a aquesta Intervenció un total de 17 
peticions de certificació, sense que s'hagi admès cap petició per diferents motius com haver-se 
efectuat el pagament abans de la data màxima de tramesa al Ministerio d'informació, per tractar-se de 
factures reclamades a ens dependents ja extingits com són els patronats d'educació, per no tenir-se 
notícia del registre de la factura reclamada, haver-se anul·lat pel servei corresponent  atenent al fet de 
la seva no correcció o per no haver-se comptabilitzat d'acord amb el què prescriu l'article 3 de 
l'esmentat  Reial decret-Llei 8/2013.

Sisè.- Finalment, pel que afecta a les factures no incloses al sistema de pagament de proveïdors i que 
aquesta Intervenció també ha controlat per poder donar aquesta informació cal establir que el resultat 
ha estat el següent, i el detall, pel que afecta a l'Ajuntament i al Museu s'adjunta en un llistat de les 
factures no incloses al sistema:

nºfres. Import pagat nºfres.
Import 
anul·lat

nºfres
.

Import
pendent

AJUNTAMENT  163 151.493,41 € 6 960,38 €

PATRONAT  MUSEU 
MUNICIPAL 4 5.096,08 €

EPE GRANOLLERS 
MERCAT 18 47.308,97 €

GASL 5 3.594,65 €

GESL 26 40.405,74 €

GPSA 1 213.564,93 € 3 143.563,10 €

TOTAL 0,00 € 317.900,68 € 6 960,38 € 3 143.563,10 €

Setè.- En tot cas, les factures incloses en aquest últim resum cal tenir present que no podien incloure's 
en el sistema de pagament a proveïdors ja que era condició la seva incorporació prèvia a la pàgina 
Web. En relació a les factures pendents de les empreses municipals i EPE s'adjunta al present 
informe un de cada gerent dels dependents establint les dades i la situació a l'acabament del període 
de transmissió de dades segons com apareix en el quadre anterior.

Vuitè.- Finalment cal establir el fet que l'Ajuntament no pot adherir-se al Reial Decret-Llei 8/2013 per 
haver pagat, anul·lat o tenir suspeses les factures incloses al llistat tramés al Ministerio d'Economia y 
Hacienda al 19 de juliol de 2013; per tant les obligacions conseqüents d’aprovar un pla d’ajustament i 
tramesa al Ministerio d’Economia y Hacienda, no ha esta executable.



Novè.- Aquesta Intervenció entenc, que una vegada tramesa ja tota la informació no caldrà donar 
compte dels acords al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, ja que únicament en aquest 
exercici es podia defensar la comunicació en el cas de presentar factures acceptades com incloses en 
el sistema de pagament a proveïdors." 

L' Alcalde pregunta als regidors i regidores assistents si tenen alguna intervenció a fer i no havent-hi 
cap, l'Ajuntament en Ple  en pren coneixement. 

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

5555).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A DESIGNAR UN CONSELLER GENERAL MEMBRE DE LDICTAMEN RELATIU A DESIGNAR UN CONSELLER GENERAL MEMBRE DE LDICTAMEN RELATIU A DESIGNAR UN CONSELLER GENERAL MEMBRE DE LDICTAMEN RELATIU A DESIGNAR UN CONSELLER GENERAL MEMBRE DE L''''ASSEMBLEAASSEMBLEAASSEMBLEAASSEMBLEA    
GENERAL DE LA CAIXA DGENERAL DE LA CAIXA DGENERAL DE LA CAIXA DGENERAL DE LA CAIXA D ''''ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONAESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONAESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONAESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA ....

La Secretària explica de forma resumida el contingut del dictamen que es transcriu literalment a 
continuació:

El Consell d'Administració de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, en sessió que tingué lloc el 
dia 20 de novembre de 2008, va acordar dur a terme, dins del termini legalment establert, el procés de 
renovació parcial dels membres dels òrgans de govern de la  Caixa d'Estalvis i Pensions de 
Barcelona. La renovació dels òrgans de govern s'efectua per meitats, dins de cada sector d'interès 
que hi és representat i cada tres anys.

D'acord amb el que preveu l'article 4.1.c) del Reglament de Procediment per a la designació dels 
membres dels òrgans de govern de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, 18 consellers 
membres de l'Assemblea General seran designats per sengles corporacions municipals escollides 
mitjançant sorteig.

Dut a terme, en aquella data, l'esmentat sorteig per a les places, amb l'assistència de dos 
representants nomenats per la Comissió de Control i la presència d'un Notari que ha donat fe del 
resultat, va correspondre a l'Ajuntament de Granollers el dret d'efectuar la designació del conseller 
titular i del conseller suplent a l 'esmentada Assemblea.

Per acord del Ple de data 24 de febrer de 2009 es va designar com a conseller general titular a 
l'Assemblea general al senyor Josep Mayoral Antigas i com a consellera general suplent a la senyora 
Andrea Canelo Matito.

El decret llei 5/2010, de 3 d’agost, de modificació del Text refós de la Llei de caixes d’estalvis de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/2008, d’11 de març i el Reial Decret llei 11/2010, de 9 de 
juliol, d'òrgans de govern i altres aspectes del règim jurídic de les caixes estalvi que modifica la Llei 
31/1985, de 2 d'agost, de regulació de les normes bàsiques sobre òrgans rectors de les caixes 
d'estalvi preveuen que l'exercici del càrrec de membre dels òrgans de govern d'una caixa d'estalvis 
serà incompatible amb tot càrrec polític electe i alt càrrec de l 'Administració.

En data 17 de juliol de 2013 amb número de registre d'entrada 14538 la Caixa d'Estalvis i Pensions de 
Barcelona comunica a l'Ajuntament que les dues persones designades causaran baixa en els seus 
càrrecs de consellers generals el dia 14 de juliol de 2013 atès que incorren en una causa 
d'incompatibilitat prevista en l'article 9.3.6 dels estatuts socials, que és que ocupen un càrrec polític 
electe.  

Atès que el senyor Josep Pujadas i Maspons, actual President del Club Balonmano Granollers reuneix 



els requisits i no incorra en les causes d'incompatibilitat d'acord amb el text refós de la Llei de caixes 
d'estalvi de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de març  i en els Estatuts de la Caixa 
d'Estalvis i Pensions de Barcelona.

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

PRIMER. Designar al Sr. Josep Pujadas Maspons,  president del Club Balonmano Granollers, com a 
conseller general de  l'Assemblea General de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, 

SEGON. Notificar aquest acord a la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona adjuntant les dades 
personals requerides per la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona així com l'acceptació del càrrec 
esmentat. 

L'Alcalde pregunta als regidors i regidores assistents si tenen alguna intervenció a fer .

Senyor Mur: Sí, gràcies. Bé, no, en tot cas és una intervenció breu, només per dir que aquest 
nomenament que es proposa ens hagués agradat que hagués estat d'aquelles coses que tot i que va 
ser una proposta, eh, s'ens va proposar fa una setmana més o menys, crec que en la Junta de 
Portaveus anterior, no?.
Doncs és d'aquells temes que a nosaltres ens agradaria haver-ne pogut parlar amb tranquil·litat, que 
no es vingués amb un nom. No se, jo diria el mateix tarannà que utilitzem potser amb les medalles de 
la ciutat. Una mica de poder haver-hi més debat, i pensar en persones, no tenim res en contra de la 
persona en concret, això o volem deixar-ho molt clar. Però si que és la manera, una mica, de fer les 
coses que, diguem, que nosaltres ens abstinguem en aquest punt.  Però voldríem demanar aquest no 
se si dir-ne manera de fer a l'hora de parlar de temes d'aquest estil, ja està, gràcies  

Alcalde: Si, endavant senyor Casasnovas  

Senyor Casasnovas: Gràcies Alcalde. El Grup d'Iniciativa Verds, Esquerra Unida i Alternativa, també 
hagués volgut més temps per arribar a un consens sobre la persona a designar com a Conseller 
General membre de l'Assemblea General de la Caixa.
Entenem que l'obligació de fer un canvi de persona en aquest òrgan no és un tema del que l'Alcalde 
tingues coneixement la setmana passada quan ens ho va comunicar a la Junta de Portaveus.
Tot entenent que la persona proposada per l'Equip de Govern no ostenta actualment cap càrrec polític, 
condició per la que no pot continuar sent representant la persona fins ara designada, si cal recordar la 
seva condició d'ex-Alcalde de Granollers i un perfil marcadament polític . 
Entenem que la seva condició de president del BM Granollers el fa una persona representativa de les 
entitats de la ciutat, tot i això, pensem que ara és el moment d'empoderar veritablement a la ciutadania 
que participa als moviments associatiu de la ciutat , i l'Ajuntament ha de vetllar pels seus interessos. 
En la nostra opinió, per representar Granollers en una entitat bancària com és "la Caixa", les persones 
que més necessiten ser-hi presents, a les que se'ls ha de donar veu són les que reben en primera 
persona les decisions que es prenen en aquest banc, agrupades com podria ser en la Plataforma 
d'Afectats per la Hipoteca.
Sota el nostre parer, una bona opció hagués estat cedir-los a ells, o a una altra entitat, la veu de la 
ciutat en l'Assemblea General de "la Caixa".
D'altra banda, entenen que com que és una proposta de l'Equip de Govern, serà aprovada, el que 
demanaríem es que tal com fan altres entitats que estan representades en aquest òrgan, les dietes 
que en aquest cas són de 1.500 euros per assistència, es destinessin a finalitats socials. Per tot lo 
exposat, el nostre Grup votarà en contra de la proposta, gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies, no se si cap altre Grup vol intervenir? No?
Sí que, home, no tenia intenció de fer cap presentació perquè em sembla evident que han canviat les 
formes en que s'escolleixen els representats dels Ajuntaments a les Caixes. I en tot cas, aquest punt 



de vista, no poden ser persones, vinculades directament als òrgans directius de la Corporació, de 
l'Ajuntament, i ens va semblar i així els hi vaig exposar , fa uns quants dies, pràcticament una setmana, 
en la Junta de Portaveus, que ens semblava que havia de ser una persona que presidis alguna entitat 
de la ciutat prou representativa. I des d'aquest punt de vista, ens sembla que el Balonmano Granollers 
és sens dubte una entitat esportiva, la més representativa de la ciutat, i per tant des d'aquest punt de 
vista, que el President del Balonmano Granollers formes part d'aquest òrgan de La Caixa, ens 
semblava que era positiu.
Sap greu que els comentaris que vostès fan, els facin al plenari i no hagin fet cap esforç, ni cap 
comentari previ, ni cap observació per tal d'arribar a un acord. Per arribar a acords, per plantejar 
alternatives, home, efectivament, el Govern pot fer propostes però està bé que qui no li sembli bé 
aquestes propostes, el mateix proposant que en aquest cas era jo, li faci arribar alternatives, perquè 
l'única manera de consensuar histories, és tenint totes les cartes sobre la taula.
Només n'hi ha hagut una, que és la que jo hi posat sobre la taula, i vostès simplement venen al Ple a 
exposar qüestions, i no han buscat en cap moment el òrgan pertinent per tal de parlar-ne.

Seguidament es sotmet a votació el dictamen amb el següent resultat: 

APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor ::::        13131313 PSCPSCPSCPSC:::: 13131313
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions ::::        11111111 CIUCIUCIUCIU:::: 6666 PPPPPPPP:::: 4444 AGAGAGAG:::: 1111
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra ::::        1111 ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE:::: 1111

6666).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE L''''EXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJT    22222222////2013201320132013    DE MODIFICACIÓDE MODIFICACIÓDE MODIFICACIÓDE MODIFICACIÓ    
DEL PRESSUPOST DE LDEL PRESSUPOST DE LDEL PRESSUPOST DE LDEL PRESSUPOST DE L ''''AJUNTAMENT PER CRÈDIT EXTRAORDINARIAJUNTAMENT PER CRÈDIT EXTRAORDINARIAJUNTAMENT PER CRÈDIT EXTRAORDINARIAJUNTAMENT PER CRÈDIT EXTRAORDINARI

La Secretària explica de forma resumida el contingut del dictamen que es transcriu literalment a 
continuació:

Vist que des de les àrees gestores s'ha proposat la tramitació d'un expedient de modificació del 
Pressupost de l'Ajuntament per crèdit extraordinari per un import de 198.000,10 €, al qual se li ha 
assignat el codi d'expedient MC AJT 22/2013.

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

Vist l'informe emès per l'interventor general en virtut del que disposa l'article 36 del  Reial decret 
500/1990, de 20 d'abril, i l'article 7è i 8è de les Bases d'execució del Pressupost General per al 2013.

Atès que de conformitat amb els articles 177 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel que s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i amb els articles 6 i 
següents de les Bases d'execució del Pressupost General per al 2013, el Ple és l'òrgan competent per 
a l'aprovació de l'esmentat expedient  de modificació del  Pressupost.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Aprovar l'expedient MC AJT 22/2013 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per 
crèdit extraordinari per un import de 198.000,10 €, amb el detall següent:



      

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

L' Alcalde pregunta als regidors i regidores assistents si tenen alguna intervenció a fer i no havent-hi 
cap es sotmet a votació el dictamen amb el següent resultat:

APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA     ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor ::::        13131313 PSCPSCPSCPSC:::: 13131313
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions ::::        12121212 CIUCIUCIUCIU:::: 6666 PPPPPPPP:::: 4444 ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE:::: 1111 AGAGAGAG:::: 1111

7777).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE L''''EXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJT    23232323////2013201320132013    DE MODIFICACIÓDE MODIFICACIÓDE MODIFICACIÓDE MODIFICACIÓ    
DEL PRESSUPOST DE LDEL PRESSUPOST DE LDEL PRESSUPOST DE LDEL PRESSUPOST DE L ''''AJUNTAMENT PER TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITAJUNTAMENT PER TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITAJUNTAMENT PER TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITAJUNTAMENT PER TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT

La Secretària explica de forma resumida el contingut del dictamen que es transcriu literalment a 
continuació:

Vist que des de les àrees gestores s'ha proposat la tramitació d'un expedient de modificació del 
Pressupost de l'Ajuntament per transferència de crèdits per un import de 26.526,00 €, al qual se li ha 
assignat el codi d'expedient MC AJT 23/2013.

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

Vist l'informe emès per l'interventor general en virtut del que disposa l'article 38 i 40 del Reial decret 
500/1990, de 20 d'abril, i l'article 10è de les Bases d'execució del Pressupost General per al 2013.

Atès que de conformitat amb els articles 172 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel que s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i amb els articles 6 i 
següents de les Bases d'execució del Pressupost General per al 2013, el Ple és l'òrgan competent per 
a l'aprovació de l'esmentat expedient  de modificació del  Pressupost.

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



PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Aprovar l'expedient MC AJT 23/2013 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per 
transferència de crèdits per un import de 26.526,00 €, amb el detall següent:

     

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

L' Alcalde pregunta als regidors i regidores assistents si tenen alguna intervenció a fer i no havent-hi 
cap es sotmet a votació el dictamen amb el següent resultat:

APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA     ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor ::::        13131313 PSCPSCPSCPSC:::: 13131313
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions ::::        12121212 CIUCIUCIUCIU:::: 6666 PPPPPPPP:::: 4444 ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE:::: 1111 AGAGAGAG:::: 1111

 
8888).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCESDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCESDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCESDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES    
FISCALS I REGULADORES DE PREUS PÚBLICSFISCALS I REGULADORES DE PREUS PÚBLICSFISCALS I REGULADORES DE PREUS PÚBLICSFISCALS I REGULADORES DE PREUS PÚBLICS ,,,,    PER A LPER A LPER A LPER A L''''EXERCICIEXERCICIEXERCICIEXERCICI     2014201420142014

La Secretària explica de forma resumida el contingut del dictamen que es transcriu literalment a 
continuació:

EL  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de 
les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals i l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril 
(LRBRL) regula el procediment per a l'aprovació i modificació de les Ordenances locals . 

En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament a 
l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que les 
Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de 
declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació .

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova 
redacció dels preceptes afectats, i les dates de la nova aprovació i del començament de la seva 



aplicació.

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de 
donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària, ja que aquestes han de complir  la doble funció de servir com a eina normativa fonamental 
de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans .

Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i  l’article 12  del 
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals adaptin 
l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada 
Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les 
modificacions que s’escaiguin,  una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals i 
reguladores de preus públics obeeixen al compliment de les previsions normatives esmentades 
anteriorment.

Vist  l'informe tècnic econòmic de data 10 d'octubre elaborat pel servei de planificació econòmica i 
control pressupostari, a què es refereix l’article 25  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals, i l'article 26.2 de la llei 8/1989, de 13 d'abril, de taxes i preus públics, en el qual es posa de 
manifest el valor de mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del 
domini públic local i la previssible cobertura del cost del servei o de l'activitat administrativa, en 
cadascun dels supòsits que originen la imposició de taxes, preus públics o la modificació de les seves 
quotes.

Vist l'informe d'Intervenció i Secretaria de data 28 d'octubre

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

PrimerPrimerPrimerPrimer. Aprovar inicialment la modificació de les Ordenances fiscals  dels IMPOSTOS, en els termes 
que s'indiquen en l'annex adjunt a aquest acord: 

Ordenança fiscal 1.1 reguladora de l'Impost sobre bens immobles

Ordenança fiscal 1.2 reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Ordenança fiscal 1.3 reguladora sobre l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

 
SegonSegonSegonSegon. Aprovar inicialment per al 2014 la modificació de les Ordenances fiscals de les TAXES que es 
citen a continuació, en els termes que s'indiquen en l'annex adjunt a aquest acord:

Ordenança fiscal 2.1 reguladora de la taxa per la prestació de serveis administratius i tècnics i per 
l'expedició de documents administratius

Ordenança fiscal 2.2 reguladora de la taxa per serveis urbanístics

Ordenança fiscal 2.3 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d 'intervenció 
administrativa en l'activitat administrativa en l 'activitat dels ciutadans i de les 
empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència , comunicació prèvia o 
declaració responsable i pels controls posteriors a l 'inici de les activitats

Ordenança fiscal 2.6 reguladora de la taxa de clavegueram

Ordenança fiscal 2.7 reguladora de la taxa per la recollida, tractament i eliminació d'escombraries 
domiciliàries i altres residus municipals

Ordenança fiscal 2.8 reguladora de la taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats 
defectuosament o abusivament a la via pública i per retirada de bens mobles 
de la via pública



Ordenança fiscal 2.11 reguladora de la taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica a 
les vies públiques municipals

Ordenança fiscal 2.12 reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i 
dels terrenys de domini públic

Ordenança fiscal 2.14 reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i 
cadires amb finalitat lucrativa

Ordenança fiscal 2.16 reguladora de la taxa per l'ocupació de béns de domini públic amb llocs de 
venda i publicitat

Ordenança fiscal 2.18 reguladora de la taxa per ensenyaments especials a establiments municipals 
i serveis escolars

Ordenança fiscal 2.19 reguladora de la taxa pels serveis d'inspecció sanitària en general i serveis 
de sanitat preventiva

Ordenança fiscal 2.22 reguladora de la taxa per l'aprofitament especial del domini públic local, a 
favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès 
general 

TercerTercerTercerTercer ....    Aprovar inicialment per al 2014 la modificació de les Normes reguladores de preus públics, en 
els termes que s'indiquen en l'annex adjunt a aquest acord.

QuartQuartQuartQuart.... Exposar al públic els anteriors acords, durant trenta dies hàbils,  en el Butlletí Oficial de la 
Província, tauler d'edictes, així com també en un diari dels de més difusió de la província .

Durant el període d’exposició pública, les persones interessades que  tinguin un interès directe o 
resultin afectades, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient 
i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública 
sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats, sense 
perjudici d'haver de publicar al BOP i tauler d'edictes el text íntegre de les modificacions aprovades.

L'Alcalde dóna la paraula a la regidora delegada d'Hisenda senyora Aroa Ortego.

Senyora Ortego: Gràcies alcalde. Bé entrem a debatre el punt que detallava la Secretària, un dels 
punts més importants de l’any des del punt de vista econòmic ja que determina quins seran els 
impostos, taxes i preus públics que s’aplicaran al municipi durant l’exercici  2014.
La proposta que vam presentar de l’Equip de Govern és fruit d’una profunda reflexió per trobar 
l’equilibri entre la cerca d’una pressió fiscal municipal que volem que continuï essent moderada i la 
suficiència econòmica de l’Ajuntament, ja que en definitiva les Ordenances Fiscals acaben 
determinant una part important dels ingressos municipals.
I tot això en un moment d’incerteses respecte al finançament d’alguns programes per part d’altres 
administracions, però amb la certesa de que també altres administracions sí que han incrementat 
impostos i taxes que també afecten als granollerins i les granollerines. Hi ha serveis públics dels que 
teníem assumida la seva gratuïtat, que pensàvem que eren intocables i s’han tocat. Hi també hi ha 
serveis que són competències d’altres administracions i que acabem assumint malgrat no rebre’n el 
finançament adient i just. I per tot plegat sembla si més no curiós que els Ajuntaments haguem estat 
tan perjudicats per Lleis estatals i autonòmiques i que  es pretengui eliminar -nos certes competències.
En aquest escenari la proposta que fem és la de no increment per segon anys consecutiu i de manera 
generalitzada en impostos, taxes i preus públics.
Si entrem al detall, comentar que l’IBI queda igual, ja que l’increment imposat pel Govern de l’Estat del 
10%, i que inicialment només tenia efecte 2012-2013, es prorroga també pels anys 2014-2015. Es 
mantenen les bonificacions per a famílies nombroses que no arribin a un determinat nivell de renda, 
com ja ve succeint en el últims anys. I es manté també la bonificació per instal·lació de sistemes 
d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar.
L’Impost de Vehicles tampoc s’incrementa, i es mantenen les bonificacions del 50% o del 75% per als 
vehicles híbrids, bimodals o poc contaminants.
Les Plusvàlues també queden igual, i només destacar que com ja vam introduir l’any passat, l’obligat a 
pagar-la en processos d’execució hipotecària o de dació en pagament l’obligat a pagar-la serà l’entitat 



financera que s’acaba adjudicant la finca.
Pel que fa a la taxa d'escombraires domiciliària, també queda congelada. Però introduïm un canvi en 
les bonificacions dels 50%  i de l’exempció total  per aquelles llars amb dificultats econòmiques, El 
que hem fet és incrementar el nivell mínim de renda per poder-hi accedir, de manera que més 
ciutadans puguin optar a beneficiar-se d’aquests avantatges. Ciutadans que són beneficiaris de la 
PIRMI, que són pensionistes, o que són persones amb minusvalideses.
Una de les novetats importants per al proper exercici són els canvis introduïts en la taxa d’activitats 
fruit del compromís que va ser adquirit en el si del Consell Econòmic i Social. De manera que per 
aquelles activitats considerades innòcues, que acaben sent al voltant del 90% de les que s’estableixen 
al municipi, es produeixen rebaixes en aquesta taxa d'obertura d’entre el 50% i el 74%, amb la 
voluntat de facilitar l’obertura de nous negocis i comerços, en definitiva per mirar de contribuir a la 
generació de nova activitat econòmica.
També introduïm canvis en la taxa per ocupació de via pública amb taules i cadires  , que s’aplica a les 
terrasses de bars i restaurants. No es produeix cap increment en les tarifes, i introduïm alguns canvis 
en la seva regulació. Establim per exemple, una nova tarifa de caps de setmana de tot l’any, que 
sembla que era ja una necessitat i hi havia alguns establiments interessats en aquesta opció . Ampliem 
també la temporada d’estiu, que s’estendrà del 15 d'abril  al 15 d'octubre, de manera que pel mateix 
preu que es pagava fins ara, es pot fer us de la terrassa un mes més a l’any. Una altra de les novetats  
és la possibilitat d’ampliar els metres d’ocupació durant la temporada d’estiu, amb una tarifa de preu 
de tot l’any la qual cosa també és més econòmica de cara als propietaris dels negocis de restauració . 
Aquest és a grans trets el contingut de les Ordenances Fiscals de l’exercici  2014, però abans d’acabar 
m’agradaria comentar que en aquesta ocasió, tots els Grups de l’oposició han fet propostes al 
plantejament inicial de l’equip de govern. Algunes no han pogut ser acceptades perquè la llei no les 
permet i altres perquè considerem que posarien en perill la suficiència econòmica d’aquest 
Ajuntament. Ja entenc en certa manera que des de l’oposició sempre es demanin més exempcions, 
més bonificacions, més gratuïtats, més rebaixes, però d’aquí a res estarem parlant en aquest mateix 
Ple  del Pressupost municipal per a l 'any que ve. I ho farem en part, gràcies als recursos que provenen 
d'aquests  impostos, d'aquestes taxes i d'aquests preus públics municipals. Crec que del que es tracta 
és de trobar l’equilibri  entre una pressió fiscal moderada, que tingui en compte els més febles, però 
també la capacitat de generar recursos que acaben revertint en els serveis públics que prestem .
M’hagués agradat per part de la resta de grups una valoració més global de la nostra proposta  enlloc 
d’entrar al detall, donada la situació econòmica que arrosseguem ja fa anys i l’esforç de no 
incrementar que estàvem proposant per segon any consecutiu.
Sempre es pot fer més, segur, no en tenim dubtes, sempre es pot millorar, però com ja vam comentar 
amb les dades de la comparativa de Servei d’Informació Econòmica Municipal de la Diputació de 
Barcelona, que ens compara amb ciutats de característiques similars a la nostra, la càrrega fiscal 
impositiva  a Granollers és inferior a la mitjana del grup de ciutats comparades, tant en l’IBI com en la 
resta d’impostos que afecten a la majoria dels ciutadans, i aquestes no  són dades que nosaltres ens 
inventem sinó que són dades objectives, valorades per aquest estudi.
Sempre es pot fer més, com deia, sempre es pot bonificar més, però on estan els límits?
Jo crec que al fer propostes relatives a les Ordenances Fiscals, cal fer l’esforç de calcular quin és 
l’impacte que aquestes propostes acabaran produint en la Hisenda municipal. Nosaltres quan vam fer 
la nostre proposta, vam fer aquests números, vam fer aquest esforç de quantificar quin són els efectes 
de les nostres propostes, i també ho hem fet, amb les que hem rebut dels altres Grups.
Simplement m'agradaria comentar que les de CiU poden arribar a representar un escenari de 2 
milions d’euros menys d’ingressos, i les del PP de  2.760.000 d'euros, per tant jo crec que fer aquestes 
tipus de reflexions hagués estat un acte de responsabilitat a l 'hora de fer les propostes.
Creiem que la proposta que portem a aprovació és coherent amb els moments que vivim i amb els 
escenaris que en plantegen la resta d’administracions. Creiem que congelar està a l’alçada de les 
circumstàncies i a l'alçada del que els ciutadans  necessiten i és per això que la portem aquesta 
proposta a aprovació.

L' Alcalde pregunta als regidors i regidores assistents si tenen alguna intervenció a fer

Senyor Mur: Gràcies Alcalde. En un dels punts anteriors que abans hem tractat, l'Alcalde ens 
manifestava el seu disgust perquè no havíem fet cap proposta alternativa. En el cas de les 
Ordenances Fiscals, n'hem fet 11 de propostes. I cap s'ha acceptat. És a dir, que l'estadística d'èxit 



quan es fan propostes és bastant menor pels  Grups de la oposició, per tant, ja se que això no ens ha 
de deixar, diguem-ne, amb una actitud passiva, però si que en tot cas desmoralitza força, que la 
majoria de propostes que es fan, en el nostre cas, 0 de 11, no hagin estat acceptades a les 
Ordenances Fiscals.
Nosaltres, anàvem una mica en la línia, és cert, de procurar aplicar unes modificacions més en 
determinats àmbits, bàsicament pensant que és cert que les Ordenances són un element diguem-ne 
d'ingressos i que això ens condicionava el futur de les accions que podem fer a la ciutat, però també 
pensant que a les famílies, eh, també tenen el seu sou congelat i en alguns casos, sou reduït, i en 
alguns casos, sense sou. I per tant intentar fer una mica d'esforç en la línia d'ajudar, que al final, el que 
acabem descomptant son pocs diners, però tot ajuda, era positiu.
La comparació amb altres ciutats acostuma a sortir sempre en aquest debats de les ordenances 
fiscals o del pressupost. A mi em sembla que hem de començar a pensar només en Granollers, i 
veure si aquí ho estem fent correctament o no. Les comparacions amb altres ciutats, es clar, depèn, 
tinc un company que diu que els números es poden torturar perquè acabin dient lo que volem que 
diguin, i per tant, l'estadística encara més. Segurament amb les ciutats comparades estem en una 
mitja, potser en altres no ho estaríem.
En tot cas, una de les coses, per exemple, que nosaltres havíem incidit, i que entenc que, de totes 
maneres li agraeixo a la Regidora que no m'hagi dit que les nostres propostes suposàvem no se 
quants milions menys, que vol dir que les que hem fet tampoc eren tant irracionals, podien 
encabir-s'hi.
Per cert, vull agrair que hi hagut un debat en aquest sentit i que n'hem pogut parlar. En tot cas per 
exemple una de les propostes que nosaltres fèiem en quant els ensenyaments especials i 
establiments municipals, Escola de Música i altres àmbits, era diguem-ne no diferenciar quan la 
persona que vol accedir a aquest llocs és una persona de Granollers o de fora. Sí que demanàvem en 
tot cas, que en comptes de, per dir-ho així, penalitzar-lo econòmicament, diguem-ne el que ve de fora 
paga més diners per participar en una activitat, en tot cas, féssim un mètode de barem que la gent de 
Granollers òbviament tingues prioritat per accedir a determinades activitats de la ciutat, entre altres 
coses perquè són activitats que des de l'Ajuntament segurament ja s'ha ajudat a que puguin ser, es 
puguin desenvolupar, i per tant, estic d'acord amb el raonament de que un ciutadà de Granollers, 
diguem-ne paga dues vegades, per dir-ho d'alguna manera. Però això no treu, que si baremen això, en 
comptes de penalitzar-lo pels de fora, això sigui potser més just des del punt de vista econòmic, i en 
canvi donem prioritat als de casa, per dir-ho així, parlo col·loquialment, que de fet és normal que 
tinguin més drets, perquè ja estan pagant els seus impostos en aquesta ciutat.
22:52 En tot cas, el 0 de 11 deixa molt clar que aquestes Ordenances no son les Ordenances d'Acció 
Granollers, tot i que reconeixem i ho diem també amb tota la honestedat del mon, no són unes 
Ordenances desgavellades, que no són unes Ordenances que entenguem que no tenen cap sentit, 
creiem que estan ben pensades, però el no haver poder aportat res nosaltres en aquestes 
Ordenances, no ens les fem nostres. I en aquest sentit doncs la nostra posició serà d'abstenció. 
Gràcies.

Alcalde, moltes gràcies, té la paraula el senyor Casasnovas, per ICV_EUiA 

Senyor Casasnovas: Si. Gràcies Alcalde. Per cert, en l'anterior punt en el que he intervingut, no m'ha 
donat l'opció de tenir una segona intervenció, per replicar lo que havia dit.

Alcalde: Tampoc m'ho ha demanat.

Senyor Casasnovas: Ha passat directament a la votació.

Alcalde: Demanar la paraula. Li hagués donat. Efectivament, les coses s'han de fer, s'ha de tenir 
voluntat de proposar, també el parlar.



Senyor Casasnovas: Voluntat és té, sempre que es tingui temps. No hi havia temps de proposar gaires 
coses.

Alcalde: Vaja, un nom en sis dies... Endavant,

Senyor Casasnovas: Bé, Gràcies Alcalde.
Ens presenten unes ordenances sense increments, un punt que trobem positiu donada la situació 
actual que esta patint bona part de la ciutadania amb la crisi .
Entenem que és un bon punt de partida per no incrementar la pressió fiscal dels ciutadans i 
ciutadanes de Granollers, tot i això, el nostre grup voldria unes Ordenances Fiscals més justes, avui 
tornarem a parlar de la tarifació Social, fa tres anys que els anem fent propostes sobre la tarifació 
social. El primer any que varem parlar de la proposta, per la premura de temps ens van dir que 
parléssim per les properes ordenances, no varem parlar ni és va crear la Comissió que es va dir per 
estudiar el tema, el segon any varem tornar a fer la proposta sense rebre cap resposta en aquell 
moment per part de l'equip de govern. 
Aquest any ens hem volgut centrar en un sol aspecte de les ordenances, per anar introduint 
gradualment la tarifació social, en concret els hem proposat, adaptar les quotes de les famílies segons 
la seva capacitat econòmica, amb l'objectiu de permetre que cap infant quedi exclòs del servei 
d'escoles bressol per motius econòmics, augmentant la funció social de les escoles, en tant que són 
serveis públics que han d'estar a l'abast de tothom i reivindicar la funció socialitzadora i educativa que 
desenvolupen les escoles bressol.
La tarifació social proposada es podia aplicar als serveis d'escolarització bàsica i de menjador, 
quedant exclosos inicialment els serveis d'acollida matinal i de tarda, partint de la quota actual, que és 
de 167'35€ mensuals, es proposava una baremació que anava des dels 32 euros fins els 195
Un altre any ens trobem amb un equip de govern poc receptiu a l'aplicació de la tarifació social .
D'altra banda el nostre Grup a proposat com a mesura per ajudar als contribuents en les seves 
obligacions tributàries i ajudar a disminuir  la pressió fiscal,  va proposar una baixada de l'IBI i 
incorporar com a  subvencions, com a mínim, les següents subvencions:
Subvencions per a unitats familiars que tenen tots els seus membres a l’atur, però que encara tenen 
prestació:
Seria una subvenció entre el 10% i el 50% de l'import  de l'IBI en funció del nombre de membres de la 
unitat familiar i del valor cadastral de l'habitatge. Afegint-hi un bonus d'un 10%  en el cas que la unitat 
familiar compti amb un o més membres amb discapacitat.
Un altra subvenció per unitats familiars que tenen tots els seus membres a l'atur i no tenen prestació, 
aquesta entre el 50% i el 90% de l'import  de l'IBI, en funció del nombre de membres de la unitat 
familiar i del valor cadastral de l'habitatge. I aplicant un bonus d'un 10%  en cas que la unitat familiar 
compti amb un o més membres amb discapacitat.
I després una subvenció per a unitats familiars que han estat desnonades i de les que s’ha subhastat 
el seu habitatge: una subvenció del 100% de l'import de l’IBI, mentre dura tot el procés d’aixecament 
de la hipoteca. 
En aquest punt haig de dir que la Regidora ens han dit que  parlem de cara al tema dels pressupostos, 
esperem que no sigui com fins ara ha passat, aquests tres anys, que hem anat parlant de la  tarifació 
social i puguem aplicar-les aquestes bonificacions de l 'IBI.
El nostre grup, després de tres anys, insistint, tot i entenen que és una mesura fiscalment més justa,  
esperàvem que l'equip de govern, que podria treballar per  unes ordenances més socials i aplicar-les 
gradualment, no serà així davant de la seva negativa.
Per això, el nostre grup votarà en contra de les Ordenances fiscals i preus públics .
Gracies.

Alcalde:Moltes gràcies, pel Partit Popular, 



Senyor Gutiérrez: Gràcies Alcalde. Nuestro grupo, el pasado día 18, ha hecho aportaciones para su 
incorporación a las que propone el equipo de gobierno para el próximo año 2014.
Después de la reunión que hemos mantenido esta mañana, 
Quiero recordar a la señora Aroa que nos pide que presentemos propuestas y la verdad es que 
nosotros estamos de acuerdo pero sirven de muy poco, es decir, no sirven para nada. De las 
aportaciones que hemos presentado no  nos han aceptado ninguna.
Ustedes lo tiene muy claro: nos piden colaboración, nosotros colaboramos. Ustedes nos oyen, pero no 
nos escuchan, y la verdad, esta actuación, año tras año, es un tanto decepcionante, pues dedicas  
horas para una mejora en la ciudad y las personas, y luego no hay resultados positivos.
De las propuestas que hemos hecho, de las muchas que hemos hecho, vamos a destacar unas 
cuantas aquí y las podríamos dividir en dos grupos: propuestas para empresas y emprendedores y 
otra para particulares
En cuanto a la primera:
Rebajar la tasa de licencia para actividades con  la creación de 2 nuevos tramos de los locales en 
metros cuadrados, de 0 a 250 y de 251 a 500. En el primero de ellos solicitábamos una bonificación 
del 75%, lo que significaría pagar 128 euros, en lugar de los 2060 que se pagan ahora, teniendo en 
cuenta que una gran mayoría de locales de nuestra ciudad son de estas características . En el segundo 
tramo la bonificación sería de 50%. De haber aceptado esta propuesta hubiera sido una buena 
oportunidad para facilitar y allanar el camino a nuevos emprendedores.
Otra propuesta, que de hecho hace mucho que reivindicamos , y que ya lo llevábamos en nuestro 
programa electoral es una rebaja del 20% en el pago de la tasa anual de terrazas.
Por lo que a tasa de recogida de residuos para las actividades profesionales se refiere, cuyos pagos 
están divididos por m2, pero no proporcionales, este grupo municipal solicita una media entre todos 
ellos, a partir de la cual, se pagaría en proporción a los metros cuadrados realmente utilizados.
Otra de las propuestas es rebajar un 25% la tasa por transmisión de las licencias de taxi, facilitando 
así una continuidad en el servicio.
Y por lo que a propuestas para particulares, hemos solicitado varias rebajas en impuestos y tasas:
En primer lugar solicitamos que en el IBI, se aplicara el tipo real del 0,972%  y no el 1,069% que se 
está aplicando, o lo que es lo mismo, una bajada de 10%. Queriamos hacer una aclaración, porque la 
señora Aroa esta mañana nos ha dicho que esto no es posible, pero bueno, vamos a tratar, haber si 
nos entendemos, proponemos el 0,972% real y no el 1,069% teniendo en cuenta que el mínimo en 
esta ciudad esta establecido en el 0,6% y el máximo en el 1,1, es decir, una reducción del 10%. Así 
mismo, recordarles que en el 2011 el tipo de gravamen estaba en el 0,944%, por consiguiente, este 
Ayuntamiento a nuestro entender puede aplicar una reducción del 10% del IBI, atendiendo a que el 
tipo de gravamen quedaria por encima del 0,944 y entre el 0,6 y el 1,1 que son los tipos en los que 
debe moverse este Ayuntamiento. Continuamos.
Una bajada del 10% en el impuesto de circulación.
En la tasa de alcantarillado, en la que ustedes no contemplan ninguna exención ni bonificación,  les 
pedimos el 50% para personas en situación de desempleo de larga duración y sin ninguna prestación.
Otro colectivo que no han tenido en cuenta es el de nuestros mayores que necesitan el servicio de 
teleasistencia, y que están pagando por ello. Por consiguiente solicitamos la eliminación de este pago, 
para las tres categorías existentes. En este punto, si que quiero recordar que esta mañana hemos 
estado hablando con la Regidora y según nos ha dicho, son cantidades insignificantes; no obstante 
hemos llegado a un acuerdo, que se pague por los ingresos que se obtienen, nos ha dicho también 
que se estudiará.
Quiero recordarles que son personas de más de 80 años con problemas de salud y que viven solas. 
Entendemos que nuestras propuestas, como hemos expuesto, están acorde con la situación que 
padecen muchas personas, y en muchos casos, de familias enteras.
Tenemos 6070 personas en paro en nuestra ciudad, la mitad de ellas sin prestaciones y teniendo que 
hacer frente, además de los gastos básicos para subsistir, a los impuestos y tasas. Otras muchas con 
pensiones tremendamente bajas, y que además de mantenerse a sí  mismas, han de tratar de 
mantener a sus familiares.
Y por último recalcar que manifestamos al equipo de gobierno nuestro desacuerdo en la subida del 
100% en la matrícula del  segundo curso de grado superior en la Escuela Municipal de Trabajo .
Este equipo de gobierno, nos dice que Granollers tiene los impuestos por debajo de poblaciones de 
características similares, pero hemos de decirle que los hay que están muy por encima; como es el 
caso del IBI, cuyo tipo de gravamen está hoy por hoy, más cerca del máximo que del mínimo. Y no 
como la señora Aroa dijo textualmente el año pasado: “manteniendo del tipo de gravamen muy lejos 
de los máximos legales”.
Creemos que aquí se equivocó y debería haber dicho: “manteniendo el tipo de gravamen muy lejos del 
mínimo y tocando el máximo.”



Para el próximo año, igual que para este 2013, el tipo de “gravamen real” que se aplica será de 
1,069% lejos del mínimo,  que es del 0,6 %, y en cambio muy cerca del 1,1% que es el máximo 
autorizado.
¿Cuánto dinero tendríamos  en el bolsillo los contribuyentes si pagáramos menos? Y pagar menos no 
es dejar de atender las necesidades, es racionalizar el gasto, así como las prioridades.
¿Para qué queremos unas empresas municipales que tanto nos cuestan mantener? Sólo para ir 
metiendo dinero y más dinero en un saco roto. Recuerden que estamos en época de vacas flacas...
Por otra parte, además de dedicar una partidas en los presupuestos, como el “plan de choque” y “plan 
de contingencias” por un total de 2,5% millones, seguramente este año tendremos superávit, como lo 
han sido los años precedentes.
Esperamos que este superávit no se produzca por el cobro excesivo de impuestos, sino por una 
reducción de los gastos y mirando con lupa todos los presupuestos. Por consiguiente, después de la 
reunión mantenida con la señora Aroa, y aún con buenas intenciones de llegar acuerdos, no ha sido 
posible concretar ninguno de los puntos tratados. Por lo tanto, nuestro Grupo votará en contra, y por 
cierto, para hacer referencia a lo que ha dicho la Regidora, no sabemos de donde saca este importe 
de 2.700.000 euros que dice que nosotros solicitamos. Gracias.  

Alcalde: Moltes gràcies senyor Gutiérrez, per part de Convergència i Unió, endavant 

Senyor Noguera: Gràcies senyor Alcalde. Volia fer una prèvia també, una mica amb la línia del 
company aquí al costat, de la quantificació aquesta que ens ha fet dedicada al nostre Grup de 2 
milions d'euros. Home, ens hagués agradat, igual com vam tenir una reunió amb vostè i amb el senyor 
Francesc Rubio, també que ens la definís, ens la detalles aquesta quantificació i que avui al plenari 
sortís d'on sortien aquests 2 milions d'euros.
També recordar que, home, si diu aquesta xifrà es que la tenen ben quantificada, hem de suposar, no 
obstant això, també hauria de dir, en tot cas, creiem el que suposa d'increment de recursos. 
L'increment aquest del 10% del IBI, ja també des de l'any anterior, que segurament està al voltant de 
1.300.000 euros, també cal dir-ho, es dir que són uns recursos que s'ha trobat l'Ajuntament de 
Granollers, degut a aquest increment forçat per part del Govern del Partit Popular.
I per altra banda també comentar en aquesta prèvia, doncs abans del discurs que mes o menys tenia 
construït, home estem enraonant de 2 milions d'euros quan s'ha portat a terme des del 2012 una 
ampliació de capital a Granollers Promocions de 4 milions d'euros, dels quals ja es van aportar 2 
milions d'euros que van sortir de les finances d'aquest Ajuntament, i en falten 2 milions més perquè 
entrin a Granollers Promocions, vol dir home, les xifres també les  poden il·lustrar aquests 2 milions 
d'euros que també estan per aquí.
Bé, en tot cas, i en relació a l'IBI, el que ha sortit una mica en tot els discursos dels companys que 
m'han precedit, volia comentar el següent: cal fer un recorregut en els darrers anys respecte al que ha 
succeït en quant a l'IBI, impost cabdal de les nostres finances municipals, cal fer menció doncs al 
Reial decret llei 20/2011,  aprovat pel Govern Central del Partit Popular el desembre del 2011, en 
aquest Reial decret en matèria pressupostaria tributaria i financera per la correcció del dèficit públic, 
entre d'altres mesures, en el seu article 8, estableix l'aplicació transitòria i excepcional, i ara s'ha 
prorrogat, 2014, 2015, però que era només per 2012 i 2013, d'un increment del tipus impositiu de l'IBI 
que afecta exclusivament als Bens Urbans, aplicant-se un escalat que té en compte l'any d'aprovació 
de la ponència total de valors de cada municipi. En el cas de Granollers, suposa un increment del 
10%, ja que la ponència de valors va ser aprovada en anterioritat a l 'any 2002. No poden resultar, amb 
l'increment aquest del 10% el tipus de gravamen mínim i supletori inferior al 0,5% el 2012 i el 0,6% 
l'any 2013, percentatges que ja s'ha superaven amb escreix l'any 2011, any anterior a l'increment 
d'aquest 10%.
Fitxin-se que, ja hi estem acostumats a les mesures excepcionals i transitòries, també en temps 
excepcionals, no? que acaben sent prorrogades, com aquesta, i aquí em refereixo a la pròpia política 
duta a terme pel Govern del Partit Popular, la qual cosa ha significat a la pràctica que l'excepcionalitat 
es torna normalitat i que no deixa de ser sorprenent sinó s'apliquen mesures per a acompasar la 
reducció del dèficit públic de l'Administració de l'Estat espanyol i no centrifugant el dèficit a les 
finances de les Comunitats Autonomes com s'ha vingut fent, i que ha suposat un esforç ingent, per 
part de la Generalitat de Catalunya, per assolir els percentatges de dèficit públic dictaminats. I també, 
com s'ha vist, forçar aquests increments, aquest 10%, a la imposició local, que si efectivament 
permeten disposar d'uns recursos addicionals, efectivament això ha suposat uns recursos addicionals 



per l'Ajuntament de Granollers.
Vostès proclamen l'autonomia local tot preservant les seves competències, el nostre Grup ho 
compateix, i precisament per això, ara és moment de tenir-ho en compte, inicialment per l'any 1014 no 
estaven aquestes mesures previstes, excepcionals i transitòries, i que ara el Govern del PP les ha 
prorrogat. L'Ajuntament de Granollers ho hauria de tenir en compte i aplicar pels ciutadans de 
Granollers, una disminució de tipus impositius a aquest increment, que certament s'ha d'aplicar, i es 
por fer i vostès no ho han fet, ni ho volen fer. La Llei de Hisendes Locals, els hi dona aquesta 
possibilitat, en el seu article 72.    Senyora Regidora, partint de la base que l'Ajuntament de Granollers 
aplica uns tipus impositius de l'IBI dels més alts, si ens cenyim a municipis de les comarques de 
Barcelona, a més a més, si tenim romanent positiu, i encara tenim diners per auxiliar financerament a 
les empreses municipals, creiem que podem fer l'esforç, vostès no el volem fer, ja ho veiem.
El nostre Grup, a part de l'IBI, que ja hem comentat, hem anat formulant aquests darrers anys 
propostes que en la seva majoria no han estat contemplades per el seu Equip de Govern, i que per 
fer-ne una menció generalista van en la línia de la promoció econòmica, reducció de l'atur, algunes 
mesures relacionades amb el medi ambient, així com canvis en determinades taxes com pugui ser la 
de les terrasses i de la zona blava, que més tard m'hi referiré. Estarem a l'espera per les Ordenances 
Fiscals del 2015, ja les tenen aquí aquestes propostes, per tant, ja les llencem de cara a l'any vinent, 
vist que per aquest any no estan contemplades per el seu Equip de Govern.
En quant a la zona blava, i després em referiré a algunes de les propostes nostres, el nostre Grup com 
sap i ja vam dir també en el discurs de l'any anterior quan es van aprovar les ordenances del 2013, 
que volíem afavorir els desplaçaments per el centre de la ciutat, instaurant un nou model que facilita 
igualment i amb més sentit comú la mobilitat dels vehicles en aquestes zones, i proposem que l'horari 
de la zona blava, comenci el matí a les nou, a les nou del matí, perquè d'aquesta manera facilitaria i 
contribuiria a evitar dobles files en major mesura en horari escolar, i és una forma de contribuir també 
al civisme. Aquí hi ha una manca, a part del tema econòmic, de manca de sensibilitat per part de 
vostès a una proposta que l'he anat reiterant en precs en aquest plenari en moltes ocasions, no només 
com a proposta concreta feta per a les Ordenances Fiscals, quan s'aproven com avui aprovem les de 
2014.
En quant a la taxa de les terrasses, també aquest any ens veiem obligats a insistir en el preu imposat 
a les terrasses de la nostra ciutat, ja portem anys dient-los que són, anava a dir cares, però és que són 
caríssimes, i clar vostè senyora Regidora ja ho entenc, parla de congelació, però es que la congelació 
implícitament comporta que aquestes taxes siguin això, caríssimes. L'any passat en aquestes 
mateixes dates, després que els féssim posar en evidencia sobre aquesta qüestió, sobre els preus 
que es paguen en ciutats properes a la nostra, i que demostra els preus totalment abusius, fet que any 
rere any, els recorda el Gremi de Restauració i bars de la ciutat, sense que l'Equip de Govern faci cap 
pas al respecte, o que han sigut realment molt tímids en lo que comentava ara la senyora Regidora, 
precisament a la reunió que aquest Grup va tenir la setmana passada amb vostè i amb el senyor 
Francesc Rubio, i de resultes d'una petició nostre, s'ens va posar de manifest que l'estudi sobre el que 
es base la Tarifa de preus de l'ocupació d'espai públic per posar-hi terrasses prové de l'any 89. I que 
per cert, encara no ens han fet arribar i quan els hi varem demanar quina és la base que prenen de 
referència per establir els preus, resulta que és el metre quadrat del preu de la vivenda lliure, sobren 
comentaris.
Estem parlant d'un estudi realitzat fa més de vint anys, tots sabem la davallada dels preus de 
l'habitatge, les estadístiques del Ministeri de Foment parlen per la província de Barcelona d'una 
caiguda d'un 30%. Per tant la conclusió és obvia, si el preu de l'habitatge baixa, també ho haurà de fer 
en la mateixa proporció l'ocupació del sol públic. Tenim un estudi i no hem fem cas, no en fan cas. Ni 
tan sols l'hem actualitzat, els negocis de la nostra ciutat, els bars, restauradors, home, és mereixen 
una mica més d'atenció. Per tant, des del nostre Grup els demanem que sense més demora 
encarreguin un estudi a fi i efecte de revisar aquell que han estat utilitzant i que s'adeqüi a la realitat 
del moment.
I per acabar, passo a descriure algunes de les propostes, algunes ja l'has hem comentat, no?, 
terrasses, zona blava, bé zona blava  en tot cas di'ls-hi que, en fi, tenim una comparativa amb altres 
ciutats, properes en el nostre entorn, i la desproporció és realment impressionant, els hi farem arribar 
aquesta comparativa de zones blaves, perquè s'he l'estudiïn, perquè, home, es a dir, torno a dir, el 
tema de la congelació està molt bé, però vull dir, també hem de revisar.
I m'ha semblat entendré abans, per fer un incís abans d'entrar a algunes de les propostes nostres, a lo 
millor ho he entès malament, però semblava com si la senyora Aroa digués que hem entrat massa en 
detall a les Ordenances, home, es dir, estem parlant de que les Ordenances Fiscals són una taxa 
definida per fets imposables diferents i per tant hem d'entrar al detall, no? per dictaminar i estudiar i fer 
les reflexions de bonificacions, exempcions, reduccions, en temps en que realment s'han  de fer 
aquest esforç per alliberar de pressió econòmica la ciutadania, i també s'ha de fer esforç amb la 



reducció i simplificació de l'administració i amb la reducció de les despeses i ser més eficients. Bé 
doncs, aquí queda dit, l'hi farem arribar senyora Aroa el comparatiu aquest de les xifres dels preus de 
ciutats del nostre entorn.
I passo ja i acabo, amb les propostes que en la reunió que vam tenir amb vostès i que tampoc no han 
estat admeses, una que era més de caràcter tècnic, ja ens va dir vostè senyora Regidora que 
jurídicament això no es podia incloure a les Ordenances fiscals, bé, ens ho podem creure, sobretot en 
el tema de la plusvàlua municipal hi ha un Reial Decret Llei, el 6/2012, de mesures urgents de 
protecció de deutors hipotecaris sense recursos, en ocasió de la dació en pagament del seu habitatge, 
que el subjecte passiu, el que pagarà la plusvàlua en definitiva serà l'entitat adquirent del immoble, 
serà en aquests cas l'entitat financera.
Bé, en tot cas això està aprovat per llei, publicat al BOE, bé, jo no se jurídicament ara si això és pot 
incloure en les Ordenances Fiscals, però hi ha haurà alguna manera de poder-ho dir, si a traves 
d'algun decret, per dir-ho així del propi Equip de Govern, o que s'aprovi en aquest propi plenari, i 
també en les adjudicacions hipotecaries poder fer una menció, encara que ja s'ha dit, que d'alguna 
manera des del Departament de Finances de l'Ajuntament de Granollers hi ha una mirada flexible en 
aquest sentit, i que entre d'alguna manera amb l'estant de moratòria i que no s'acaba cobrant, però bé, 
tot això està molt bé dir-ho, que es faci aquesta política d'aquesta manera, però això s'ha d'escriure, 
perquè vostès precisament ho volen reglamentar tot i per tant doncs ens sorprèn en que això no 
estigui escrit.
Alguna altra mesura també concreta, a l'ICIO, proposàvem una modificació del 50% de la quota per 
obres, cosa que no s'ha contemplat en una època en que realment doncs seria convenient tenir en 
compte per facilitar la promoció econòmica i en ultima instancia la creació de llocs de treball. La taxa 
per ocupació d'us públic de taules i cadires, ja l'hem comentat, bé l'hem comentat efectivament, hem 
comentat alguna cosa, sinó amb la rèplica també hi haurà ocasió de comentar alguna cosa més. 
Proposàvem una reducció dels preus públics de un 5%, cosa que tampoc doncs no s'ha tingut en 
compte.
I per acabar també, una menció, surt una noticia al 9Nou, a bombo i plateret de la reducció del 60% de 
la Llicència d'Activitats, de la taxa d'Activitat en més del 60%, home el nostre Grup fa dos anys que ho 
proposa això, fa dos anys, per no dir tres, però, la memòria a vegades ens falla a tots, i es va proposar 
en el Pla de Xoc, quan negociàvem el Pla de Xoc, ja s'ens va dir, la senyora Andrea Canelo, que ja 
estava contemplat, efectivament, senyora Andrea li dono la raó, estava contemplat, però és que fa dos 
anys que nosaltres proposàvem això, escolti. Ja hem trec la medalla i ja els hi poso a vostès, però que 
s'ha sàpiga en aquest plenari que això era una reducció que l'havíem proposat justament en èpoques 
d'una promoció econòmica baixa, i d'un atur important en aquests moments a la ciutat de Granollers 
com sabem tots els que estem en aquest plenari, per tant el nostre Grup, per tot lo exposat, votarà que 
no a les Ordenances Fiscals del 2014. Gràcies.  

Alcalde: Moltes gràcies. Pel Grup Socialista té la paraula el senyor Terrades, endavant, senyor 
Terrades,  

Senyor Terrades: Gràcies Alcalde. La regidora de Hisenda ho deia en la seva intervenció, aquest és 
un tema que cap dels portaveus ha contestat o ha contradit. Que l'increment de la pressió fiscal a la 
ciutat de Granollers per allò que fa referència als impostos, preus públics i taxes, que depenen 
d'aquest Ajuntament és 0. 0 respecte a l'exercici actual no? És 0, per què? Perquè seguim en temps 
d'incertesa, seguim en temps de complexitats, motivat per aquesta profunda crisi econòmica que 
implica de tenir menor recursos econòmics, tothom, les famílies, les empreses, també l'administració 
municipal, però al mateix temps, seguim tenint la necessitat de seguir donant resposta a la ciutat. 
Seguir donant resposta a la ciutat vol dir seguir donant resposta als ciutadans i a les ciutadanes, i per 
això, com ja hem fet, en els exercicis pressupostaris anteriors, segueix sent, ho afirmo, segueix sent 
temps d'austeritat intel·ligent, i d'austeritat solidaria, no lineal, solidaria.
I prioritzar les polítiques per mantenir els estàndards de qualitat de la ciutat, d'aquí un mes i mig, 
aproximadament, dos mesos com a molt tardar, discutirem en aquest mateixa sala, ens ho recordava 
la Regidora, el pressupost municipal de l'any 2014. Avui, això ho hem dit moltes vegades, que 
segurament seria interessant fer el debat dels ingressos i de les despeses en el mateix moment, 
procedimentalment a les administracions locals primer toca aprovar les Ordenances i després fem la 
discussió de com ens gastem aquest recursos que generem no?. 
I avui per tant toca definir i ajustar els ingressos de l'Ajuntament de Granollers per el proper exercici. 



Per què? Doncs també ens ho deia la Regidora, paraules que evidentment el nostre Grup subscriu, 
com no podia ser d'altra manera, formen part del mateix Govern, que permetin polítiques actives per 
generar activitat a la ciutat, tenir ingressos per poder fer polítiques de solidaritat amb aquelles 
persones que s'ho estan passant més malament a Granollers, que n'hi han, i n'hi han moltes, i també 
ingressos que permetin fer polítiques d'igualtat d'oportunitats, o deia a l'inici de la meva intervenció. 
Segon any consecutiu d'increment d'impostos municipals, 0, hauríem de fer per ser justos amb 
l'anàlisi, un altre anàlisi, o un altre mirada, que és que ha passat amb l'increment de preus al consum, 
increment acumulat d'aquest dos anys, en que l'administració municipal, el Govern de la ciutat, no 
puja els impostos que depenen d'ell, l'increment de l'IPC acumulat serà de 4,6 aproximadament, 4,6, 
4,5, 4,7, però anirà per aquestes xifres. Per tant, també, menors ingressos per mantenir aquests 
estàndards de qualitat, i no tan sols, no incrementem la pressió fiscal de allò que depèn de 
l'Ajuntament de Granollers, sinó que tal com s'ha anunciat, es mantindrà totes les bonificacions 
existents fins avui, no s'en elimina cap, i augmentarem les que apliquem al rebut de les escombraries, 
en funció del nivell de renda de les famílies i de les persones. També, i per generar polítiques actives, 
el 2014 s'ens explicava que rebaixarem la Llicència d'apertura de noves activitats, a la ciutat, 
d'aquelles activitats que es consideren  
També, i per generar polítiques actives, el 2014 se’ns explicava que rebaixarem la Llicència d’obertura 
de noves activitats, a la ciutat, d'aquelles activitats que es consideren inòqües, que són el 90% de les 
activitats que es demana Llicència a la nostra ciutat , al voltant, o fins un màxim del 74%, això per què? 
doncs per facilitar que els emprenedors, i que les empreses o els empresaris, fitxin la seva activitat a 
la nostre ciutat. Perquè ens interessa generar també ocupació.
“Vist lo vist”, això ja sol passar, deu ser un clàssic, d'aquests debats, es veuen les coses diferent, 
quan un està a l'oposició o quan un està al govern. Miri, la setmana que ve començarà un altre debat 
interessant, que és el debat d'això mateix que avui estem fent en aquí, en altres instàncies. El Govern 
de Catalunya, no se n'ha estat, ja ens ha anunciat, que crearà 30 taxes noves, per poder recaptar 55 
milions d'euros més, i aquí si perdem la targeta sanitària haurem de pagar 7 euros, o per demanar una 
subvenció cultural també ens faran pagar, o per reclamar els nostres drets com a consumidors, si 
volem fer-ho a partir d'ara també haurem de pagar. Ho dic perquè es veu molt diferent això quan un 
està al govern o quan un està a l'oposició.
Ara tornem a Granollers, que és el que jo crec toca avui parlar, nosaltres vetllarem per seguir 
mantenint el nivell d'ingressos que té la ciutat per mantenir la qualitat dins d'aquesta austeritat que 
necessàriament toca aplicar, no?, Torno a repetir una austeritat no lineal, una austeritat intel·ligent, 
una austeritat solidaria.
Increment 0. increment 0 no vol dir que mantindrem el mateix nivell d'ingressos de l'any 2013, perquè 
igual que la Regidora ha fet l'exercici en funció de les propostes que altres Grups municipals han fet 
arribar, les hem escoltat i les hem analitzat totes, i hi ha alguns conceptes que és evident que no 
compartim, perquè sinó els haguéssim introduït, no?. La nostra obligació com a govern, era que 
calcular això que ens proposàvem, quin impacte de menys recaptació tindria sobre els Pressupostos 
municipals per veure si eren factibles o no eren factibles . Perquè després, ah,a cada Ple ens demanen 
mantenir unes determinades polítiques de despesa, i aquest mateix exercici, que el govern ha fet 
respecte a les propostes dels diversos Grups municipals per veure quin impacte de menys podien 
tenir sobre els pressupostos municipals, nosaltres hem fet una altra cosa, que és, veiem com 
evoluciona els ingressos de la ciutat, fer una previsió d'aquella disminució que sense tocar les 
Ordenances ja tindrem. 
Ja els anuncio, en tot cas la Regidora pot ser més precisa en aquesta magnitud que el que nosaltres 
veiem és que mantenint aquest increment 0, l'any que ve tindrem menys recursos econòmics perquè 
hi haurà també una davallada d'ingressos en conceptes com Activitats econòmiques, o l'Impost de 
Vehicles o el propi ICIO, o les Escoles Bressol, que després m'hi referiré. Que pot tenir un impacte al 
voltant d'entre 900.000 i un milió d'euros. Sí a sobre d'aquestes previsions, que ens apunten els servei 
d'Hisenda de l'Ajuntament, i que haurem que parlar-ne internament per poder ajustar uns 
pressupostos de despesa l'any que ve, vostès a sobre ens fan unes propostes de disminució amb les 
magnituds que la Regidora ens ha explicat, doncs semblava que havíem d'escoltar les seves 
propostes, però que no les compartíem. 
I deixin-me parlar de les Escoles Bressol, i l'IBI serà el punt final que tocaré. Se'ns demanava els 
temes de tarificació social per part del Grup d'Iniciativa per Catalunya, nosaltres hem apostat per 
augmentar les beques per aquelles famílies que tenen dificultats, i hem fet una altra cosa, que és fer 
més aportacions dels pressupostos municipals al manteniment de les escoles municipals, les places 
d'escola bressol pública, haurien de saber tots vostès, jo crec que ho saben, que ha variat de manera 
exponencial, geomètrica, les condicions de finançament i de manteniment de les Escoles Bressol de 
l'any 2010 a l'any 2013. Miri, l'acord que s'havia arribat, és una Llei del Parlament de Catalunya, que 
les escoles públiques es finançarien a terços, un terç el Govern de la Generalitat, un terç les famílies, 



un terç els ajuntaments de Catalunya. I saben que va passar l'any 2011-2012?, doncs que els pares 
de Granollers han mantingut aquest terç d'aportació, la Generalitat de Catalunya ho ha disminuït fins a 
un 20% la seva aportació, i l'Ajuntament s'ha hagut de fer càrrec de la diferència, arribant fins a un 
45%. L'impacte sobre els Pressupostos ha estat de 240.000 euros, és a dir la Generalitat ha aportat 
menys 240.000 euros l'any 2011, curs 2011-2012. Saben que ha passat el curs 2012-2013? que els 
pares i mares que porten en els seus fills a les escoles bressol, segueixen pagant aquest terç i que 
l'Ajuntament avui dia, avui estem a 29 d'octubre, el dia 29 d'octubre l'aportació municipal és del 65%, 
perquè la Generalitat de Catalunya hores d'ara encara no sabem que aportarà, dit d'altra manera, 
sembla ser que se li encoloma el problema a les diputacions del país, i les diputacions evidentment 
aportaran menys recursos dels acordats. Sap quin impacte tindrà sobre els pressupostos del 2013? 
Doncs menys 417.000 euros. I saben que passarà el curs 2013-2014, amb l 'estupefacció de tots els 
alcaldes i alcaldesses de Catalunya, no només els socialistes? Doncs que l'aportació pel que anuncia 
la Consellera d'Educació és 0. Això és evident que el que estem fent és una política per mantenir les 
escoles bressol del nostre municipi .
I amb el tema de l'IBI Alcalde, per anar acabant. Recordar tampoc ens ha quedat molt clara quina és la 
reducció que proposa Convergència i Unió, respecte a l'IBI. En tot cas, suposo que en el segon torn 
d'intervencions en podem parlar, quin es el percentatge, per què té uns impactes diferents a les 
dimensions d'ingressos. Ara, lo del PP és flagrant, ens demana la reducció del 10%, 1.650.000 euros 
de menys sobre els ingressos municipals. Només recordar-li, allò que diria aquell, sense acritud, 
resulta que el Govern de l'Estat que és el que apuja el 10%, que és el que apuja el 10%, fa un 
augment addicional i irrenunciable, miri’s el decret, la Llei que ho sustenta, addicional i irrenunciable, 
de l'IBI. Escolti, això ho va imposar el Govern de l'Estat, nosaltres ho hem aplicat, això també ha 
ajudat a no fer augments en altres partides pressupostàries. Bé, hi ha alguns altres temes que 
probablement tindrem temps de parlar-ne en el segon torn.

Alcalde: Ho haurà de deixar pel segon torn.

Senyor Terrades: Deixo aquí la meva primera intervenció.

Alcalde: Molt bé, en tot cas, és la Regidora qui clou aquest primer torn de debats. Endavant,

Senyora Aroa: Gràcies Alcalde. Bé, en primer lloc, m'agradaria agrair al senyor Pep Mur, la valoració 
final que ha fet, malgrat els comentaris, però sí que la valoració global econòmica demanada 
d'aquesta proposta i per tant agraeixo les seves paraules, que crec que és l'únic Grup que ha parlat en 
aquest sentit.
Al senyor Casasnovas, li comentaria que "bueno", que el sistema de beques i subvencions que tenim 
actualment en les escoles bressol fa que no hi hagi infants, que quedin exclosos d'aquest servei 
perquè a més aquesta és la voluntat que tenim des de l'Equip de Govern. I de la resta de subvencions, 
com hem dit, parlem-ne, ja hem comentat que és objecte de discussió en els pressupostos i per tant 
en podem parlar. I també ho hem comentat alguna vegada que les informacions que tenim nosaltres 
es que aquells municipis que han aplicat els sistemes de tarifació social malgrat, podem estar d'acord 
amb l'esperit, amb quin és el fons dels que vostè proposa, en tot cas no han sigut un èxit en la gestió, 
en aquests municipis que ho han experimentat.
Respecte al que deia el senyor Fermín Gutiérrez del PP, home ell parlava de la taxa d'Activitats i 
tornava a parlar de 2.000 euros, quan precisament el que estem proposant i la gran novetat d'aquestes 
Ordenances Fiscals són aquestes rebaixes tant importants d'entre el 50 i el 74% pel 90%, que ho hem 
comentat el senyor Terrades i jo mateixa en les nostres intervencions, que afecta al 90% de les 
Activitats. Sí que m'agradaria que en aquest punt reconeguessin l'esforç que estem fent en aquest 
punt, i a més de manera conscient i de manera voluntària amb l'acord que s'havia establert en el 
Consell Econòmic i Social per intentar que això no sigui un impediment per crear noves empreses, 
nous comerços, noves botigues, i que puguin donar feina i que puguin donar activitat econòmica. 
Home, que demanin la rebaixa del 10% de l'IBI, no sé si és que ens criden a la insubmissió a les Lleis 
de l'Estat, el qual em sorprendria per part seva, però en tot cas ja li dic que no ho farem, perquè el que 



farem nosaltres és complir la Llei i per tant, hem d'aplicar aquest 10% que ens ha imposat el Govern 
de l'Estat.
Hi ha hagut un moment que ha comentat, que no hem tingut en compte els jubilats, que no tenim en 
compte els jubilats, d'entrada el primer error de base és considerar que tots els jubilats d'aquesta 
ciutat tenen dificultats econòmiques, i aquest és el primer error, perquè afortunadament això no és 
així. En tot cas, qui no ha tingut consideració amb els jubilats segurament també ha estat el Govern de 
l'Estat, quan els ha condemnat a una pèrdua de poder adquisitiu amb els límits que els hi ha posat 
amb la seva revaloritzacions de les pensions.
Parlava també de l'Escola Municipal del Treball i de la taxa que s 'ha de cobrar i en tot cas, li recomano 
que parli amb la Generalitat, o amb el Grup que té al costat, doncs per intentar solucionar-ho, i ja 
estaríem encantats que això podés ser així, però en tot cas, no ens correspon a nosaltres. El senyor 
Gutiérrez també feia una pregunta, jo li faria la mateixa, quants diners tindrien els ciutadans a la seva 
butxaca sense l'increment de l'IVA que ha imposat el Govern de l'Estat, de l'IRPF, que ha imposat el 
Govern de l'Estat, aquest 10% de l'IBI, que ha imposat el Govern de l'Estat, el pagament de 
medicaments, el límit aquest de les pensions que condemna la pèrdua de poder adquisitiu, etc. etc. 
podríem anar allargant la llista però en tot cas no em voldria estendre més. 
Respecte al que comentava el senyor Noguera de Convergència, les comparatives que feia amb els 
tipus de gravamen, "bueno" simplement, voldria que tingués en compte que les comparatives que fa 
amb els tipus de gravamen també han d'anar en funció de l'any en que s'ha fet la revisió cadastral, per 
tant pot intentar donar-li totes les voltes que vulgui al tema, però en tot cas, la pressió fiscal d'aquest 
municipi en quant a l'IBI es moderada, i en tot cas els estudis que ens comparen amb ciutats de 
característiques iguals que la nostra així ho diuen, i no perquè nosaltres torturem als números, com 
deia el senyor Pep Mur, sinó que són dades objectives, i que part tant ens comparen i la comparació 
no la fem nosaltres. I per cert també, el que entenc de la seva proposta i dels comentaris que feia a la 
seva intervenció és que també reclamen que tinguem una insubmissió i que tampoc apliquem el 10%, 
doncs també li dic que nosaltres ho farem perquè complirem la Llei .
Respecte a la Zona Blava, podem tenir la discussió que hem tingut en els últims exercicis quan hem 
parlat d'aquest tema, i és que està clar que en aquest punt, tenim concepcions diferents del que és la 
Zona Blava i de quin és l'objectiu, aquells estacionaments de curta durada en el centre de la ciutat per 
facilitar gestions, per facilitar compres, per facilitar el que sigui, però de curta durada, i en tot cas 
existeixen els aparcaments dissuasoris a zones més apartades del centre la ciutat, i també existeixen 
els aparcaments soterrats, que es poden plantejar per llarga durada. També li recomanaria que 
aquesta proposta que ens feia de les zones blaves també intentés quantificar que significaria de 
menys ingrés. Quan parlava de les terrasses deia que són caríssimes, "bueno" això és una valoració 
seva, en tot cas el que sí que no li accepto es que no s'ha fet cap pas des de l'Equip de Govern per 
millorar aquesta situació, perquè amb el Gremi sí que s'ha parlat, i per tant algun pas hem fet, i en la 
meva primera intervenció crec que he comentat quines són les modificacions en la seva regularització 
que al final creiem que acabaran beneficiant doncs tots aquells bars i restaurants que tenen una part 
important del seu negoci, doncs a l'espai públic.
Criticava d'una manera molt vehement aquest estudi en que s'acaba basant quines són aquestes 
tarifes de les terrasses. Simplement comentar-li que el que no s'agafa com a base, quin és el valor 
dels immobles, sinó que s'agafa però després el que es valora és l'aprofitament i la repercussió, i per 
tant s'apliquen uns coeficients, i el que sí que li prego és que sigui fidel a la veritat , perquè vam quedar 
el dia que estàvem parlant de les Ordenances vostès tenien molta pressa, però que ens veuríem, més 
endavant, ens asseuríem, i comentaríem l'estudi, per tant, això segueix en peu i per tant no em digui 
senyor Noguera, que nosaltres no li hem volgut donar l'estudi, quan ens vam veure un dimecres i vam 
quedar que les properes setmanes ens veuríem i per tant el podem comentar, no hi ha cap 
inconvenient.
Pel que fa les plusvàlues, sí és cert que està aprovat per Llei i publicat al BOE, aquesta obligació, 
"bueno" aquesta possibilitat de que qui acabi pagant en un procés d'execució i de dació en pagament 
que acabi pagant la plusvàlua sigui l'entitat financera, però és que a més a més, li vam dir el dia que 
ens vam veure perquè ja ho tenim recollit en les nostres Ordenances des de l'any passat en el punt 
7.D concretament, i a més a més, ho he comentat en la meva primera intervenció, per tant, si aquest 
punt els tenia neguitosos en tot cas els hi dono la tranquil·litat de que no és que ho haguem aplicat 
aquest any, és que ja ho teníem en les Ordenances anteriors. Parlava també de que nosaltres 
parlàvem de la rebaixa de la taxa d'Activitats a bombo i plateret m'ha semblat sentir, i em sap greu no 
tenir l'exemplar del 9Nou que té el senyor Noguera, però si vol també li puc fer algun comentar-hi més 
del que diu. Li puc fer algun comentari més del que diu aquest article, perquè just després del que diu 
que proposa l'Equip de Govern, també parla d'alguna proposta que havien fet vostès, sobre fins i tot 
alguna figura que ni tan sols existia i en la reunió que vam tenir ens van reconèixer que la van posar 
allò sense haver-s'ho mirat gaire, per tant, "bueno", això en el mateix article.



I sap que passa senyor Noguera? que això no va de posar-se medalles, ni de bombo i plateret com 
vostè comentava, sinó que això va una mica de ser seriós i de ser conseqüent amb les propostes que 
es fan. Per tant, de ser conscient de la repercussió que tenen cada una de les propostes que fan i des 
del meu punt de vista, crec que no ho han estat. Sí que és cert que nosaltres també hem anat un pas 
més enllà i hem valorat que dintre de l'escenari de dificultats que viurem en el proper exercici , a banda 
d'aquelles sospites que tenim que hi haurà alguns serveis que fins ara eren finançats per altres 
administracions, i tindran una davallada, i que si encara no ho han dit, doncs potser encara serà pitjor 
del que ens pensem.
Però en tot cas també hem fet una valoració de quins són els ingressos de menys que tindrem en els 
nostres ingressos propis, i per tant hem fet alguns números, a part dels 417.000 euros que comentava 
el senyor Terrades d'escoles bressol, però també tindrem 250.000 euros menys d'ingressos en 
Activitats, fruit d'aquestes rebaixes importants que hem fet, també a l'ICIO calculem que pot baixar 
100.000 euros més, Vehicles probablement estarem al voltant de 100.000 euros menys d'ingressos, i 
probablement l'IAE podem arribar al 500.000 euros menys d'ingressos. Per tant, són dades que hem 
de valorar, conjuntament amb la repercussió que tindran les decisions que estem prenen avui al 
voltant de les Ordenances Fiscals. Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. Iniciem el segon torn. No? El senyor Pep Mur no vol intervenir. El senyor 
Casasnovas, sí? Endavant senyor Casasnovas 

Senyor Casasnovas: Gràcies Alcalde. Senyor Terrades, no els hi hem negat que davant de l'evidència 
de que el Govern de la Generalitat en els darrers anys l 'únic que fa és aplicar retallades i retallades en 
els serveis públics i les aportacions i els compromisos que tenien amb les administracions locals. En 
aquest cas no els hi hem negat, sabem que aquest Ajuntament fa un esforç per aportar aquella part 
que la Generalitat no esta complint amb el que li pertoca, i ens sembla correcte, però no té a veure 
amb el tema de la tarifació social, una qüestió és la tarifació social i una altra que aquesta 
administració, que aquest Ajuntament, absorbeixi tots aquells costos que el Govern de la Generalitat 
no està complint.
A la senyora Aroa li diria que sí que aquest Ajuntament fa beques, subvencions per les escoles 
bressol, per altres serveis, però és que no es tracta d'això la tarifació social, el concepte és ben 
diferent, és que aquell que més guanya, més paga, com li he dit. Ara actualment la tarifa de l'Escola 
Bressol són 167 euros i la nostra proposta anava del 32 al 195, el que es tracta una redistribució 
basada amb la renda dels ciutadans, que aquell que més té, més pagui pels serveis, per donar opció a 
que altres persones que no tenen aquests recursos, tinguin opció de ser-hi en aquests serveis, sense 
subvencions, sense beques, sinó directament amb una tarifació social. Gràcies. 

Alcalde: Molts gràcies, el senyor Gutiérrez, endavant

Senyor Gutiérrez: Sí, gràcies senyor Alcalde. Bé, jo no entraré a parlar del Govern Central, perquè si 
ho féssim, hauríem de parlar també de com van deixar vostès el país en el seu moment, vull dir, 
llavors no hem parlarem, perquè això no toca. Costa poc tirar una casa a terra, però molt de 
construir-la, per tant, hem d'anar a poc a poc, per construir-la bé. Ens dedicarem a lo que ens toca a 
nosaltres aquí a Granollers.
En quant a les persones grans, crec que avui ja ho hem parlat amb la Regidora, que es faria per 
ingressos obtinguts, i llavors fer algun tipus de grups, vull dir, però crec que això ja ens ha quedat clar. 
Després, en quant que es queixen que el Govern ha augmentat un 10%, és correcte ha augmentat el 
10%, que tothom no podem estar d'acord, doncs no estem d'acord o sí estem d'acord, però, "bueno" és 
el que hi ha, és el que hi ha. Ara tenen l'oportunitat vosaltres, o vostès, de fer-ho, de rebaixar aquest 
10%, i fer les paus, “aviam”, fem-ho. I a més a més parlava la Regidora amb la Llei, jo crec que això 
que demanem nosaltres, lo del 10%, està dins la Llei, perquè sinó no ho haguéssim proposat.
I ja per acabar, sí que els hi volia recordar que la Comissió Informativa de l'Àrea de Govern i 
Economia, se’ns va donar a conèixer la revocació de l'acord pres el dia 26 de febrer del 2013 per la 
Junta de Govern Local, d'aplicació dels coeficients d'actualització dels valors cadastrals, dels bens 



immobles urbans i de la comunicació a la Direcció General de Cadastre. Que vol dir això? Doncs vol 
dir que ja tenien tot preparat per que a partir del 2014, pagarien més, així que és molt probable que a 
partir del 2016, perquè abans seria pràcticament impossible, sigui una nova aplicació dels coeficients 
o lo que és lo mateix, a pagar més, i res més. Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. Senyor Noguera.

Senyor Noguera: Sí, gràcies. Miri, tinc varies notes preses, de vostè senyora Aroa i del senyor 
Terrades. Intentaré ordenar-me la meva rèplica i les meves idees en funció del que vostès han dit .
En relació a l'IBI, vostè diu, hem de complir la Llei, estem d'acord, hem de complir la Llei. Jo li diria 
d'una altra manera, hem de complir les Lleis. I de Lleis n'hi ha dues, la Llei d'Hisendes Locals, i el 
Reial decret 20/2011, són dos lleis, li llegeixo textualment, i així ens entendrem bé, l'article 8, del Reial 
decret llei 20/2011, aprovat pel Govern del PP, amb efectes pels períodes impositius que s'inicien els 
anys 2012 i 2013, s'ha prorrogat 2014 i 2015, els tipus de gravamen de l'Impost sobre Bens Immobles, 
aprovats pels bens immobles urbans d'acord amb el que disposa l'article 72 del text refós de la Llei 
d'Hisendes Locals, resultaran increments en els següents percentatges, el 10%, famós, val, això és el 
que diu. Si anem a l'article 72, perquè en fa referència l'article 72 de la Llei d'Hisendes Locals, que diu, 
el tipus de gravamen mínim i supletori serà del 0,4% quan es tracti de bens immobles urbans, 0,4% 
mínim, i el 0,3% quan es tracti de bens immobles rústics, i el màxim serà el 1,10% pels urbans, i el 
0,90% pels rústics, és a dir, aquí la Llei d'Hisendes Locals, que aquesta no s'ha revocat, per tant 
continuem en vigor, i s'ha de complir, vol dir que l'Ajuntament de Granollers, igual que la resta de 
municipis han de complir entre el 0,4 i el 1,10 quan parlem de bens immobles urbans i el tipus 
impositiu que s'aprovi, per les Ordenances Fiscals municipals s'incrementarà el 10%, i aquest 10% si 
que és inexcusable, és a dir, no hi por haver la insubmissió que diu vostè, és a dir, aquí nosaltres no 
estem proclamant cap insubmissió, estem dient que s'han de complir les lleis. En relació a l'IBI, vostè 
deia que jo donava voltes, això del tema de l'IBI, "bueno", miri, senyor Terrades, vostè em va donar la 
idea, li dic amb “cariño” eh, que havia de fer el clic, doncs miri aquesta vegada he fet el clic, no 
sempre es pot fer, aquesta vegada doncs tot i tenir moltes presses com hem deia vostè, tots en tenim 
de presses, tenim reunions, etc, i escolti, suposo fer els esforços a tots els estants de la vida en els 
quals estàs, aquestes voltes que vostè deia que jo he fet, miri tinc aquí unes estadístiques, no fetes 
per nosaltres, sinó que resulten del Ministeri de Hisenda, o sigui, les trobarà en la pàgina web del 
Ministeri de Hisenda, del 2010, 2011 i 2012, les que jo he tret, de l'IBI, de tots els municipis de les 
comarques de Barcelona, de tots, vostè a vegades fa comparatives d'alguns municipis, si vol també li 
trasllado, per posar algun exemple, eh, avui em toca a mi, també n'he aprés de vostè de quan fan 
estadístiques, doncs miri avui em fa il·lusió fer estadístiques també, fer comparatives. El tipus d'IBI 
agafant lo que és la quota líquida ingressada pels diferents ajuntaments respecte a la base imposable, 
perdó la base liquidable, aquests percentatges que abans fèiem que havien d'estar entre el 0,4, 
exactament 0,4 i 1,10, Barcelona per exemple és el 0,75, Les Franqueses, el 0,76, 2010 estic dient, 
Manresa, 0,67, Martorell, 0,99, Parets del Vallés, 0,68, Sabadell 0,49, Granollers, 0,91, estem a la 
banda alta, això el 2010 abans de l'increment del 10%, el 2011, Barcelona 0,71, Les Franqueses, 0,75, 
L'Hospitalet del Llobregat, per posar un altre municipi 0,56, Sant Cugat del Vallés, 0,72, Sant Just 
Desvern, 0,92, Granollers, 1,07. I el 2012, el darrer exercici exactament, ara estem acabant el 2013, 
any també d'increment del 10% que està implícitament en aquí, evidentment, Badalona 1,02, també és 
dels municipis més alts, Barcelona, 0,76, Canovelles, no ho he dit abans, 0,77, Les Franqueses, 0,86, 
Granollers, 1,02. O sigui, que en tres anys estem a la banda alta. Vol dir, escolti això són dades 
objectives, no ens les inventem el nostre Grup. És a dir, això vostè ja dic entra a la pàgina web i veure 
que els tipus impositius d'aquest municipi són alts, a repetit fins a tres vegades pressió fiscal 
moderada, tres vegades ho ha dit, home si això és pressió fiscal moderada doncs jo, el nostre Grup, 
no hi estem d'acord des d'aquest punt de vista. Tancant el tema de l'IBI, m'ha agradat senyor 
Terrades, i tornarem amb alguna altra qüestió amb lo que ha dit la senyora Aroa, això que ho tinc aquí, 
el que ha dit de l'austeritat solidària, bé, sí és austeritat solidària dons es solidaritzen amb l'increment 
del 10% del Govern del PP, no?, penso, es aquesta austeritat solidaria pensant en aquest increment 
de recursos que no l'han negat, no? que haguéssim pogut fer això i vostè em deia no ha quedat clar 
del nostre Grup quin és l'increment que proposem, sap per que? Perquè nosaltres no fem com el Grup 
del PP, que està en tot el seu dret de proposar el que cregui convenient, només faltaria, de dir lo fàcil, 
rebaixem un 10%, perquè som conscients de que són moments de dificultat econòmica, i precisament 
com que són moments de dificultat econòmica volem propiciar l'acostament amb el seu Govern 



municipal, vostès tenen majoria absoluta, cert, escolti poden aprovar, però també és cert que no tenen 
el monopoli de la ciutat, i per tant, nosaltres volem propiciar això, a lo millor aquesta rebaixa no, si ens 
diuen mirin estem d'acord amb vostès doncs ens quedem a mig camí, per tant lo fàcil seria dir volem 
baixar un 10% per això no ho hem quantificat ni ho hem expressat d'aquesta manera. Més coses, 
vostè parlava també de les escoles bressol, d'aquest percentatge addicional d'esforç que fa 
l'Ajuntament de Granollers, vostè és diputat al Parlament de Catalunya, no? sap l'esforç que fa la 
Generalitat amb la Llei de Dependència, que ha de posar molts més recursos del que realment també 
deia la Llei en un principi, amb totes les finances, com està la Generalitat, que vostè coneix bé, i la Llei 
de Dependència, va des de la canalla petita també a la gent més gran, és a dir, és una Llei 
transversal, no només és de canalla, d'escoles bressol, sinó que és una Llei transversal de gent 
discapacitada de totes edats, per tant, escolti aquí esforç econòmic ho han de fer totes les 
administracions, i la Generalitat amb una Llei de dependència, una Llei evidentment molt important, 
però que suposa, uns recursos realment molt substancials.
I vaig acabant. Bé, la Zona Blava, senyora Aroa, és a dir, nosaltres ja sap les nostres propostes, 
tornem a insistir em deia vostè doncs que, en fi, que aquest informe, en tindríem una altra reunió, bé ja 
la tindrem, però vull dir, en definitiva el que volem expressar és que partim d'un informe i ara parlava 
que hi ha uns coeficients, que ponderen uns valors, escolti, doncs ens els expliquin, perquè tampoc 
els tenim clars, el que sí està clar és que aquest informe és de fa 20 anys, el tema de les terrasses, 
que ha parlat amb el Gremi de Restauració, ja ens ho crèiem, només faltaria que no parlessin amb el 
Gremi de Restauració, amb altres entitats de la ciutat i amb altres instàncies de la ciutat, però que són 
caríssimes les terrasses, no?, i torno a dir la paraula caríssimes de forma vehement, escolti, jo a 
vegades m'expresso de forma vehement però ho faig sempre amb seriositat i amb rigor i sent 
conseqüent, que m'ha semblat entendre que no era seriós i no era conseqüent, ja sé que no volia dir 
això, perquè jo a vostè la tinc per seriosa i segurament conseqüent amb les seves propostes però les 
fem també des d'una vassant propiciant arribar acords, eh, i som conscients que a vegades també hi 
ha mesures en que suposa disminució de recursos, bé, com deia el senyor Terrades hi haurà ocasió 
de parlar de la Llei de pressupostos, allà hi ha la vassant de les despeses, i allà haurem de retocar 
despeses que també s'haurà de fer des d'aquest punt de vista, i crec que no em deixo res, ho dic 
perquè ja no tinc dret a rèplica, no? sí aquí acabo ja no tinc més dret a parlar, no, ho dic per tenir-ho 
clar perquè a vegades em deixo coses, senyor Alcalde. 

Alcalde: Fixis que no li he dit en cap moment que est sobrepassat de temps.

Senyor Noguera: No, no, ja ho sé, ja. Jo ho deia perquè després si vull dir alguna cosa doncs a no ser 
que li faci un prec a vostè senyor Alcalde, doncs no podria dir-ho, no. Bé, ja està, si queda alguna 
cosa ja faré un prec. Gràcies.

Alcalde: Molt bé, té la paraula el senyor Terrades, per el Grup Socialista, endavant, 

Senyor Terrades: Gràcies Alcalde, senyor Casasnovas no n'hi ha prou amb no negar allò que està fent 
l'Ajuntament, el Govern de la ciutat, perquè juntament som tots, no? Però a vegades sí que agrairíem 
del seu Grup municipal un cert recolzament de les polítiques del Govern. Perquè que jo recordi, porta 
vostè més votacions negatives en aquest Govern que abstencions o positives.
Miri, la tarifació social, en el concepte i podem estar-hi d'acord, vostè sap que bàsicament aquí hi 
correspon, això de qui més té més pagui, miri aquest és un concepte que nosaltres hi estem d'acord, 
però qui té les capacitats normatives perquè això es produeixi, és el Govern de l'Estat, i és el Govern 
de la Generalitat de Catalunya, més aviat el Govern de l'Estat. I en la política de preus públics i de 
taxes, i també d'alguns impostos, home això ja ho practica el Govern de la ciutat, perquè aquelles 
persones que més tenen a la nostra ciutat, doncs en funció dels seus nivells de renda, o bé perquè el 
seu habitatge té més metres o està situat en una determinada zona, o bé perquè produeixen més 
escombraries, escolti ja ho fan, ja pagant més, ja pagant més. I què fa el Govern de la ciutat?
El Govern de la Ciutat el que fa és justament en aquests temps complicats, que per molts ciutadans, jo 
crec que per el conjunt, però que per molts ciutadans, és a través dels pressupostos municipals via 



subvencions o en aquest cas a les Ordenances via bonificacions, introduir conceptes de solidaritat. El 
Reial decret 20/2011 el que diu, es que aquest increment que va fer el Govern de l'Estat sobre l'IBI, és 
irrenunciable, escolti i per tant fem el que fem, és veritat, en aquest debat, en aquest exercici 
pressupostari el senyor Noguera ha fet clic, i ens ha explicat aquí, tot una sèrie de qüestions, ara ens 
ha fet una petita trampa senyor Noguera, que jo evidentment li he de “contrarèplicar”, perquè no ens 
ha explicat d'aquest reguitzell d'ajuntaments que vostè ens ha mencionat, després si vol podem 
analitzar un per un, s'ha descuidat una dada, que és la que introdueix la petita trampa o en tot cas ha 
sustentat el seu discurs, que és per què apliquen aquests coeficients alguns ajuntaments, i no uns 
altres, perquè vostè s'ha oblidat d'explicar-nos quan han fet la revisió dels valors cadastrals, eh, i això 
vostè s'ho ha oblidat, ha fet el clic, però la barra aquesta no ens l'ha llegida, eh, la barra aquesta no 
ens l'ha llegida, i jo ja li dic, escolti, les revisions dels valors cadastrals de Granollers, si no recordo 
malament són del segle passat, són del segles passat a la nostra ciutat, per tant, li agraeixo aquest 
esforç que vostè a fet de voler-se posar en una situació de dificultat per sustentar les seves posicions, 
però vostè sap que alguns d'aquests ajuntaments han fet la seva revisió del valors cadastrals, alguns 
no fa gaire temps, per tant és lògic des d'aquest punt de vista que els coeficients que apliquin siguin 
inferiors als que aplica l'Ajuntament de Granollers, i si compara, si compara quina és la pressió fiscal 
mitjana de les ciutats capital de comarca de la segona corona metropolitana, més enllà i fins i tot 
podríem comparar-ne d'algunes de les nostres comarca, vostè veurà, i si no ja ho dic jo, que la mitjana 
que estem, uns 41 euros per sota de la mitjana del conjunt de ciutats que vostè ens ha explicat .
Zones Blaves, aquest és un debat que ja l'hem tingut, i acabaré aquí, perquè se’ns parlava o ens 
parlava el senyor Noguera de dades objectives, i la proposta que vostès fan, respecte a les Zones 
Blaves, significaria que amb l'ocupació, suposem que tenim la mateixa ocupació a l'any 2014 que la 
que tenim el 2013 o la projecció que podem fer del 2013, atès que ja estem pràcticament acabant 
l'any, no? La seva proposta és de menys 120.000 euros, més o menys, euro amunt, euro avall, podria 
entrar a discutir d'alguns temes d'aquests amb vostès, ara el concepte pel que ens demanen la 
baixada de la Zona Blava nosaltres no hi estem d'acord, ja ho hem discutit alguna vegada. La màxima 
no li podem acceptar, perquè vostè ens proposa gratuïtat tots els dissabtes de l'any, vostès s'han 
plantejat que aquesta ciutat, que una part del seu producte interior produeix, i per tant, del rendiments 
d'algunes de les seves activitats econòmiques que són justament el comerç que ocupa molta gent a la 
nostra ciutat, el que necessita, justament els dissabtes, que és un dia d'afluència important, no només 
dels granollerins i granollerines en l 'espai central i adjacent d'aquesta centralitat, sinó que venen molts 
ciutadans d'altres entorns del Vallés Oriental, i més enllà del Vallés Oriental, justament el que 
necessita el comerç és de que la gent que ve en vehicle privat no “s'apalanqui” tota l'estona en un 
mateixa zona d'aparcament, justament el que necessiten és que hi hagi rotació, si vostè impedeix 
aquesta rotació, que la seva proposta, la proposta del seu Grup Municipal va en aquesta línia, el que 
estem afectant, no ho dubti, és el comerç de la ciutat i una part important de l'economia de la nostra 
ciutat.
I ara sí que acabo Alcalde, no puc deixar de dir, perquè aquest és un debat que ja vam tenir també no 
sé si el Ple anterior o l'altre, aquesta referència del Partit Popular, que jo crec que és una referència 
populista, no del Partit Popular quan parla de les teleassistències, i parla de la gent gran de la nostra 
ciutat, però si va ser el seu govern que per una xifra irrisòria dintre del que és el Pressupost General 
de l'Estat, 300 milions d'euros, que ajudava el finançament de les teleassistències per les persones 
grans, no només de Granollers, del conjunt de pobles i ciutats de l'Estat espanyol, vostès las van 
eliminar d'un "plomasso", no? que diu el ministre Montoro, sap qui, igual que amb les escoles bressol, 
sap qui fa les aportacions perquè això es mantingui? l'Ajuntament de Granollers, hi ha exemples, que 
jo crec, que no podrien sortir en un debat d'aquestes característiques, i ara Alcalde sí que acabo la 
meva intervenció.

Alcalde: En tot cas, per cloure el debat té la paraula la Regidora d'Hisenda, endavant,

Senyora Aroa: Gràcies Alcalde. Bé, molt breument, simplement dir-li al senyor Fermín Gutiérrez, no 
me’n puc estar, que m'ha semblat que insinuava que nosaltres tenim preparats uns increments de l'IBI 
amb aquesta renúncia que hem fet, i li dic que no s'equivoqui, perquè precisament el que fem és 
curar-nos en salut, ja que lamentablement últimament hem hagut d'incrementar aquesta prudència 
davant de les sorpreses que ens han anat apareixent després d'alguns Consells de Ministres, moltes 
vegades amb nocturnitat i traïdoria, per tant el que hem fet és precisament curar-nos en salut. El 
senyor Noguera parlava, ha estat molta estona parlant, de tipus de gravamen, està bé, però en tot cas, 



és que els ciutadans no paguen tipus de gravamen, els ciutadans paguen un rebut de l'IBI, que val X 
euros, vostè no m'ha comentat què paguen totes aquestes ciutats de rebut d'IBI, no m'ho ha comentat, 
no volia tornar a repetir les dades del SIEM, però ara clar, em veig obligada a repetir-les.
Molt breument, en tot cas, perquè, quedi clar, els hi recordo que aquest estudi ens compara amb 
ciutats com Igualada, Manresa, Vic, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú. Pel que fa a la 
càrrega fiscal impositiva per habitant, la general, la mitjana de Granollers és 451 euros/habitants, la 
mitjana del grup 472 euros/habitant, inferior la de Granollers. Llavors fer una altra comparativa, que és 
la de mirar de manera conjunta l'IBI i els vehicles, a Granollers, 342 euros/habitant, la mitjana del 
grup, 381 euros/habitant, per tant més baixa la de la ciutat de Granollers.
I com a última dada que mira és la de l'IBI, de manera individualitzada, que és la que afecta a la 
majoria de la ciutadania que té propietats, a Granollers, 282 euros habitant, la mitjana del grup 323 
euros/habitant, per tant no hem pot negar l'evidència de que en tot cas la pressió fiscal, és moderada i 
per tant, quan ho dic és perquè tinc dades que en tot cas recolzen el que estic expressant.
M'agradaria tornar a fer una valoració general ja per tancar aquestes Ordenances que hem portat a 
aprovació, recordant que és una congelació per segon any consecutiu, que modifiquem la Taxa 
d'escombraries segons l’increment dels nivells de renda. En el que portàvem d'exercici fins el llarg del 
mes de juliol hi havia unes 504, si no m'equivoco, famílies o ciutadans que s'havien beneficiat 
d'aquestes bonificacions. Tant de bo l'any que ve fossin menys, això voldria dir que les coses van 
millor. Però si això no és així, i la situació encara continua tan complicada, amb aquest increment de 
rendes fem una cosa importantíssima que és que hi hagin més famílies i més ciutadans que puguin 
accedir a aquesta bonificació del 50% o aquesta exempció total.
També fem modificacions en la regulació de les terrasses que nosaltres valorem de manera positiva 
perquè creiem que són positives per aquest Gremi, i també reduïm la Taxa d'Activitats d'una manera 
molt considerable. Sent conscients de que això ens reportarà menys ingressos però en tot cas amb 
aquella voluntat de reactivar l'activitat econòmica.
I una última dada que no he recordat de parlar en les altres dues intervencions, però en tot cas 
recordar que ja fa uns anys vam introduir la possibilitat de pagar de manera fraccionada els impostos 
a aquells ciutadans que tenen dificultats per assumir-los de cop, i que ho fem sense interessos i en tot 
cas moltes famílies també s'estan acullin i és una mesura molt ben acceptada de la que no parlem 
habitualment però en tot cas, deixaria constància de que és important de que hi sigui i que hi ha molts 
ciutadans que en fan ús. Gràcies.

Alcalde: Bé, moltes gràcies, abans de passar a la votació només reforçar tres idees que la Regidora 
acaba d'expressar.
La primera és el fet de que tornem a incrementar 0 els impostos - les taxes i els impostos a la nostra 
ciutat, és un esforç important que fa aquesta administració atenent i analitzant el que està passant al 
carrer i les necessitats del ciutadans i les ciutadanes .
En segon lloc, també en benefici del funcionament de l'activitat econòmica, senyalar aquest 
decrement del 60% de la Taxa d'Activitats, que em sembla que obre també la perspectiva del 
recolzament especialment al petit comerç, a l'activitat més petita.
I alhora també, assenyalar que s'han incrementat les bonificacions a la Gent Gran, és a dir, tot 
l'apartat que fa referència al límit a partir del qual es poden assolir bonificacions per a la Gent Gran, 
per tal intentar minvar una mica el que ha significat doncs l'acció negativa davant de les pensions del 
Partit Popular, també hi ha aquesta vocació.
En tot cas, ho ha dit la Regidora en la seva primera intervenció, està bé proposar reduccions 
d’impostos però hem de saber exactament on estant els límits d'aquestes reduccions i alhora hauríem 
d'evitar en aquests debats econòmics que afecten als ciutadans i a les ciutadanes utilitzar doncs 
expressions que poden d'alguna manera ratllar la demagògia.
És clar, els Grups Municipals de l'oposició han expressat tots ells la seva voluntat de reduir aquests 
impostos, d’incrementar doncs les exempcions, etc. etc. I ens trobem que els Governs que sustenten 
els seus partits, en el cas que estiguin en el govern, em refereixo a Iniciativa i Esquerra Republicana, 
bé Esquerra Republicana no ho sé exactament. Però en tot cas, pel que fa al Partit Popular, home, 
increment important de l'IVA, obligació d'incrementar l'IBI, etc., etc., etc., és a dir, el Partit Popular ha 
estat realment un campió de l'augment d'impostos. I alhora, també Convergència i Unió, ens planteja, i 
en el pressupost que presenten enguany - per fi presenta un pressupost al Parlament de Catalunya -, 
també planteja un increment importantíssim d'un conjunt de taxes.
Per tant no val mirar la cosa d'una manera quan estàs al govern, i d’una altra quan estàs a l'oposició.
El que hem de pensar i hem de parlar és dels ciutadans i ciutadanes, i per tant, hem de buscar la 
millor opció per a ells. Per tant, és bo que donem les dades bé, i que diguem sempre la veritat. I en tot 



cas, és bo també assenyalar, i em sembla que la Regidora ho ha fet a la seva darrera intervenció, que 
quan fitxem impostos i taxes, el que hem de mirar és què acaba pagant el ciutadà i la ciutadana.
Ens podem marejar, si volen, amb tot el que vulguin, amb tots els percentatges, tot el que vulguin, tots 
els índexs impositius, però alhora, al final, el que veu el ciutadà i la ciutadana és un rebut, i el que hem 
de mirar és el que costa aquest rebut.
I en tot cas, ho ha dit també el senyor Terrades, no es poden comparar peres amb pinyes. I, en tot cas, 
si parlem dels índexs, hem de posar-ho també al costat dels valors cadastrals, i això és una evidència, 
i el senyor Noguera ho sap perfectament.
I efectivament, Granollers té uns valors cadastrals baixos, i per això el percentatge de l'IBI és més alt, 
el que mira qualsevol governant, qualsevol govern de qualsevol ciutat és al final el que puja el rebut, i 
el que pagarà el ciutadà i no s'entreté, excessivament a fer aquesta anàlisi de comparar-se en termes 
de valor cadastral o en termes d'índexs impositiu.
Ens interessa veure què paga el ciutadà, i com que hem parlat molt d’Impost sobre Bens Immobles, 
que és el impost més important que paguem els ciutadans i les ciutadanes, de qualsevol ciutat, jo 
voldria repetir una dada que ja s'ha dit: Granollers, Vic, Manresa, Vilanova, Vilafranca, Igualada, 
SIEM, Diputació de Barcelona, Servei d'Informació Econòmica Municipal, dades públiques. Què 
paguen aquest conjunt de ciutadans, de mitja? Què els hi costa a l'any, el rebut de l'IBI? Doncs miri, 
en aquest conjunt de ciutats, de mitja, els hi costa 323 euros/habitant. Què costa a Granollers? Doncs 
costa 282 euros/habitant. És a dir, aquesta ciutat paga, els ciutadans de Granollers paguen, 40 euros 
menys d'Impost de Bens Immobles que les ciutats, que la mitja de les ciutats que he comentat. És a 
dir, paguem un 12,38% menys, i aquesta és la veritat, això és el que la gent veurà en el seu rebut, i 
això també és el que hem de dir, podem marejar les xifres, podem seguir doncs les lliçons de l'amic 
del Pep Mur, i torturar les xifres, però en tot cas, lo important és veure què hi ha al rebut que es cobra 
als ciutadans i ciutadanes. I el que es cobra a Granollers està per sota de la mitjana d'aquestes 
ciutats, i no poc, 40 euros, que és un 12,38%.
I així podríem anar repassant, impost per impost, en pràcticament tots ells, estem per sota d'aquestes 
ciutats, amb ciutats similars que la Diputació ens compara, capitals de comarca, ciutats que tenen 
també un pes econòmic en un entorn demogràfic determinat. Per tant, escolti'm, el que és important, 
és acabar veient que paguen els ciutadans i en aquest cas, el ciutadans de Granollers pagant menys 
que els altres. I és bo que ho sapiguem, i és bo que no mirem d'enredar-nos, aquesta és la realitat 
contrastada, també fent tots els clic a l'hora, no només el que ens interessa.
En tot cas, per fer qualsevol comparació de la qual aquesta ciutat sempre, a nivell impositiu, a nivell 
de gestió econòmica crec que en sortirà ben parada, hem de fer comparacions globals, és a dir, de la 
cistella d'impostos que paga cada ciutadà, i les hem de fer també, en un àmbit temporal suficientment 
llarg per marcar tendència.
Per tant, impostos i taxes que tornen a congelar-se, i alhora també, reducció de la Taxa d'Activitat, i 
més bonificacions per a la Gent Gran, seria el que conclouria, doncs, l'aportació del govern de la 
ciutat, en aquestes Ordenances Fiscals.
En tot cas és el moment de votar,

APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor ::::        13131313 PSCPSCPSCPSC:::: 13131313
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra ::::     11111111 CIUCIUCIUCIU:::: 6666 PPPPPPPP:::: 4444 ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE:::: 1111
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions ::::        1111 AGAGAGAG:::: 1111

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

9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES A FAVOR DELDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES A FAVOR DELDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES A FAVOR DELDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES A FAVOR DEL    
CONSORCI PER A LA DEFENSA DE LA CONCA DEL RIU BESÓSCONSORCI PER A LA DEFENSA DE LA CONCA DEL RIU BESÓSCONSORCI PER A LA DEFENSA DE LA CONCA DEL RIU BESÓSCONSORCI PER A LA DEFENSA DE LA CONCA DEL RIU BESÓS,,,,    EN MATÈRIA DEEN MATÈRIA DEEN MATÈRIA DEEN MATÈRIA DE    
MANTENIMENT DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM MUNICIPAL I ALTRES TREBALLSMANTENIMENT DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM MUNICIPAL I ALTRES TREBALLSMANTENIMENT DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM MUNICIPAL I ALTRES TREBALLSMANTENIMENT DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM MUNICIPAL I ALTRES TREBALLS    
COMPLEMENTARISCOMPLEMENTARISCOMPLEMENTARISCOMPLEMENTARIS     



La Secretària explica de forma resumida el contingut del dictamen que es transcriu literalment a 
continuació:

El Ple de l'Ajuntament de Granollers en sessió celebrada en data 25 de febrer de 2003 va aprovar el 
Conveni de cooperació entre l'Ajuntament de Granollers, el Consorci per a la defensa de la Conca del 
riu Besós i l'empresa Drenatges Urbans del Besòs, S.L., per a la gestió del servei de clavegueram.

La durada d'aquest Conveni era de deu anys a comptar des de la data de la seva signatura (30 d'abril 
de 2003) essent prorrogat mitjançant acord del Ple de l'Ajuntament de Granollers en sessió celebrada 
en data 30 d'abril de 2013 , fins al 30 de setembre de 2013 amb les mateixes condicions.

A la mateixa sessió del Ple es va aprovar també el Pla de manteniment de la xarxa de clavegueram 
per al període de l'1 de maig a 30 de setembre de 2013 i es va autoritzar la despesa per import de 
62.293,54 euros més 6.229,35 euros d'IVA (10%), que fan un total de 68.522,89 euros amb càrrec a la 
partida 13.H311.16120.21000.

L'article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local  estableix que, entre 
d'altres el municipi tindrà la competència en  matèria de clavegueram  i l'article 26 de la mateixa llei 
preveu que el servei públic de clavegueram s'haurà de prestar per tots els municipis, per sí sols o bé 
associats. 

L'Ajuntament de Granollers forma part del Consorci per a la Defensa de la conca del riu Besòs, una 
entitat pública de caràcter associatiu i local que té les finalitats previstes a l'article 4 dels seus estatuts 
i entre d'altres possibilitar la coordinació i impulsar la cooperació entre les entitats que conformen el 
Consorci, per tal d'estudiar, proposar i implantar solucions que satisfacin les necessitats relacionades 
amb el cicle hidràulic (captació, tractament, distribució, clavegueram, depuració, reutilització i 
abocament) i amb el medi fluvial, així com aconseguir una millor assignació dels recursos a través 
d'accions comunes en l'execució d'obres i en la prestació de serveis. 

Per acomplir les seves finalitats l'article 5 dels estatuts del Consorci per a la Defensa de la conca del 
riu Besòs preveu que podrà redactar estudis, dirigir, realitzar, contractar i fiscalitzar les obres i accions 
corresponents i que per al compliment de les seves finalitats i funcions el Consorci podrà utilitzar 
qualsevol de les formes de gestió i serveis establertes per la legislació de règim local . 

L'Ajuntament de Granollers considera que pel compliment eficaç i eficient de determinades 
competències en matèria de manteniment de la xarxa de clavegueram i altres treballs complementaris 
la delegació a favor del Consorci per a la Defensa de la conca del riu Besòs pot ser l 'opció jurídica que 
millor ho aconsegueixi.

L'article 6 dels estatuts del Consorci per a la Defensa de la conca del riu Besòs preveuen que el 
Consorci pot rebre delegacions dels ens integrants per al desenvolupament d'actuacions relatives a 
les seves finalitats i funcions. 

Vist l'informe emès en data 18 d'octubre de 2013 pel Director del Servei de Manteniment de la Ciutat i 
Seguretat que indica les condicions tècniques i jurídiques en què s'haurà de fer efectiva aquesta 
delegació de competències i que es detallen a la part dispositiva d'aquest acord i que també enumera 
les competències delegades.

Tenint en compte les condicions especials de la delegació de competències ,el Ple de l'Ajuntament 
estableix la vigència d'aquesta delegació en 10 anys , autoritzant  la despesa per a cada anualitat, 
d'acord amb el que disposa l'article 174 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 .

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

Article 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local , pel que fa a �

la competència de l'Ajuntament i l'obligació d'exercir-la.
Articles 4, 5 i 6 dels Estatuts del Consorci per a la defensa de la Conca del riu Besós en quant a la �



finalitat, funcions i els seus nivells d 'actuació 
Article 174 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, pel que fa als compromisos econòmics de la delegació 
de competències.

    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 delegació de les competències que es citen a continuació a favor del Consorci 
per a la defensa de la Conca del riu Besòs, en matèria de manteniment de la xarxa de clavegueram 
municipal i altres treballs complementaris d'acord amb les condicions que es transcriuen a 
continuació:

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    OBJECTE DE LA DELEGACIÓOBJECTE DE LA DELEGACIÓOBJECTE DE LA DELEGACIÓOBJECTE DE LA DELEGACIÓ

AAAA.-.-.-.-    SERVEI DE MANTENIMENT  DE CLAVEGUERAMSERVEI DE MANTENIMENT  DE CLAVEGUERAMSERVEI DE MANTENIMENT  DE CLAVEGUERAMSERVEI DE MANTENIMENT  DE CLAVEGUERAM         ::::

La prestació d'aquest servei es portarà a terme mitjançant els treballs de camps que es concreten a 
continuació :

1. Inspeccions prèvies de lInspeccions prèvies de lInspeccions prèvies de lInspeccions prèvies de l ''''estat de la xarxaestat de la xarxaestat de la xarxaestat de la xarxa

Prèviament a la neteja de la xarxa, i amb l'objectiu de determinar l'estat de brutícia d'aquesta, es 
realitzaran inspeccions visuals del nivell de sediments acumulats en els pous i en els trams des dels 
mateixos pous de registre.

La informació obtinguda graduarà l'estat en, com a mínim, 3 nivells de brutícia per a la posterior 
priorització de les neteges.  Aquesta informació es prendrà mitjançant dispositius digitals i quedarà 
registrada en format GIS per al seu posterior tractament.

Es preveu inspeccionar un promig de 2.500 pous de registre cada any (un 85%85%85%85% del nº total de 
pous de registre, 2.893 pous). 

Es programa una dedicació de 48484848    jornades anualsjornades anualsjornades anualsjornades anuals d'un equip format per operari + furgoneta + 
càmera CTTV de perxa.

2. Neteges preventives de la xarxaNeteges preventives de la xarxaNeteges preventives de la xarxaNeteges preventives de la xarxa

A partir de la informació recollida per la inspecció prèvia de l'estat de la xarxa, es crearan les 
corresponents ordres de treball per a la neteja dels elements.

La neteja de la xarxa es realitzarà mitjançant un equip format per dos operaris i un camió mixt 
impulsor-aspirador que extraurà els sediments acumulats en els pous i els col·lectors.  L'equip 
disposarà d'un dispositiu digital on introduirà la informació de la neteja realitzada i qualsevol altra 
informació relativa a la xarxa, com possibles trencaments i anomalies diverses.

Es preveu netejar aproximadament un 20%20%20%20% de la xarxa (longitud total de xarxa = 128.200 m); el 
que segons l'experiència adquirida representa la totalitat dels trams qualificats amb “Nivell 3: elevat 
estat de brutícia”.

Es programa una dedicació de 45454545    jornades anualsjornades anualsjornades anualsjornades anuals  d'un equip format per 2 operaris + camió mixt; 
sent jornades de 8 hores i incloent en aquestes tots els treballs necessaris .

3. Neteges preventives dNeteges preventives dNeteges preventives dNeteges preventives d ''''embornals i reixesembornals i reixesembornals i reixesembornals i reixes

Es realitzarà una neteja anual de tots els elements de captació, embornals i reixes.  La neteja 
consistirà en l'extracció dels residus acumulats en aquests elements i la comprovació del bon 
funcionament de l'escomesa de connexió a les canonades. Aquestes neteges es realitzaran per tal 
d'evitar la seva obstrucció i la seva ineficiència .

La xarxa de clavegueram està composada per 5.6445.6445.6445.644    embornalsembornalsembornalsembornals  i 321321321321    metres de reixesmetres de reixesmetres de reixesmetres de reixes .

Es programa una dedicació de 74747474    jornades anualsjornades anualsjornades anualsjornades anuals  d'un equip format per 2 operaris + camió mixt; 
sent jornades de 8 hores i incloent en aquestes tots els treballs necessaris .

4. Neteges correctivesNeteges correctivesNeteges correctivesNeteges correctives



El manteniment de la xarxa requereix d'intervencions no programades motivades per embussos, 
queixes, peticions d'instal·lacions municipals o d'altres actuacions de l'Ajuntament, etc.  Les peticions 
es comunicaran al Consorci mitjançant correu electrònic o, en cas d'urgències, a un telèfon de 
recepció de trucades que haurà d'estar disponible les 24h del dia, 365 dies a l'any.

Per atendre aquestes incidències es disposarà en total de 55555555    jornades anualsjornades anualsjornades anualsjornades anuals   d'un equip  format 
per 2 operaris + camió mixt; 

5. Neteja de lNeteja de lNeteja de lNeteja de l ''''EBAREBAREBAREBAR    ((((Estació Bombament Aigües ResidualsEstació Bombament Aigües ResidualsEstació Bombament Aigües ResidualsEstació Bombament Aigües Residuals ))))    del Camí de Can Reidel Camí de Can Reidel Camí de Can Reidel Camí de Can Rei

La xarxa de clavegueram de Granollers disposa d'una estació de bombament d'aigües en aquest 
cas de pluja, situada en el pas viari sota les vies del ferrocarril al Camí de Can Rei .

Es faran neteges i inspeccions periòdiques mensuals de l'estat de les instal·lacions, per tal 
d'evitar l'acumulació de sediments dins els pous de bombament que poguessin afectar el seu correcte 
funcionament.  

Es preveu una dedicació estimada d'unes 8,68,68,68,6    jornades anualsjornades anualsjornades anualsjornades anuals d'un equip format per 2 operaris + 
camió mixt per a resoldre les incidències que poguessin sorgir . 

6. Manteniment dels equips electromecànicsManteniment dels equips electromecànicsManteniment dels equips electromecànicsManteniment dels equips electromecànics     

Les estacions de bombament disposen d'equips electromecànics que permeten l'elevació de les 
aigües residuals o de pluja cap a cotes més elevades, a partir de les quals és possible la seva 
connexió a la xarxa general de clavegueram per gravetat.

Aquests equips tenen característiques adients per al contacte amb l'aigua residual; però 
igualment requereixen un manteniment periòdic que eviti l'acumulació de restes en el seu interior, el 
desgast de les peces i possibles avaries que aturin el funcionament del sistema .

Es preveu el manteniment dels equips electromecànics presents en l'estació de bombament del 
Camí de Can Rei i del dipòsit anti-DSU del Lledoner mitjançant un programa de manteniment 
d'inspeccions i revisions periòdiques dels equips electromecànics per tal de prevenir avaries.  
Mensualment s'elaboraran Fulls de Seguiment de les operacions realitzades i el seu resultat .

Es preveu una dedicació estimada d'unes 5555    jornades anualsjornades anualsjornades anualsjornades anuals d'un equip format per 1 operari + 
furgoneta per a resoldre les incidències que poguessin sortir i efectuar les inspeccions i verificacions 
pertinents.

El desenvolupament d'aquests treballs també inclou la mà d'obra, la disposició d'eines i aparells 
de mesura i el subministrament i instal·lació de tot aquell petit material (cargols, brides, regletes, tacs, 
trossos de cable de petites seccions i inferiors a 1 m, i altres materials que per magnitud o preu siguin 
assimilables) que sigui necessari per a petites reparacions i/o substitucions.  En cas d'avaries de 
major consideració, aleshores es procedirà segons el procediment establert d'igual forma per a les 
obres de conservació, manteniment i reparacions menors de la xarxa de clavegueram.

Les reparacions de les avaries que comportin l'execució d'obres o instal.lacions   qualificades 
com a obres, seran executades d'acord amb el procediment inclòs en aquesta Delegació pel que fa a  
les Obres de Conservació, Manteniment i Reparacions Menors. 

7. Neteja del dipòsit antiNeteja del dipòsit antiNeteja del dipòsit antiNeteja del dipòsit anti ----DSUDSUDSUDSU    ((((Descàrregues Sanejament UrbàDescàrregues Sanejament UrbàDescàrregues Sanejament UrbàDescàrregues Sanejament Urbà ))))    del Sector Lledonerdel Sector Lledonerdel Sector Lledonerdel Sector Lledoner

La xarxa de clavegueram de Granollers disposa d'un dipòsit anti-DSU en el barri del Lledoner 
arrel de la urbanització del Sector X.

Es preveu una dedicació estimada d'unes 12121212    jornades anualsjornades anualsjornades anualsjornades anuals d'un equip format per 2 operaris + 
camió mixt per a realitzar les neteges periòdiques i puntuals de la instal·lació a fi d'evitar 
acumulacions de sediments que poguessin afectar el seu correcte funcionament.  Aquestes neteges 
es coordinaran amb els treballs de manteniment electromecànic per tal d 'optimitzar ambdues tasques.

8. Neteja de diferents canals de regNeteja de diferents canals de regNeteja de diferents canals de regNeteja de diferents canals de reg

Es realitzarà una neteja preventiva anual dels canals de reg de Can Bassa i del carrer Emili 



Ninou.  La neteja consistirà en l'extracció dels sediments i residus acumulats en aquests elements i la 
comprovació del bon funcionament dels mateixos.  Aquestes neteges es realitzen per tal d'evitar la 
seva obstrucció i la seva ineficiència .

Per a la neteja dels canals de reg es preveu una dedicació estimada d'unes 1,81,81,81,8        jornades i mitjajornades i mitjajornades i mitjajornades i mitja    
anualsanualsanualsanuals d'un equip format per 2 operaris + camió mixt per a resoldre totes les incidències que 
poguessin sorgir.

9. Manteniment del drenatge de PalouManteniment del drenatge de PalouManteniment del drenatge de PalouManteniment del drenatge de Palou

Es realitzarà una neteja preventiva anual dels drenatges (torrents) de Can Bassa, de Can Balitre i 
del Camí Ral-Interpolar.  La neteja consistirà en l'extracció dels sediments i residus acumulats en 
aquests elements i la comprovació del bon funcionament dels mateixos.  Aquestes neteges es 
realitzen per tal d'evitar la seva obstrucció i la seva ineficiència .

Per a la neteja dels canals de reg es preveu una dedicació estimada d'unes  7777    jornades anualsjornades anualsjornades anualsjornades anuals 
d'un equip format per 2 operaris + camió mixt per a resoldre totes les incidències que poguessin 
sorgir.

10. Inspeccions amb càmera de CTTVInspeccions amb càmera de CTTVInspeccions amb càmera de CTTVInspeccions amb càmera de CTTV     ((((Circuït Tancat TeleVisióCircuït Tancat TeleVisióCircuït Tancat TeleVisióCircuït Tancat TeleVisió ))))

Les inspeccions amb càmera de CTTV permeten conèixer amb precisió l'estat de les canonades, 
la ubicació exacta de les possibles incidències , i donar suport en l'anàlisi de les causes.

Aquestes inspeccions també seran necessàries per al control de la idoneïtat de les noves obres 
realitzades, tant per part del prestador del servei com de tercers si s 'escau.

A partir de l'experiència acumulada per les incidències que requereixen l'ús d'aquesta eina al 
llarg de l'any, es destinarà un total de 15151515    jornades anualsjornades anualsjornades anualsjornades anuals  d'un equip format per 1 operador + furgoneta 
equipada amb CTTV.

11. Diagnosis dDiagnosis dDiagnosis dDiagnosis d ''''incidènciesincidènciesincidènciesincidències

Durant el decurs de l'any, es produeixen requeriments derivats de queixes o sol·licituds 
d'informació de la xarxa de clavegueram que requereixen d'una inspecció visual prèvia per a 
discriminar:  la propietat de la xarxa afectada, el tipus de problema, el tipus d'equip idoni per a la seva 
solució, i la comunicació immediata a les persones interessades o afectades .

En les seves intervencions, el Responsable del Consorci recollirà tota la informació necessària 
per a la redacció dels corresponents informes, si són necessaris, i coordinarà els treballs posteriors 
que se'n derivin.

Per a la realització d'aquestes inspeccions hi haurà d'haver un responsable del Consorci que 
serà la persona amb experiència suficient en el funcionament de la xarxa de clavegueram i en l'ús dels 
equips habitualment emprats.  Aquesta persona disposarà d'un vehicle per als desplaçaments equipat 
amb les eines adequades.

 Es programa una dedicació total de 15151515    jornades anualsjornades anualsjornades anualsjornades anuals ....

BBBB.... OFICINA TÈCNICAOFICINA TÈCNICAOFICINA TÈCNICAOFICINA TÈCNICA ::::

1. Redacció dRedacció dRedacció dRedacció d ''''informes dinformes dinformes dinformes d ''''inspeccions amb càmera de CTTVinspeccions amb càmera de CTTVinspeccions amb càmera de CTTVinspeccions amb càmera de CTTV

Les inspeccions amb càmera de CTTV que es realitzen, requereixen la intervenció d'un tècnic 
que dirigeixi les operacions d'inspecció per tal de garantir el compliment dels objectius fixats.  
Posteriorment a la inspecció, els enregistraments han de ser revisats per a l'extracció de la informació 
necessària i redactar els informes corresponents que resumeixin els objectius de la inspecció, els 
resultats obtinguts, la interpretació d'aquests resultats, i la proposta d'accions a dur a terme en 
conseqüència.

Es preveu una dedicació estimada total de 4444    jornades anualsjornades anualsjornades anualsjornades anuals d'un tècnic per a la direcció tècnica 
i la redacció dels informes resultants de les inspeccions amb càmera de CTTV .



2. Actualització de la cartografia de la xarxa de clavegueram mitjançant suport SIGActualització de la cartografia de la xarxa de clavegueram mitjançant suport SIGActualització de la cartografia de la xarxa de clavegueram mitjançant suport SIGActualització de la cartografia de la xarxa de clavegueram mitjançant suport SIG ....

L'Ajuntament de Granollers disposa d'una cartografia de la xarxa de clavegueram pràcticament 
complerta. Tot i així, hi ha parts de la xarxa no registrades, altres que pateixen modificacions i també 
cal tenir present que s'incorporen noves xarxes que cal registrar adequadament per mantenir-la 
actualitzada i útil.

En el transcurs i desenvolupament dels treballs de neteja i inspecció de la xarxa, també 
s'observen errors o canvis no registrats que cal corregir convenientment .

Es disposarà de les persones i els equips adients per a grafiar aquests canvis en format GIS de 
forma continuada.  També es disposarà de eines de consulta i actualització de la cartografia a través 
d'entorn web per part de l'Ajuntament.

Es preveu una dedicació estimada total de 9999    jornades anualsjornades anualsjornades anualsjornades anuals  d'un tècnic i un topògraf.

3. Redacció dRedacció dRedacció dRedacció d ''''informes del serveiinformes del serveiinformes del serveiinformes del servei

Es disposarà de les persones i els mitjans necessaris per a l'elaboració d'informes relatius a 
l'evolució del servei i de les possibles incidències que es puguin produir. Aquests informes descriuran 
els problemes plantejats, la descripció de la xarxa afectada, una descripció de les actuacions 
realitzades, l'anàlisi de les causes i la proposta de solucions .

 Es preveu una dedicació estimada total de 10101010    jornades anualsjornades anualsjornades anualsjornades anuals  d'un tècnic titulat.

CCCC....    PLA DIRECTORPLA DIRECTORPLA DIRECTORPLA DIRECTOR    ::::Actualització del Pla Director de les capacitats hidràuliques i de lActualització del Pla Director de les capacitats hidràuliques i de lActualització del Pla Director de les capacitats hidràuliques i de lActualització del Pla Director de les capacitats hidràuliques i de l''''estatestatestatestat    
estructural de les clavegueresestructural de les clavegueresestructural de les clavegueresestructural de les clavegueres     :

Els Plans Directors de Clavegueram permeten conèixer i analitzar la situació i capacitat 
hidràulica de les xarxes de clavegueram en un moment donat, i plantejar i proposar les solucions més 
adients per als problemes detectats.

Des de l'any 2002, l'Ajuntament de Granollers disposa del seu propi Pla Director de les 
capacitats hidràuliques de la xarxa de clavegueram municipal.  Aquest document ha estat d'utilitat per 
a la planificació de la xarxa i la proposta d'execució d'obres que han permès millorar la capacitat de 
resposta de la xarxa davant episodis de pluja.

La cartografia disponible es basa en la informació obtinguda a finals de la dècada dels noranta i 
s'ha anat completant amb les successives ampliacions i modificacions de xarxa.  Les actuals eines 
informàtiques de modelització necessiten d'una informació més complerta i fiable que la disponible, el 
que obligarà a revisar l'actual cartografia abans de  tornar a simular mitjançant models matemàtics el 
funcionament de la xarxa tenint en compte aquestes modificacions.  D'aquesta manera es disposarà 
d'informació actualitzada referent a les mancances de la xarxa i les obres pendents de realitzar per a 
solucionar problemes de capacitat hidràulica.

També es disposa del resultat de la inspecció sistemàtica de  105 Km de la xarxa de clavegueram 
amb l'obtenció d'imatges corresponents a 75 Km amb càmera de CTTV.  Amb aquesta informació 
sobre l'estat estructural de les clavegueres, el Pla Director també l'haurà de recollir, sistematitzar i 
contemplar de cara a la proposta d'execució d'obres que faci.

La documentació utilitzada i generada per a l'actualització del Pla Director s'entregarà en forma 
d'avanç  en el termini màxim d'1111    anyanyanyany;;;; i de manera definitiva i complerta en el termini màxim de 2222    anysanysanysanys,,,, 
en suport paper en la seva major part i tot en suport digital, contemplant entre d'altres els  aspectes 
principals que es detallen a l ' annex 3.

DDDD.-.-.-.-    OBRES DE CONSERVACIÓOBRES DE CONSERVACIÓOBRES DE CONSERVACIÓOBRES DE CONSERVACIÓ ,,,,    MANTENIMENT I REPARACIONS MENORSMANTENIMENT I REPARACIONS MENORSMANTENIMENT I REPARACIONS MENORSMANTENIMENT I REPARACIONS MENORS ::::

El volum d'obres  estarà delimitat per la consignació anual a la partida d'inversions del 
pressupost municipal , per a l'execució  d'obres de reparació menors , conservació i manteniment i 
d'emergència,  segons la classificació següent :



1. Obres de conservació i mantenimentObres de conservació i mantenimentObres de conservació i mantenimentObres de conservació i manteniment

Es tracta d'obres que tenen per objecte solucionar el deteriorament de les instal·lacions que es 
produeix pel pas del temps o pel seu ús natural, i seran aquelles reconegudes d'acord amb la 
classificació establerta en el ROAS

Aquestes obres hauran de disposar d'un pressupost , i si s'escau la documentació tècnica 
corresponent; i el cost màxim per a cadascuna d'aquestes obres serà inferior a 50.000 € més l'IVA 
corresponent, que seran presentats pels Tècnics del Consorci,prèvia conformitat per part del 
Responsable del Servei i validats pel Regidor Delegat  .

Les diferents partides d'obra i preus unitaris s'especifiquen en l'AnnexAnnexAnnexAnnex        1111 i les Prescripcions 
Tècniques que hauran de complir en l'AnnexAnnexAnnexAnnex    2222 corresponent.

En qualsevol cas, serà sempre necessari disposar de la consignació pressupostària 
corresponent per a la seva execució.

2. Obres de reparacions menorsObres de reparacions menorsObres de reparacions menorsObres de reparacions menors

Són les petites obres i/o treballs necessaris per a reparar un dany produït per causes fortuïtes o 
accidentals que no afecten fonamentalment l'estructura de la resistència, la sustentació, la seguretat 
de les instal·lacions, ni suposen alteració del volum, i no revesteixen complexitat tècnica constructiva  
que no requereixen de cap Memòria valorada o Projecte constructiu, d'acord amb la classificació 
establerta en el ROAS

Aquestes obres hauran de disposar d'un pressupost , i si s'escau la documentació tècnica 
corresponent ; i el cost màxim per a cadascuna d'aquestes obres serà inferior a 50.000 € més l'IVA 
corresponent, que seran presentats pels Tècnics del Consorci,prèvia conformitat per part del 
Responsable del Servei i validats pel Regidor Delegat . 

A l'AnnexAnnexAnnexAnnex    1111    es recull un llistat de preus unitaris que tot i no ser exhaustiu, sí cobreix els treballs 
més comuns definits com obres menors; així com les prescripcions tècniques que hauran de complir 
queden recollides a l'AnnexAnnexAnnexAnnex    2222.

En qualsevol cas, serà sempre necessari disposar de la consignació pressupostària 
corresponent per a la seva execució.

3. ProcedimentProcedimentProcedimentProcediment ::::

Per tal d'agilitzar la resolució de problemes en la xarxa de claveguerm i garantir una actuació 
eficient, un cop analitzada, per part d'ambdues parts, la necessitat de l'execució de les obres (incloses 
en el punt 1 i 2), el Consorci elaborarà un pressupost , i si s'escau, redactarà la corresponent 
documentació tècnica que li adjuntarà i presentarà al Registre General de l 'Ajuntament. 

El cost per l'execució de l'obra inclourà l'elaboració dels pressupostos i la redacció de la 
documentació tècnica corresponent.

El tècnic responsable del Servei procedirà a donar conformitat al pressupost i la documentació 
adjunta, amb el vist-i-plau del Regidor delegat. Tot seguit és farà la previsió d'aquesta despesa 
mitjançant  la tramitació del document comptable “AD”, essent sempre necessari disposar de la 
consignació pressupostària corresponent per a la seva execució .

Les obres que superin els imports individuals,  es procedirà seguint el procediment més adequat 
establert per la Llei de Contractes

Acabades les obres el Consorci presentarà la corresponent factura i certificació, al Registre de 
factures de l'Ajuntament, que posteriorment serà aprovada i reconeguda l'obligació per part de la Junta 
de Govern Local, previ informe favorable del tècnic responsable del Servei .

El termini i forma de pagament serà el que està regulat a la part de Règim econòmic de la 
delegació i aspectes pressupostaris.

4. Obres dObres dObres dObres d ''''emergènciaemergènciaemergènciaemergència ....

Seran aquells incidents a la via pública amb afectació i col·lapse de la xarxa de clavegueram 
existent que, per motiu de suposar un gran trastorn a la vida quotidiana dels ciutadans quant 
al desenvolupament d'aquest servei bàsic de clavegueram, requereixin d'una actuació urgent i 
immediata.

Seran realitzades pel Consorci a requeriment del responsable del servei, amb el límit de 



50.000'.€ sense necessitat de consignació pressupostària prèvia  

Amb posterioritat a la resolució de la incidència, el Consorci disposarà de 15 dies  per a la 
presentació de la documentació corresponent (documentació tècnica de la reparació, informe de 
l'actuació amb reportatge gràfic, amidaments, justificació motivada de l'emergència). En el cas que 
l'Ajuntament no disposi de crèdit suficient, en el termini de tres mesos n'habilitarà.

  

SEGONSEGONSEGONSEGON....    VALORACIÓ  ECONÒMICAVALORACIÓ  ECONÒMICAVALORACIÓ  ECONÒMICAVALORACIÓ  ECONÒMICA

1111....    Manteniment de Servei de ClavegueramManteniment de Servei de ClavegueramManteniment de Servei de ClavegueramManteniment de Servei de Clavegueram ::::

A partir dels treballs i operacions exposats anteriorment, definides les seves freqüències i 
periodicitats; i tenint en compte els vigents preus aplicats en la prestació del servei municipal de 
clavegueram, degudament actualitzats i contrastats amb els preus que s'apliquen en serveis de 
clavegueram similars al de Granollers, tant per part d'empreses públiques com privades (a l'AnnexAnnexAnnexAnnex    2222 
es mostra una comparativa d'operacions i preus de diferents serveis municipals de clavegueram); en 
resulta el següent estudi econòmic per a la prestació anual del servei  :

VALORACIÓ ECONÓMICAVALORACIÓ ECONÓMICAVALORACIÓ ECONÓMICAVALORACIÓ ECONÓMICA
(Inclou BI + DG)

UNITATSUNITATSUNITATSUNITATS PREUPREUPREUPREU    
UNITARIUNITARIUNITARIUNITARI

PREVPREVPREVPREV....COSTCOSTCOSTCOST    
ANUALANUALANUALANUAL

SERVEI MANTENIMENT CLAVEGUERAMSERVEI MANTENIMENT CLAVEGUERAMSERVEI MANTENIMENT CLAVEGUERAMSERVEI MANTENIMENT CLAVEGUERAM ::::
1Inspecció prèvia 48,0 Jornades 298,00 14.304,00
2Neteja xarxa 45,0 Jornades 655,00 29.475,00
3Neteja embornals i reixes 74,0 Jornades 655,00 48.470,00
4Neteges correctives 55,0 Jornades 655,00 36.025,00
5Manteniment EB camí Can Rei 8,6 Jornades 655,00 5.636,00
6Manteniment equips electromecànics 5,0 Jornades 320,00 1.600,00
7Manteniment dipòsit anti-DSU Lledoner 12,0 Jornades 655,00 7.860,00
8Neteja canals de reg 1,8 Jornades 655,00 1.198,00
9Manteniment drenatges Palou 7,0 Jornades 655,00 4.579,00

10Inspeccions puntuals CTTV 15,0 Jornades 497,00 7.455,00
11Diagnosi incidències 15,0 Jornades 310,00 4.650,00

OFICINA TÈCNICAOFICINA TÈCNICAOFICINA TÈCNICAOFICINA TÈCNICA ::::
1Redacció informes CTTV 4,0 Jornades 502,00 2.008,00
2Actualització cartografia 9,0 Jornades 354,00 3.186,00
3Redacció informes del servei 10,0 Jornades 279,00 2.790,00

TOTAL 169.236,00
10%  IVA 16.923,60
TOTAL ANUALTOTAL ANUALTOTAL ANUALTOTAL ANUAL 186186186186....159159159159,,,,60606060

Aquests 186186186186....159159159159,,,,60606060    €€€€ correspondrien a la prestació màxima anual del servei de manteniment del 
clavegueram municipal per a TREBALLS DE CAMP i OFICINA TÈCNICA amb càrrec a la partida 
H311.16120.21000 , i no inclouen obres de cap tipus, ni l'actualització del Pla Director.

Les actuacions esmentades és portaran a terme previ calendari mensual amb una previsió anual. 
Realitzades aquestes actuacions el Consorci emetrà una factura i certificació mensual que serà 
presentada al Registre de factures de l'Ajuntament ,i la Junta de Govern Local serà l'òrgan competent 
per Reconèixer l'obligació .

Els preus unitaris del manteniment del servei aplicats s'actualitzarien anualment d'acord amb l'IPC 
català. L'aprovació d'aquesta actualització serà realitzada per la Junta de Govern Local de la 
Corporació, aplicant com a mes de referència al d'octubre de l'any posterior a l'acceptació d'aquesta 
Delegació, prèvia petició del Consorci i informe favorable del Responsable del Servei

El termini de pagament d'aquests treballs s'estableix a l'apartat del “Règim econòmic de la delegació”.

A efectes de liquidació (anual ) del Servei, aquest pot incrementar-se, amb el previ consentiment del 
responsable del Servei, quan representi un increment  que no superi el 10 per cent del preu “anual “ 
del Servei (IVA exclòs)



2222....    Execució de les obresExecució de les obresExecució de les obresExecució de les obres     

Pel que fa a les obres de reparació, conservació i manteniment de la xarxa de clavegueram existent, i 
per tal d'agilitzar la seva resolució i garantir una actuació eficient,  En qualsevol d'ambdós casos, serà 
sempre necessari disposar de la consignació pressupostària de l'Ajuntament. Per a l'anualitat de 
novembre de 2013 fins a octubre de 2014 el volum d'obres a executar serà per un import total màxim 
de fins a 99.173,55 euros més 20.826,45 euros d'IVA (21%), el que fa un total de 120.000,00 
euros.L'import màxim de les anualitats restants serà determinada per la consignació pressupostària 
anual.

Realitzades les obres, el Consorci emetrà una factura i certificació que serà presentada al Registre de 
factures de l'Ajuntament ,i la Junta de Govern Local serà l'òrgan competent per Reconèixer l'obligació.

La revisió dels preus unitaris continguts a l'annex d'aquest acord s'aprovarà anualment ,mitjançant 
acord de la Junta de Govern Local, a finals de cada anualitat del contracte , i no podran fluctuar ni en 
més ni menys de la variació de l 'IPC català.

El termini de pagament d'aquests treballs s'estableix a l'apartat del “Règim econòmic de la delegació”.

En el cas d'obres classificades com d'emergència pot excedir del crèdit pressupostari, el qual haurà 
d'ésser degudament justificat.

3333....    Pla DirectorPla DirectorPla DirectorPla Director

Pel que fa a l'Actualització del Pla Director en base a les capacitats hidràuliques i l'estat estructural de 
les clavegueres, aquest treball es contempla també com una delegació per un import total de 120.000 
euros més 25.200,00 euros d'IVA (21%) a repartir en dues anualitats (2014 / 2015) ,amb càrrec a  la 
mateixa partida H311.16120.21000 de l'exercici corresponent. 

El Consorci,mitjançant els seus Programes de suport econòmic als Ajuntaments consorciats, es 
compromet a aportar una quantitat igual al 50% de la despesa d'Actualització del Pla Director (segons 
queda definida a l' annex 3) fins a un màxim de 60.000 €.

La proposta d'actualització del Pla Director, conjuntament amb el pressupost, serà presentada pel 
Consorci  al Registre general, el qual serà conformat pel Responsable de Servei amb el vist-i-plau del 
Regidor Delegat  i aprovat per la Junta de Govern Local. 

Un cop redactat, el Pla Director serà presentat al Registre general de l'Ajuntament  i haurà de ser 
conformat per part del responsable del servei amb caràcter previ a la seva aprovació per la Junta de 
Govern Local.

TERCERTERCERTERCERTERCER....    LIQUIDACIÓ DEL SERVEI I TREBALLS COMPLEMENTARISLIQUIDACIÓ DEL SERVEI I TREBALLS COMPLEMENTARISLIQUIDACIÓ DEL SERVEI I TREBALLS COMPLEMENTARISLIQUIDACIÓ DEL SERVEI I TREBALLS COMPLEMENTARIS ::::

La liquidació del Servei i els treballs complementaris, es realitzarà anualment sempre i quan hi 
hagin variacions a l'alça , i s'entregarà al Registre General de l'Ajuntament com a màxim el 31 de 
gener  de l'exercici següent i correspondrà a l'execució del Servei de  l'anualitat anterior .En aquest 
moment es recolliran les variacions a l'alça, que en cap cas poden superar el 10% de la base 
imposable del valor econòmic total anual estipulat per la prestació del Servei de Manteniment, i que 
seran informades i conformades prèviament pel Responsable del Servei, adjuntant els següents 
documents:.

–      Acta de recepció parcial del Servei i dels treballs complementaris .

–      Valoració acreditativa de la liquidació i una certificació final .

–   Documents tècnics degudament actualitzats com ara els plànols, inventari i incidències 
produïdes .

–     Document d'actualització del Pla Director.

L'aprovació de la liquidació anual serà realitzada per la Junta de Govern Local de la Corporació, 
prèvia petició del Consorci i informe favorable del Responsable del Servei .

QUARTQUARTQUARTQUART....    MODIFICACIONS DE LA DELEGACIÓ  I DELS TREBALLS COMPLEMENTARISMODIFICACIONS DE LA DELEGACIÓ  I DELS TREBALLS COMPLEMENTARISMODIFICACIONS DE LA DELEGACIÓ  I DELS TREBALLS COMPLEMENTARISMODIFICACIONS DE LA DELEGACIÓ  I DELS TREBALLS COMPLEMENTARIS ::::

      Les modificacions per la prestació de qualsevol servei inclòs en aquesta delegació,seran 
proposades pel Consorci i presentades al Registre General de l'Ajuntament, el qual les podrà 



acceptar, previ informe favorable del Responsable del Servei , mitjançant aprovació del Ple de 
l'Ajuntament . En aquest cas és consideraran modificacions en els següents supòsits :

• Quan sorgeixi la necessitat d'incorporar nous serveis i/o treballs, no estipulats en aquesta 
Delegació.

• Quan el Consorci executi serveis i/o treballs complementaris , amb altres ens consorciats , els 
preus dels quals siguin més favorables per l 'Ajuntament de Granollers, atenent la taula de preus .

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ....    ÒRGANS DE CONTROLÒRGANS DE CONTROLÒRGANS DE CONTROLÒRGANS DE CONTROL ::::

Es nomena l' Enginyer Tècnic de Serveis Municipals, com a responsable del servei que serà 
l'encarregat de :

– Supervisar l'execució del Servei,  adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per 
tal que s'executi la prestació pactada correctament, així com emetre els informes tècnics 
corresponents

–  Donar el vist-i-plau dels pressupostos, i si s'escau de la documentació annexa , de les obres 
considerades menors així com les certificacions i/o factura presentada pel Consorci, amb el vist-i-plau 
del Regidor delegat

– Formar part de la Comissió de Seguiment  

– Emetre Informe del Pla Director o la seva actualització previ a la seva aprovació

En el termini dels trenta dies hàbils següents  a la data d'inici de la delegació, es crearà una 
COMISSIÓ DE SEGUIMENT integrada per 3 representants de l'Ajuntament de Granollers i 3 
representants que designi el Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs, encarregada de 
vetllar pel correcte desenvolupament de l 'objecte de la delegació i, en particular, per tal de:

• Fer la proposta de liquidació de les aportacions a satisfer per l 'Ajuntament de Granollers.

• Fer el seguiment dels diferents aspectes del servei i treballs complementaris

• Fer el seguiment econòmic i proposar les diferents accions per a la gestió del servei .

       Les persones que formaran part de la Comissió de Seguiment seran nomenades mitjançant la 
resolució d'alcalde

El règim de funcionament d'aquesta comissió serà d'una periodicitat mínima de 2 vegades a l'any o 
aquell que la pròpia comissió determini de comú acord.

SISÈSISÈSISÈSISÈ....    CONDICIONS JURÍDIQUES RELATIVES A LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIESCONDICIONS JURÍDIQUES RELATIVES A LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIESCONDICIONS JURÍDIQUES RELATIVES A LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIESCONDICIONS JURÍDIQUES RELATIVES A LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES     

1111....    Exercici de les facultats delegadesExercici de les facultats delegadesExercici de les facultats delegadesExercici de les facultats delegades ....    

L'exercici de les facultats delegades per l 'Ajuntament de Granollers es realitzarà de conformitat amb 
les prescripcions indicades i respectant en tot cas la  normativa legal o reglamentària que resulti aplicable .

Per dur a terme aquests serveis el Consorci podrà procedir a la contractació d’altres persones físiques
 o jurídiques. 

La formalització d’aquesta delegació en cap cas representa la formalització d’un contracte 
administratiu de serveis en els termes que queda definit a l’article 10 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel què s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic la 
formalització d’un contracte d'obres, en els termes que queda definit a l’article 6 del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel què s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector 
públic, ja que amb aquesta delegació no s’està formalitzant cap encomana de gestió referida a la 
contractació de cap servei ni de cap obra, sinó una delegació de facultats concretes a favor del 
Consorci per a la defensa de la conca del riu Besòs en el marc del què disposa l'article 6.3 dels seus 
estatuts.  

Per tant, a la data de finalització de la delegació, en cap cas es subrogarà a favor de l’Ajuntament de 



Granollers el personal contractat pel Consorci o per l’empresa contractada pel Consorci per dur a  
terme les facultats delegades previstes, en els termes que preveu l’article 44 del Reial Decret 
Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel què s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors . 
Si amb motiu de l’estimació de la demanda o recurs presentat davant la jurisdicció social o  
contenciosa-administrativa, es declarés l’obligació de l’Ajuntament o de l’empresa que tingui  
contractada l’Ajuntament per dur a terme aquesta prestació de subrogar-se a determinat personal, 
l’Ajuntament de Granollers assumirà exclusivament les despeses corresponents al personal que
 es va destinar a l’execució inicial de les facultats delegades .

En el cas de les despeses corresponents al personal que no es trobi en les situacions anteriorment  
citades el Consorci per a la defensa de la conca del riu Besós assumirà la despesa derivada de  
l’execució de la sentència judicial i tal efecte haurà d’ingressar a la Tresoreria Municipal l’import  
que es determini a la resolució municipal per la que s’acordi executar la sentència . 

2222....    Règim de responsabilitat patrimonial per danys i perjudicis ocasionats a tercersRègim de responsabilitat patrimonial per danys i perjudicis ocasionats a tercersRègim de responsabilitat patrimonial per danys i perjudicis ocasionats a tercersRègim de responsabilitat patrimonial per danys i perjudicis ocasionats a tercers ....

El responsable pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar a tercers amb motiu de l’exercici  
de les facultats delegades serà el Consorci per a la defensa de la conca del riu Besòs , amb 
independència de l’òrgan, ja sigui municipal o del Consorci , davant del qual es presenti la r
eclamació de responsabilitat patrimonial , de conformitat amb el què preveu l’article 140.1 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment  
administratiu comú. 

En el cas que la reclamació de responsabilitat patrimonial es presenti davant el Consorci , aquest haurà 
de notificar la resolució que adopti a l’Ajuntament de Granollers en el termini de deu dies hàbils des de
 la seva adopció. 

En el cas que la reclamació de responsabilitat patrimonial es presenti davant l’Ajuntament , el procediment 
administratiu serà tramitat i resolt per l’Ajuntament, atorgant audiència prèvia a l’adopció de la 
proposta de resolució al Consorci per termini de deu dies hàbils i notificant la resolució que es dicti al  
Consorci per tal que ingressi a la Tresoreria Municipal , si procedeix, i en el termini de deu dies hàbils 
a comptar des de la notificació de la resolució, l’import de la indemnització reconeguda.

3333....    Règim econòmic de la delegació i aspectes pressupostarisRègim econòmic de la delegació i aspectes pressupostarisRègim econòmic de la delegació i aspectes pressupostarisRègim econòmic de la delegació i aspectes pressupostaris ....    

El  Consorci per a la defensa de la conca del riu Besós percebrà com a compensació econòmica per 
les despeses que hagi d'atendre a fi de portar a terme amb eficàcia les facultats delegades, els 
imports que es detallen a continuació.

 Els pagaments de la compensació econòmica s'ajustaranals terminis que fixi la normativa aplicable 
des de  la presentació de la factura i certificació tant d'obres realitzades com del servei, al Registre de 
factures de l'Ajuntament de Granollers ubicat al carrer Sant Josep, 7 2a. planta, expedides pel 
Consorci  i conformades prèviament pel tècnic responsable del Servei . 

L'Ajuntament podrà exigir la presentació, per part del Consorci, de la factura en format electrònic, 
d'acord amb allò que estableix l'article 34 de l'Ordenança Reguladora de l'Administració Electrònica 
aprovada pel Ple de la Corporació amb data 26 de juny de 2012 i publicada en la web municipal.
 Es farà efectiva aquesta obligació a partir del moment en que el responsable del servei li ho comuniqui , 
indicant el contingut  de la mateixa i amb l 'antelació màxima de 3 mesos. A partir d'aquest moment,
 qualsevol factura emesa que no sigui amb aquest format serà rebutjada i no podrà generar inici  
dels terminis de cobrament establerts.

Al finalitzar cada exercici econòmic el Consorci per a la defensa de la conca del riu Besós presentarà 
al Registre General de l’Ajuntament un informe emès pel responsable econòmic del Consorci referit a 
l’execució de les facultats delegades indicant la despesa realitzada i, en cas que s’hagués procedit a 
la contractació d’alguna persona física o jurídica per dur-les a terme, un informe emès pel responsable 
econòmic del Consorci, en el què s’identifiquin els serveis prestats i els pagaments realitzats i la seva 
adequació a les condicions de la delegació efectuada. 



4444....    Obligacions del Consorci per a la defensa de la conca del riu BesósObligacions del Consorci per a la defensa de la conca del riu BesósObligacions del Consorci per a la defensa de la conca del riu BesósObligacions del Consorci per a la defensa de la conca del riu Besós

A més de les obligacions establertes en la legislació vigent , el Consorci per a la defensa de la conca 
del riu Besós assumeix les següents obligacions :

a)   Registrar la documentació que es presenti relativa a l’execució de les facultats delegades .

b)   Sol·licitar i tramitar totes les autoritzacions que siguin necessàries per dur a terme les facultats 
delegades.

c)   Assumir totes les despeses que es derivin de l’exercici de les facultats delegades, sense poder 
exigir a l’Ajuntament cap import diferent a l’indicat en l 'acord de delegació.

d)   Complir el que preveuen les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social, 
d’igualtat, de seguretat i salut en el treball i d'integració social dels minusvàlids . 

e)   Proposar a l’Ajuntament de Granollers, si s’escau, les modificacions contractuals corresponents 
amb caràcter previ a la seva formalització amb el contractista mitjançant escrit presentat al registre 
general de l’Ajuntament acompanyat de tota la documentació justificativa, als efectes que per 
resolució de l’alcaldia s’autoritzin les mateixes . 

No es podrà formalitzar la modificació del contracte sense que consti a l’expedient contractual la 
notificació de la resolució d’alcaldia autoritzant la modificació contractual i la seva despesa 
econòmica. 

5555....    Compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personalCompliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personalCompliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personalCompliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal ....    

Amb motiu de l’execució de les facultats delegades, el Consorci per a la defensa de la conca del riu 
Besòs es compromet a: 

1. Guardar la màxima reserva i el secret sobre qualsevol dada de caràcter personal a la qual 
accedeixi en virtut d’aquest conveni, i sobre la informació i dades pròpies de l’Ajuntament de 
Granollers a les quals hagi accedit durant l’execució d’aquest .  

2. No divulgar aquesta informació, així com a no publicar-la ni de qualsevol altre manera, bé a 
través de terceres persones o empreses, posar-la a disposició de tercers sense el previ consentiment 
per escrit de l’Ajuntament.

3. No conservar cap còpia de les dades personals o de qualsevol altre informació  a la qual hagi 
pogut tenir accés com a conseqüència de l’execució del conveni després de la seva extinció . 

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

L'Alcalde dóna la paraula al regidor delegat de Serveis Municipals , senyor Juan Manuel Segovia,

Senyor Segovia: Gracias Alcalde. En el pasado pleno del mes de abril, aprobamos una prórroga de 6 
meses con el objetivo de darnos un margen de tiempo para buscar un acuerdo con el Consorci per a 
la Defensa de la Conca del Riu Besòs para el mantenimiento de la red del alcantarillado de la ciudad 
así como otros trabajos complementarios.
Partiendo de la base y siendo conscientes, como ya dije en su momento, de que los precios que 
pagaríamos a partir de ahora serían superiores a los actuales. Ya que hablamos de un cuadro de 
precios vigente de un convenio firmado en el 2003, y que pese a las actualizaciones anuales aún nos 
permitían tener unos precios bastante ventajosos con respecto a los actuales de mercado.
Tampoco hay que obviar varios motivos. El primero y fundamental, es que estamos más que 



satisfechos con el servicio realizado hasta ahora. Como también, que formamos parte de este 
Consorcio y nuestra voluntad era mantener este acuerdo.
Evidentemente siempre y cuando el coste económico fuese menor que el que podríamos obtener en el 
mercado.
Pues con este convenio esos objetivos se alcanzan. Ya que sin olvidar el valor añadido que supone el 
conocimiento de la red del alcantarillado durante más de 10 años de servicio, cualquier nueva 
actuación que se realice se sumará a la información ya existente .
Y además el precio es ligeramente inferior al de otros municipios consultados .
Así, transcurrido este tiempo, y después de una negociación que no ha sido fácil, traemos a este pleno 
el acuerdo alcanzado en forma de Delegación de Servicios al Consorci por un período de 10 años. 
Que en cuanto a los ejes fundamentales que constan en el dictamen y a modo de resumen ha hecho 
la señora Secretaria, serían cuatro, y que yo resumiré brevemente:
El primero, el Mantenimiento y limpieza de la red de alcantarillado existente por un importe anual de 
186.159 euros anuales. Este apartado incluye las: Inspecciones previas del estado de la red, las 
limpiezas preventivas de las mismas y de los sumideros (embornals) y rejas. Las limpiezas 
correctivas y las limpiezas de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales del Camí de Can Rei, del 
depósito anti Descargas de Saneamiento Urbano del Lledoner, de los canales de riego, el 
mantenimiento del drenaje de Palou, por ejemplo. El mantenimiento de los equipos electromecánicos. 
Así como las inspecciones con cámara de circuito cerrado de televisión que nos permite conocer con 
precisión la ubicación exacta de las posibles incidencias .
El segundo eje sería la Oficina Técnica que se dedicará a : Redacción de informes de las inspecciones 
realizadas con la cámara de televisión. Actualización de la cartografía de la red de alcantarillado 
mediante soporte informático (GIS). O la redacción de informes del servicio .
El tercero, el tercer eje, será la actualización del Plan Director de las capacidades hidráulicas y del 
estado estructural del alcantarillado. Estos planes nos permiten conocer y analizar la situación y 
capacidad hidráulica de la red de alcantarillado en determinados momentos, plantear y proponer las 
soluciones más adecuadas a los problemas detectados.
Desde el año 2002, este ayuntamiento dispone de su propio Plan Director. Y dicho Plan ha sido de 
gran utilidad para la planificación de la red y en la propuesta de ejecución de obras que nos han 
permitido mejorar la capacidad de respuesta de la red ante episodios de lluvia .
Actualmente de los 105 km de red existente tenemos imágenes de 75 km. Por lo que el nuevo Plan 
Director ha de integrar y actualizar la información existente hasta la fecha , así como completar el resto 
de la que falta. Esta documentación para elaborar el nuevo Plan Director se ha de entregar de forma 
avanzada en un año y de manera completa y definitiva en un plazo máximo de 2 años, de la manera 
que se detalla en el anexo tercero. El coste previsto para la realización de este Plan Director es de 
144.000 euros, IVA incluido, de los que el Consorci subvencionará el 50% del coste.
Y por último las obras de conservación, mantenimiento y reparaciones menores.
Este apartado quiere dejar meridianamente claro a qué nos referimos cuando hablamos de obras de 
conservación y mantenimiento que son las que tienen por objeto solucionar el deterioro de las 
instalaciones existentes que se producen por el paso del tiempo o por su uso natural . 
A diferencia de las obras de reparaciones menores que son aquellas obras necesarias para reparar un 
daño producido por causas fortuitas o accidentales y que no afectan de manera fundamental la 
estructura ya que esta no requiere ni siquiera de Memoria valorada o Proyecto Constructivo .
El volumen de estas obras estará delimitado por la consignación anual pero en ninguno de los dos 
casos anteriores la cuantía de estas obras será superior a 50.000 euros de forma individual.
En el caso de que el coste sea superior a esta cantidad, serán licitadas de la manera que dicta la 
legislación vigente.
Como han podido ver también en el dictamen que se acompaña en los diferentes anexos entre los que 
se encuentran los cuadros de precios unitarios que regirán las obras que se realicen. Las normas de 
ejecución de las mismas y un detalle de cómo ha de ser elaborado este plan Director .
Para el control de este acuerdo se crea una Comisión Paritaria de Seguimiento del Convenio formada 
por seis personas. Las tres de las cuales representen al ayuntamiento, serán nombradas mediante 
resolución del Alcalde.
Probablemente, este es uno de los servicios básicos para el buen funcionamiento de la ciudad, pero a 
la vez también es uno de los que pasa más desapercibido. Porque como suele decir el dicho popular, 
“sólo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena”, y es precisamente en episodios de fuertes 
lluvias cuando valoramos la importancia de tener un buen servicio. Así, consideramos que con este 
acuerdo, este servicio queda bien cubierto a medio plazo.
No quisiera acabar sin agradecer el trabajo a los técnicos del área de Serveis, como también 
agradecer al Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs, su predisposición y el esfuerzo 
realizado para llegar a este acuerdo.



L' Alcalde pregunta als regidors i regidores assistents si tenen alguna intervenció a fer, i no havent-hi 
cap es sotmet a votació el dictamen amb el següent resultat:

APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor ::::        19191919 PSCPSCPSCPSC:::: 13131313 PPPPPPPP:::: 4444 ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE:::: 1111 AGAGAGAG:::: 1111
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions ::::            6666 CIUCIUCIUCIU::::     6666

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE L ''''ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONAÀREA DE SERVEIS A LA PERSONAÀREA DE SERVEIS A LA PERSONAÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

10101010).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A  LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ PER LA COMISSIÓ DDICTAMEN RELATIU A  LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ PER LA COMISSIÓ DDICTAMEN RELATIU A  LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ PER LA COMISSIÓ DDICTAMEN RELATIU A  LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ PER LA COMISSIÓ D''''INFRACCIONSINFRACCIONSINFRACCIONSINFRACCIONS         
EN MATÈRIA DE TINENÇA DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOSEN MATÈRIA DE TINENÇA DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOSEN MATÈRIA DE TINENÇA DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOSEN MATÈRIA DE TINENÇA DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS     ((((EXPEXPEXPEXP....    033033033033////13131313,,,,    VMCAVMCAVMCAVMCA))))

La Secretària explica de forma resumida el contingut del dictamen que es transcriu literalment a 
continuació:

En la resolució 629/13 de l'11 de juny de 2013, es va incoar expedient sancionador al Sr. Victor 
Manuel CAÑADA ASENJO, amb DNI 47701823-F, veí del C/Navarra, 85 - bxs. 1a. de Granollers, per 
infraccions en matèria de tinença de gossos potencialment perillosos .

El mateix dia l'instructor de l'expedient va signar el Plec de Càrrecs i ens consta que el 21 de juny de 
2013 la persona interessada va rebre, mitjançant correu certificat, la notificació de la resolució 629/13 i 
del plec de càrrecs esmentat anteriorment. Tenia 10 dies hàbils per tal de formular al.legacions al 
respecte.

El 4 de juliol de 2013 presenten al.legacions demanant revisar l'import de les sancions.

El 26 d'agost de 2013, un cop valorades les al.legacions presentades, es formula la proposta de 
resolució per la persona instructora, de conformitat al que preveu l'article 18 del Decret 278/1993, de 9 
de novembre, sobre el procediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la 
Generalitat.

En l'instrucció del procediment ha estat provat que els fets denunciats constitueixen infracció de 
l'article 2.1. de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos. Les infraccions estan tipificades com a greus.

Segons la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives, article 49, la competència 
municipal per sancionar infraccions greus i molt greus, quan es tracta d'animals potencialment 
perillosos, recau en el 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 ::::    

Primer.- Ordenar la imposició a VICTOR MANUEL CAÑADA ASENJO, amb DNI 47.701.823F, veí del 
C/Navarra, 85, bxs. 1a. de Granollers, d'una multa de 300,50 € per les infraccions comeses, d'acord al 
detall següent:

Infracció Tipificació Sanció proposada
1. Portar el gos deslligat a la via pública o en un espai públic . Greu 150,25 €
2. Portar el gos sense morrió a la via pública o en un espai públic . Greu 150,25 €



Segon.-  Notificar aquesta resolució al Servei de Comptabilitat de l 'Àrea d'Hisenda.

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

L' Alcalde pregunta als regidors i regidores assistents si tenen alguna intervenció a fer i no havent-hi 
cap es sotmet a votació el dictamen amb el següent resultat:

APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor ::::        19191919 PSCPSCPSCPSC:::: 13131313 PPPPPPPP:::: 4444 ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE:::: 1111 AGAGAGAG:::: 1111
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions ::::            6666 CIUCIUCIUCIU::::     6666

 
11111111).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ PER LA COMISSIÓ DDICTAMEN RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ PER LA COMISSIÓ DDICTAMEN RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ PER LA COMISSIÓ DDICTAMEN RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ PER LA COMISSIÓ D ''''    INFRACCIONS ENINFRACCIONS ENINFRACCIONS ENINFRACCIONS EN    
MATÈRIA DE TINENÇA DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOSMATÈRIA DE TINENÇA DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOSMATÈRIA DE TINENÇA DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOSMATÈRIA DE TINENÇA DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS     ((((EXPEXPEXPEXP....    034034034034////13131313,,,,    MMMGMMMGMMMGMMMG))))    

La Secretària explica de forma resumida el contingut del dictamen que es transcriu literalment a 
continuació:

En la resolució 629/13 de l'11 de juny de 2013, es va incoar expedient sancionador a la Sra. MARIA 
MONTSERRAT MACIAS GARCIA, amb DNI 47.708.229L, veïna del C/Navarra, 85 - bxs. 1a. de 
Granollers, per infraccions en matèria de tinença de gossos potencialment perillosos .

El mateix dia l'instructor de l'expedient va signar el Plec de Càrrecs i ens consta que el 21 de juny de 
2013 la persona interessada va rebre, mitjançant correu certificat, la notificació de la resolució 629/13 i 
del plec de càrrecs esmentat anteriorment. Tenia 10 dies hàbils per tal de formular al.legacions al 
respecte.

El 4 de juliol de 2013 presenten al.legacions demanant revisar l'import de les sancions.

El 26 d'agost de 2013, un cop valorades les al.legacions presentades, es formula la proposta de 
resolució per la persona instructora, de conformitat al que preveu l'article 18 del Decret 278/1993, de 9 
de novembre, sobre el procediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la 
Generalitat.

En l'instrucció del procediment ha estat provat que els fets denunciats constitueixen infracció de 
l'article 2.1. de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos. Les infraccions estan tipificades com a greus.

Segons la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives, article 49, la competència 
municipal per sancionar infraccions greus i molt greus, quan es tracta d'animals potencialment 
perillosos, recau en el 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 ::::    

Primer.- Ordenar la imposició a MARIA MONTSERRAT MACIAS GARCIA, amb DNI 47.708.229L, 
veïna del C/Navarra, 85, bxs. 1a. de Granollers, d'una multa de 300,50 € per les infraccions comeses, 
d'acord al detall següent:

Infracció Tipificació Sanció proposada



1. Portar el gos deslligat a la via pública o en un espai públic . Greu 150,25 €
2. Portar el gos sense morrió a la via pública o en un espai públic . Greu 150,25 €

Segon.-  Notificar aquesta resolució al Servei de Comptabilitat de l 'Àrea d'Hisenda.

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

L' Alcalde pregunta als regidors i regidores assistents si tenen alguna intervenció a fer i no havent-hi 
cap es sotmet a votació el dictamen amb el següent resultat:

APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor ::::        19191919 PSCPSCPSCPSC:::: 13131313 PPPPPPPP:::: 4444 ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE:::: 1111 AGAGAGAG:::: 1111
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions ::::            6666 CIUCIUCIUCIU::::     6666

Alcalde: Passaríem a l'apartat de Junta de Portaveus, la senyora Secretària donarà lectura a les 
mocions aprovades, i comentarà les que han estat rebutjades. Endavant.

 
JUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUS

12121212....1111).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ICVMOCIÓ RELATIVA A QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ICVMOCIÓ RELATIVA A QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ICVMOCIÓ RELATIVA A QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ICV----EUIA CONTRA LAEUIA CONTRA LAEUIA CONTRA LAEUIA CONTRA LA    
CANDIDATURA DE BARCELONACANDIDATURA DE BARCELONACANDIDATURA DE BARCELONACANDIDATURA DE BARCELONA ----PIRINEUS PER ALS JOCS OLÍMPICS D’HIVERN DEPIRINEUS PER ALS JOCS OLÍMPICS D’HIVERN DEPIRINEUS PER ALS JOCS OLÍMPICS D’HIVERN DEPIRINEUS PER ALS JOCS OLÍMPICS D’HIVERN DE     2022202220222022

La Secretària informa que aquesta moció ha estat rebutjada per majoria absoluta per la Junta de 
Portaveus.

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

 
12121212....2222).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOL·LICITANTMOCIÓ RELATIVA A QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOL·LICITANTMOCIÓ RELATIVA A QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOL·LICITANTMOCIÓ RELATIVA A QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOL·LICITANT    
AL GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA QUE POSI EN MARXA UN PLA DE RESCATAL GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA QUE POSI EN MARXA UN PLA DE RESCATAL GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA QUE POSI EN MARXA UN PLA DE RESCATAL GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA QUE POSI EN MARXA UN PLA DE RESCAT    
PER A LES PERSONES ATURADES DE LLARGA DURADAPER A LES PERSONES ATURADES DE LLARGA DURADAPER A LES PERSONES ATURADES DE LLARGA DURADAPER A LES PERSONES ATURADES DE LLARGA DURADA     

La Secretària llegeix la part dispositiva de la moció que es transcriu literalment a continuació : 

L’actual situació laboral de les persones aturades de llarga durada de més de 50 anys a Catalunya, 
posa de manifest la precària situació d’aquest col•lectiu en risc d’exclusió, convertint-los en un dels 
sectors socials més vulnerables enfront de la dramàtica situació que ha generat la crisi econòmica . 



La taxa d’atur de les persones de més de 50 anys a Granollers arriba ja al 33,16 % del total de 
persones aturades. D'acord amb les dades del mes de setembre 2013, de les 6.070 persones 
aturades, 2.013 persones tenen més de cinquanta anys, de les quals el 45 % són homes i el 55 % són 
dones. 

La situació requereix que les administracions adoptin mesures urgents per la reforma del mercat 
laboral, així com altres reformes del sistema actual, per aconseguir un teixit productiu que doni sortida 
a la situació global de l’atur, i també, a les persones que majoritàriament han estat actius durant la 
seva vida laboral i que en aquest moment es troben en perill d’exclusió social. Els aturats de llarga 
durada es troben condemnats a una situació de manca d’expectatives laborals, motivada només per la 
seva edat (discriminació per raó de l’edat), sense tenir en compte la seva experiència laboral, 
formació, competències i habilitats, etc. Cal concentrar els esforços de tot un país en lluitar contra 
l’atur, especialment el de llarga durada i de les persones de més de 50 anys. 

Les últimes reformes aplicades pel Govern central han suposat retallades importants dels drets en 
matèria laboral, Seguretat Social i de protecció de l’atur. Això ha significat per a aquest col•lectiu un 
perjudici excessiu i ha agreujat encara més la seva situació, arribant a considerar-se com de total 
abandonament. Alguns exemples d’aquesta situació tan precària són el següents: la reforma laboral 
va facilitar l’acomiadament de treballadors indefinits; les polítiques actives de formació han vist 
reduïdes dràsticament les seves dotacions pressupostàries; s’ha suprimit un subsidi per treballadors 
majors de 45 anys; la percepció del subsidi per a persones aturades de més de 52 s’ha endarrerit fins 
als 55 anys limitant, a més, les condicions per al seu atorgament; la pròpia modificació de l’edat de 
jubilació anticipada perjudica directament a aquest col•lectiu ; etc ... 

Però l’anàlisi de la realitat va més enllà de les dades i és que darrera d’aquestes dades, hi ha 
persones en risc d’exclusió social fruit de la seva exclusió del mercat laboral, i per tant, que han de 
sobreviure amb l’ajut d’institucions amb recursos de beneficència, tot i que la seva voluntat és la 
d’obtenir i cobrir les seves necessitats mitjançant el desenvolupament d’un lloc de treball digne, i no 
de les escasses ajudes a les que poden accedir per pal•liar la seva situació actual . 

Cal per tant, plantejar la necessitat d’un Pla de rescat amb fons públics per aquest col•lectiu que es 
podria quedar en situació total de desemparament, inclòs en el supòsit que arribi el moment tan 
desitjat de superació de la forta crisis econòmica que patim. Així com en el seu moment es van 
destinar recursos públics per rescatar a la banca, amb interessos purament econòmics i financers, ara 
cal rescatar a les persones que han de ser sempre la prioritat dels governs . 

Per tot això, el Grup Municipal Socialista proposa al Ple de l’Ajuntament de Granollers l’adopció del 
següent 

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

1111....    Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a que posi en marxa un Pla de rescat per adoptar 
mesures urgents i específiques destinades als treballadors de cinquanta anys o més i en situació 
d’atur de llarga durada, entre d’altres: 
-Fer accions de millora de l’ocupabilitat i l’ocupació de les persones aturades de llarga durada . 
-Impulsar programes de formació i treball per a les persones de cinquanta anys o més, prioritzant el 
col•lectiu d’aturats de llarga durada. 
-Posar en funcionament un dispositiu de reconeixement de competències amb caràcter preferent. 
-Aplicar polítiques actives específiques de qualificació i requalificació professionals per a persones de 
cinquanta anys o més aturades de llarga durada. 
-Establir un sistema de beques per assistència a la formació per a les persones amb responsabilitats 
familiars. 
-Realitzar accions de suport a l’autoocupació mitjançant programes d’assessorament i 
acompanyament a la iniciativa emprenedora. 
-Col•laborar amb les organitzacions patronals que desenvolupen programes d’acompanyament a 
partir del voluntariat de persones amb experiència en la creació i direcció d’empreses . 
-Incentivar, orientar i acompanyar les persones de 50 anys o més a la recerca de feina. 
-Atorgar ajudes a l’autoocupació/emprenedoria per l’impuls de projectes empresarials, a través de 
l’assessorament i el suport financer públic, amb especial èmfasi en les iniciatives de l’economia social. 



-Establir incentius a la contractació estable d’aturats de llarga durada, amb especial tractament de les 
empreses del tercer sector i l’economia social . 
-Assegurar la disponibilitat de formació ocupacional per tal que les persones aturades que no disposin 
de les competències bàsiques definides per la Unió Europea puguin obtenir-les amb l’oferta de cursos 
del Servei d’Ocupació de Catalunya. 

2222....    Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del Parlament 
de Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya; i als presidents de l’Associació 
Catalana de Municipis, i de la Federació de Municipis de Catalunya.  

La Secretària informa que aquesta moció ha estat aprovada per majoria absoluta per la Junta de 
Portaveus.

APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA     ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor ::::     PSCPSCPSCPSC:::: CIUCIUCIUCIU:::: ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE:::: AGAGAGAG::::
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions ::::        PPPPPPPP::::

12121212....3333).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A LA RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒRICAMOCIÓ RELATIVA A LA RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒRICAMOCIÓ RELATIVA A LA RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒRICAMOCIÓ RELATIVA A LA RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA,,,,    QUE PRESENTAQUE PRESENTAQUE PRESENTAQUE PRESENTA    
EL GRUP MUNICIPAL D’ICVEL GRUP MUNICIPAL D’ICVEL GRUP MUNICIPAL D’ICVEL GRUP MUNICIPAL D’ICV ----EUIAEUIAEUIAEUIA

La Secretària llegeix la part dispositiva de la moció que es transcriu literalment a continuació :

Al llarg del temps de la guerra i de la postguerra, i en els darrers anys de la dictadura en un període de 
fortes lluites polítiques i socials que va tenir la seva continuïtat en el que es va anomenar transició, 
han estat moltes les persones, les entitats, els moviments socials, ciutadans i partits polítics, que des 
de la clandestinitat fins a la seva legalització, van lluitar de valent per recuperar les llibertats socials i 
polítiques perdudes el 1939. 

Molts i moltes han quedat en l'anonimat i molts d'aquests esforços, si no actuem, corren el perill de 
quedar en l'oblit. Hem de recordar aquella expressió sovint esmentada que ens diu que: el poble que 
oblida el seu passat està condemnat a repetir-lo. 

Granollers no vol repetir els temps del feixisme, ni de la manca de llibertats socials o polítiques. Per 
això, cal seguir fent esforços per recuperar aquesta memòria i per difondre-la, perquè tenim el 
convenciment que és necessari conèixer el passat per entendre el present i construir el futur .  

La nostra ciutat i el conjunt del país no s'entendria sense el valor d'aquestes aportacions ciutadanes, 
individuals i col·lectives, i com a societat moderna i democràtica que aspira a ser culta i a no repetir 
els seus errors pretèrits, tenim l’obligació moral i social de salvaguardar la memòria d’aquells temps 
foscos en que parlar en català, reivindicar drets socials, o reclamar millores laborals, podien ser 
motius per a arruïnar-te la vida.

Per tot això, el Grup Municipal d'ICV-EUiA proposa al Ple l'adopció dels següents:

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

Primer.- Comminar al Govern de la Generalitat a donar suport tècnic i assessorament a les famílies 
catalanes que desitgin retirar del Valle de los Caidos les restes dels seus familiars i a realitzar les 
gestions necessàries davant el Govern de l’Estat per tal de fer-ho possible. 
 
Segon.- Reclamar al Govern de l’Estat la immediata devolució dels papers de Salamanca que resten 



pendents de retorn a Catalunya, en compliment dels compromisos adquirits pel mateix Govern de 
l’Estat. 

Tercer.- Manifestar el suport a l’acció jurídica en el procediment argentí, per l’assassinat i magnicidi 
del President Lluis Companys i Jover, i instar al Govern a cooperar amb tots els organismes judicials 
internacionals que investiguin crims contra la humanitat comesos durant la dictadura franquista, i 
especialment a donar suport a la querella que es tramita a Argentina per les víctimes catalanes . 

Quart.- Instar al Govern a continuar dotant el Memorial Democràtic de recursos suficients per exercir 
les funcions que la Llei li encomana, donar un nou impuls a la Xarxa d’Espais de la Memòria, 
incrementar el suport a l’activitat de les entitats memorialistes, i dotar el Memorial Democràtic d’un 
local o seu estable al centre de la ciutat de Barcelona que pugui acollir les seves activitats, més enllà 
de la simple gestió administrativa. 
 
Cinquè.- Instar al Govern a donar suport a l’acord  aprovat per l’Ajuntament de Barcelona que reclama 
al govern de l’Estat la cessió incondicionada de l’edifici de la Direcció General de la Policia a la Via 
Laietana número 43, per destinar-lo a equipament de memòria democràtica.

Sisè.- Condemnar solemnement tota declaració o activitat que comporti qualsevol mena d’enaltiment, 
trivialització, exculpació o negació del nazisme, el franquisme i la resta de règims feixistes, totalitaris i 
dictatorials, com a impropis d’una societat democràtica, i en concret rebutjar el reconeixement que va 
rebre la Hermandad de Veteranos de la División Azul per la seva participació a l’acte celebrat el dia  11 
de maig a la caserna de la Guàrdia Civil de Sant Andreu de la Barca. 

La Secretària informa que aquesta moció ha estat aprovada per majoria absoluta per la Junta de 
Portaveus.

APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA ::::
Vots a favor :  PSC: CIU: ICV-EUiA-E: AG:
Vots en contra : PP:

 
12121212....4444).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A EN RELACIÓ A LES PAGUES EXTRAORDINÀRIES DELSMOCIÓ RELATIVA A EN RELACIÓ A LES PAGUES EXTRAORDINÀRIES DELSMOCIÓ RELATIVA A EN RELACIÓ A LES PAGUES EXTRAORDINÀRIES DELSMOCIÓ RELATIVA A EN RELACIÓ A LES PAGUES EXTRAORDINÀRIES DELS    
FUNCIONARIS DE LA GENERALITATFUNCIONARIS DE LA GENERALITATFUNCIONARIS DE LA GENERALITATFUNCIONARIS DE LA GENERALITAT,,,,    PRESENTADA PER EL GRUP MUNICIPAL PARTITPRESENTADA PER EL GRUP MUNICIPAL PARTITPRESENTADA PER EL GRUP MUNICIPAL PARTITPRESENTADA PER EL GRUP MUNICIPAL PARTIT    
POPULARPOPULARPOPULARPOPULAR

La Secretària informa que aquesta moció ha estat rebutjada per majoria absoluta per la Junta de 
Portaveus.

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

    
 
12121212....5555).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA AL PROJECTE DE LLEI DEL SECTOR ELÈCTRIC QUE PRESENTA ELMOCIÓ RELATIVA AL PROJECTE DE LLEI DEL SECTOR ELÈCTRIC QUE PRESENTA ELMOCIÓ RELATIVA AL PROJECTE DE LLEI DEL SECTOR ELÈCTRIC QUE PRESENTA ELMOCIÓ RELATIVA AL PROJECTE DE LLEI DEL SECTOR ELÈCTRIC QUE PRESENTA EL    
GRUP MUNICIPAL SOCIALISTAGRUP MUNICIPAL SOCIALISTAGRUP MUNICIPAL SOCIALISTAGRUP MUNICIPAL SOCIALISTA

La Secretària llegeix la part dispositiva de la moció que es transcriu literalment a continuació :



Amb el projecte de llei del Sector elèctric, conclourà el procediment parlamentari previst en el mes de 
desembre, el govern sembla voler acabar el procés de dos anys de continus canvis normatius que ara 
es presenta com una solució de reforma de l'energia, i tenen el seu origen en el Reial Decret 1/2012, 
de moratòria per a les energies renovables.

No és gens recomanable que una reforma de la profunditat i abast d'aquesta, que modificació el marc 
legal establert el 1997, es realitzi des de l'opacitat més absoluta, sense tenir en compte la participació 
dels actors interessats (administracions afectades, consumidors, empreses...), i sense cap indici de 
voluntat de consens parlamentari. El que li ha valgut la crítica severa de les agències reguladores 
independents, tant la Comissió Nacional d'energia, la Comissió Nacional del Mercat de la 
Competència, i que ha despertat una enorme preocupació més enllà de les nostres fronteres.

Es podria resumir els motius del rebuig que desperta aquesta reforma en que:

Consolida un marc energètic superat per 15 anys d'avenços tecnològics fossilitzant a Espanya en el 
passat, ignorant que la realitat d'avui és radicalment diferent de l'any 1997, com ho demostren fets tant 
rellevants com la catàstrofe de Fukushima, o l'evidència incontestable i concloent sobre els efectes del 
canvi climàtic.

S'ignora que la Unió Europea ha elaborat un full de ruta energètic a 2050 que pot deixar despenjats a 
aquells països que no acomodin les seves pròpies estratègies a l’espai comú. Molt especialment en el 
cas de països que, com Espanya, requereixen un gran esforç d'interconnexió per pal·liar l 'efecte d'illa.

Menysprea la possibilitat que les economies tractores de la UE han vist en l’anomenada transició 
energètica. Alemanya va abordar la seva l’any 2010, Regne Unit ara inicia la seva després de diversos 
anys de treball i França acaba de posar en marxa un Pacte de país, amb la voluntat d'acordar la seva 
gran transició energètica.

Es llança per la borda el treball dels últims anys d 'un sector de negoci en auge i innovador, que ens va 
posar al capdavant de lideratge mundial en energies renovables, desencadenant un nou conflicte 
social que es pot traduir en milers de desnonaments per als inversors familiars que van acompanyar 
l’enorme esforç d'inversió que en paral·lel va suposar.

Lluny de resoldre el dèficit de tarifa, el consolida transferint-lo al rebut de la llum amb el conseqüent 
augment del preu de l'electricitat per a empreses i famílies, menyscabant la competitivitat d'aquells i 
colpejant les economies d'aquestes.

En plena crisi fa sorgir una nova bretxa social, que ve de la mà de la pobresa energètica per a 
aquelles famílies que es veuen obligades a renunciar a determinats serveis en les seves llars, veient 
rebaixada la qualitat de vida a nivells de fa dècades no es veien en el nostre país .

Menysprea l'oportunitat per avançar en independència energètica, al renunciar a les energies 
renovables, i condemna als ciutadans i les empreses a pagar una energia més cara que a la resta de 
la UE i, el que és més greu encara, que continuarà augmentant per sobre els països del nostre entorn 
en els propers anys.

L'allau de demandes i recursos que ja estan sorgint des de pràcticament tots els sectors confirma el 
rebuig enorme que hi ha al voltant d’aquesta anomenada reforma energètica. Granollers no pot 
quedar-se al marge de la defensa dels interessos del conjunt dels veïns i veïnes que patiran les 
conseqüències d'això a la seva pròpia butxaca, en els seus llocs de treball i la seva qualitat de vida .

És per a tot això,  què el Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de Granollers presenta la següent 
moció per a la seva consideració i acceptació: 

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

1. Instar al Govern de l’Estat a retirar el projecte de llei del Sector elèctric actualment en tramitació 



a les Corts Generals, així com la derogació de les normes que amenacen en posar fi al 
desenvolupament de les energies renovables i per posar en marxa un procés de participació i 
diàleg el més ampli possible, per acordar una política energètica del país que traslladi estabilitat i 
seguretat jurídica en un sector que és estratègic com és aquest.

2. Instar al Govern de l’Estat a respectar els compromisos internacionals adquirits de reducció de 
les emissions de gasos d'efecte hivernacle i a una obligada convergència amb l'estratègia europea 
d'energia en termes d'estalvi i eficiència, així com el compliment dels objectius en energies 
renovables.

3. L’ Ajuntament es compromet a seguir aplicant mesures d'eficiència i estalvi energètic i de suport 
a les energies renovables, en l'àmbit de llurs competències.

4. Donar trasllat d’aquesta moció al President del Govern d’Espanya, i als grups parlamentaris del 
Congrés dels Diputats i del Senat. 

La Secretària informa que aquesta moció ha estat aprovada per majoria absoluta per la Junta de 
Portaveus.

APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor ::::    PSCPSCPSCPSC:::: CIUCIUCIUCIU:::: ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE:::: AGAGAGAG::::
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions ::::        PPPPPPPP::::

12121212....6666).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A LA CREACIÓ DE LA TAULA DMOCIÓ RELATIVA A LA CREACIÓ DE LA TAULA DMOCIÓ RELATIVA A LA CREACIÓ DE LA TAULA DMOCIÓ RELATIVA A LA CREACIÓ DE LA TAULA D''''ACCIÓ SOCIAL DE GRANOLLERSACCIÓ SOCIAL DE GRANOLLERSACCIÓ SOCIAL DE GRANOLLERSACCIÓ SOCIAL DE GRANOLLERS    
QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DQUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DQUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DQUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D ''''ACCIÓ GRANOLLERSACCIÓ GRANOLLERSACCIÓ GRANOLLERSACCIÓ GRANOLLERS ....

La Secretària llegeix la part dispositiva de la moció que es transcriu literalment a continuació :

La greu crisi econòmica que afecta al nostre país des de l'any 2008 està lluny de mostrar indicis de 
millora, i està empitjorant cada cop més la situació de les famílies, que veuen com cada any 
disminueix el seu poder adquisitiu. 

Atur, desnonaments, falta de recursos per fer front a les despeses bàsiques de la llar... són només 
algunes de les conseqüències de la crisi que pateixen els nostres ciutadans i ciutadanes  i que  ha 
provocat un fort increment i diversificació de les problemàtiques socials .

Constatem la disminució d’aportacions de la conselleria de Benestar i Família de la Generalitat de 
Catalunya i que malgrat la tasca dels serveis socials del nostre municipi, moltes famílies  depenen 
d'entitats socials per poder viure amb dignitat. En aquest sentit, el nostre municipi disposa d'un gran 
teixit d'entitats i associacions socials que treballen per  aportar solucions i suport a les famílies que 
pitjor ho passen. 

Són entitats, però, que ara per ara no estan coordinades entre elles, motiu pel qual és indispensable 
que l'Ajuntament de Granollers constitueixi la Taula d'Acció Social, un punt de trobada entre les 
diverses entitats socials de Granollers i els Serveis Socials de l'Ajuntament amb l’objectiu de fer més 
efectiva l’atenció de situacions de pobresa, vulnerabilitat i exclusió social de la ciutat .

A banda de posar en comú l’acció social del nostre municipi per treballar de manera coordinada, la 
Taula permetria sumar esforços i recursos humans per donar resposta a les diferents problemàtiques 
que s’estan donant, i treballar per donar visibilitat a les tasques que es realitzen en defensa de les 



persones i de les situacions de vulnerabilitat social que pateixen . 

Entre les accions concretes que la Taula d'Acció Social podria impulsar, hi hauria, entre altres, la 
creació d’un protocol d’urgències que estableixi en cas d’urgències socials a la ciutat, la creació d’un 
Banc local d’aliments que aglutini empreses alimentació per evitar que cap aliment comestible acabi a 
les deixalles, o  potenciar integració sociolaboral de persones més vulnerables a través d’horts 
urbans. 

Per tot, el grup municipal d'Acció Granollers (ERC, RCat, Gi i JERC) sol·licita al ple l’adopció dels 
següents

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

PRIMER. Impulsar la creació de la Taula d'Acció Social de Granollers com a punt de trobada de les 
entitats del tercer sector del nostre municipi .

SEGON.- Promoure els treballs per crear l’esmentada taula en els proper 4 mesos. 

TERCER- Publicar aquest acord al web municipal i notificar-lo a les entitats de la nostra ciutat per tal 
que puguin manifestar la seva voluntat d’adherir-se a aquesta iniciativa.  

La Secretària informa que aquesta moció ha estat aprovada per unanimitat per la Junta de Portaveus.

APROVAT PER UNANIMITAT

 
12121212....7777).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A LA MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DMOCIÓ RELATIVA A LA MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DMOCIÓ RELATIVA A LA MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DMOCIÓ RELATIVA A LA MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D''''ACCIÓACCIÓACCIÓACCIÓ    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS     """"PER GARANTIR LA BONA NUTRICIÓ A GRANOLLERSPER GARANTIR LA BONA NUTRICIÓ A GRANOLLERSPER GARANTIR LA BONA NUTRICIÓ A GRANOLLERSPER GARANTIR LA BONA NUTRICIÓ A GRANOLLERS,,,,    COOPERACIÓCOOPERACIÓCOOPERACIÓCOOPERACIÓ     
SOLIDÀRIA CIUTADANA”SOLIDÀRIA CIUTADANA”SOLIDÀRIA CIUTADANA”SOLIDÀRIA CIUTADANA”

La Secretària llegeix la part dispositiva de la moció que es transcriu literalment a continuació :

En un context de crisi generalitzada que colpeja amb més duresa que a ningú les classes populars 
d'arreu, la malnutrició ha esdevingut un problema endèmic. L'accés a béns bàsics com els alimentaris 
encara no està garantit, ni directament ni indirecta, per la res publica, la missió de la qual és vetllar pel 
bé comú, i és per això que cal cercar alternatives temporals a una problemàtica que avui amenaça 
amb corrompre la cohesió social amb què se sostenen la convivència i la pau socials . 

Són molts, doncs, els ciutadans que sumits o vora el llindar de la misèria han de recórrer a entitats 
caritatives per accedir als anomenats béns alimentaris .

Tanmateix, i al marge de la coexistència amb aquelles entitats caritatives que ofereixen aquests 
serveis, cal trobar vies de cooperació interciutadana solidàries que fomentin la cohesió en un context 
d'emergència social.

Així, es proposa al Ple de l'Ajuntament de Granollers l'adopció dels següents

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

PRIMER- Buscar un espai d'encontre on entitats representatives dels eixos comercials (Comerç de 
Dalt, Gran Centre, Venedors del Mercat de Sant Carles, La Traca, Rec al Roc i Comerciants del 
Congost) de la ciutat es trobin amb les  entitats del tercer sector de Granollers, per tal de gestionar els 



casos de ciutadans amb escassos recursos i sense accés a béns alimentaris per a que puguin fer ús 
del sistema descrit a l'acord 2.

SEGON- Treballar pel desplegament d’un sistema que faciliti als ciutadans  en risc d’exclusiu  puguin 
accedir gratuïtament a productes alimentaris dels esmentats eixos comercials o d'altres formes que 
s'acordin, finançats amb donatius econòmics anònims fets pels clients dels comerços de les 
esmentades entitats. En qualsevol cas, la destinació de les aportacions econòmiques aconseguides 
comptarà amb el vistiplau de les entitats socials participants .

TERCER- Avaluar la possibilitat de què en una segona etapa aquest sistema es pugui implementar en 
altres espais comercials de la ciutat , especialment els de més volum de venda. 

QUART- Treballar per implementar aquesta campanya en els propers quatre mesos. 

La Secretària informa que aquesta moció ha estat aprovada per unanimitat per la Junta de Portaveus.

APROVAT PER UNANIMITAT
 

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

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

LA SECRETÀRIA GENERALLA SECRETÀRIA GENERALLA SECRETÀRIA GENERALLA SECRETÀRIA GENERAL
VIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAU
LLLL''''ALCALDEALCALDEALCALDEALCALDE


