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Alcalde president:
Molt bona tarda a tots i a totes. Donem inici a la sessió plenària ordinària del mes de setembre, fem 
constar senyora secretària l'absència per malaltia del senyor Pep Mur i per tant ara ja podem iniciar la 
sessió. En primer lloc l'acta, perdoneu, 
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Va ésser llegit l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, la qual fou aprovada sense cap esmena 

Alcalde president:
Anem al punt 2 i 3. 
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Alcalde president:
Molt bé, per tant ens donem per assabentats, passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Govern i 
Economia, punt número quatre en el que es dictaminarà en relació als comptes generals de 
l'Ajuntament i Organismes Autònoms corresponents al 2011, endavant senyora Secretària, 
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El compte general de l'exercici de 2011 que correspon al pressupost de la corporació, ha estat 
confeccionat d'acord amb el conjunt normatiu següent:

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals.
- Reial Decret 500, de 20 d'abril, de desenvolupament del títol VI de la Llei 39/88 del reglament 
d'hisendes locals en matèria de pressupostos.
- Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s'aprova la instrucció del model normal de 
comptabilitat local.
- Ordre del 20 de setembre de 1989, d'estructura pressupostària.
- Llei 47/2003, de 26 de novembre, General pressupostària.

D'acord amb aquesta normativa, el Compte General de la Corporació, està format per:

1. Documents bàsics: Els que s'estableixen a les regles 98 i 99 de l' Ordre EHA/4041/2004.

2. Documentació complementària. La que s'estableix a la Regla 101 de l'Ordre EHA/4041/2004.

En aquest segon apartat es recull la Memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis i del grau 
de compliment dels objectius programats.

Atès l'informe de l'interventor relatiu al Compte General de la Corporació, corresponent a l'exercici de 
2011.

Atès que el Compte General de la Corporació, ha estat informat favorablement per la Comissió 
Especial de Comptes, en data  31 de juliol de 2012.

Atès que durant el període d'exposició pública del Compte no s'ha presentat cap reclamació.

D'acord amb el que disposa l'article 212 i  ss. 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 .



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

PrimerPrimerPrimerPrimer ....  Aprovar el Compte General de l'Ajuntament de Granollers, així com el compte de 
Recaptació, de l'exercici de 2011, integrat pels estats i documents comptables dels ens següents:

-  Compte general pressupost Ajuntament de Granollers.
-  Compte general pressupost Patronat Escola de Música J.M. Ruera.
-  Compte general pressupost Patronat Museu Municipal.
-  Compte general pressupost Patronat Escola Municipal Salvador Llobet.
-  Compte general pressupost Patronat Escola Municipal del Treball .
-  Compte general pressupost Patronat Escoles Bressol.
-  Estats i comptes de l'Entitat Pública Empresarial Granollers Mercat .
-  Estats i comptes de Granollers Promocions, S.A.
-  Estats i comptes de Granollers Escena, S.L.
-  Estats i comptes de Granollers Audiovisual , S.L.

SegonSegonSegonSegon....  Trametre aquest acord a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, d'acord amb el conveni 
signat entre la Sindicatura de Comptes i  al Tribunal de Cuentas per a la coordinació del retiment 
telemàtic dels comptes generals de les entitats locals, abans del  15 d'octubre, d'acord amb l'article 
223 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març. 

Alcalde president:
Moltes gràcies, té la paraula la senyora Aroa Ortego per refer la presentació d'aquesta proposta, 
endavant senyora Ortego. 

Sra. Ortego:
Gràcies Alcalde. El mes de març d’enguany va donar-se compte de la liquidació del 2011 de 
l’Ajuntament de Granollers en aquest plenari, i el que farem en aquest punt és aprovar al Compte 
General, que afegeix a la citacda liquidació, els compte de les societats municipals: 
- G.Mercat
- G. Escena
- G. Audiovisual
- G. Promocions
- i l’EPE Granollers Mercat

Val a dir en primer lloc que l’expedient ha estat 2 mesos a disposició del membres de la Comissió 
Especial de Comptes, que ha complert també els terminis legals d’exposició pública i que en aquest 
temps no s’ha presentat cap al�legació ni reclamació. Per tant no hi ha modificacions.

Si recorden la liquidació, el Resultat Pressupostari de l’exercici 2011 és positiu en una mica més de 
5,4 M d’€, un cops fets els ajustos corresponents, és a dir, tenint només en compte els ingressos i les 
despeses imputables a l’exercici. I per tant, és també s'hi recorden,  un resultat millor que el del 
l’exercici anterior.

I pel que fa al Romanent de Tresoreria Disponible, aquest queda gairebé en 4 M d’€, també per sobre 
del de l’any anterior. I es situa en 6,7 M d’€ si hi afegim tots els Romanents de Tresoreria també 
positius dels Organismes Autònoms.

Evidentment aquestes xifres es produeixen en un moment econòmic de profunda crisi, i per tant amb 
reducció d’ingressos lligats a activitat econòmica, reducció d’aportacions per part d’altres 
administracions o incompliment dels convenis signats , encariment de les condicions dels crèdits …i per 
tant, aquest resultat positiu és encara més valorat i és fruit d’una gran feina de reducció de despesa, 
ajustant activitat, renegociant contractes, optimitzant recursos…Però l’esforç és necessari, cal fer-lo, i 
precisament això ens permet afrontar el futur amb una mica més de tranquil�litat. El Romanent de 
tresoreria disponible, per exemple, en ha permès engegar el Pla de Xoc recentment presentat que 
crearà de manera temporal llocs de treball, que materialitzarà ajuts a emprenedors o que oferirà 



subvencions a aquelles empreses que contractin joves. Així que mireu si n’arriba a ser d’important 
comptar amb bons resultats de romanent que ens permetin aquests marges per actuar davant 
d’aquestes situacions d’extrema necessitat i que no acaben de saber resoldre altres administracions. I 
que d’altra banda també ens permet continuar fent operacions de crèdit per finançar inversions.

El gran repte és seguir tancant en positiu els següents exercicis, malgrat que els indicadors 
econòmics encara no ens mostrin una recuperació de la crisi . 

Les empreses municipals, igual que les privades,  també han patit i continuen patint les 
conseqüències de la crisi econòmica i la davallada de l’activitat en els seus respectius sectors :

- G.ESCENA treballa ja sobre les bases establertes en el seu Pla d’Actuació 2012, per reduir costos 
estructurals de la societat i cercant noves vies per millorar l’autofinançament...ja que al 2011 es van 
rebre menys subvencions de les pressupostades i es van llogar menys els espais del que s'havia 
previst.

- G. PROMOCIONS millora resultat respecte el 2010 i també ha pres decisions respecte a la 
racionalització de la plantilla. Ha posat l'estoc de vivendes de venda a lloguer per treure’n rendibilitat 
mentre les vendes no siguin possibles, ha aturat totes les promocions projectades, ha marcat un pla 
d’injecció de capital…en definitiva reducció a la mínima expressió necessària de la societat .

– G. MERCAT millora resultat tot i la reducció de l’aportació municipal .
–
- G. AUDIOVISUAL  també millora el resultat malgrat la reducció de l’aportació municipal .

Òbviament aquest moment econòmic tan desfavorable afecta a tots els municipis del país…i 
concretament la comparativa que realitza el Servei d’Informació Econòmica Municipal de la Diputació 
de Barcelona ens permet comparar-nos amb 5 municipis de la província de característiques similars a 
Granollers i ens permet analitzar i valorar més clarament els propis resultats. Com ve succeint en els 
últims exercicis, aquest estudi ens compara amb: Igualada, Manresa, Vic, Vilafranca del Penedès i 
Vilanova i la Geltrú.

Respecte a la FISCALITAT, l’estudi ens torna a confirmar que la càrrega fiscal a Granollers continua 
essent moderada respecte  a la resta de ciutats.

Si prenem en consideració l’impost que afecta a la major part de la ciutadania, l’IBI, a Granollers la 
càrrega és de 253 €/hab mentre que la mitjana del grup es situa molt per sobre, en 304 €/hab.

Si a l’IBI li afegim les escombraries, clavegueram i guals,  és a dir, la totalitat dels ingressos 
municipals sobre els immobles, la càrrega fiscal a Granollers també és inferior  441 €/rebut IBI front els 
498 €/rebut IBI de la mitjana del grup.

Pel que fa als ingressos que estan lligats directament a l’activitat constructora  i immobiliària ( ICIO, 
llicències d’obres i plusvàlues), en els últims 3 exercicis la davallada havia estat més acusada a 
Granollers que en la resta de ciutats, mentre que al 2011 es produeix una recuperació important a 
Granollers, del 46%, mentre que a la resta de ciutats tant ICIO com plusvàlues continuen caient.

L’estudi analitza també l’EXECUCIÓ I COMPOSICIÓ PRESSUPOSTÀRIES. Pel que fa a l’execució de 
l’ingrés ordinari ens situem a la nostra ciutat en el 102,7% mentre que la mitjana del grup no arriba al 
98%.
Pel que fa a la càrrega financera per habitant, aquesta és força superior a la del grup, 137 €/hab a 
Granollers respecte als 106,5  €/hab del grup. La major despesa es concentra en l’apartat 
d’amortització mentre que en l’apartat d’interessos gastem menys a la nostra ciutat.

En canvi, de les dades del  deute s’observa un deute per habitant inferior a Granollers 887 €/hab 
mentre que  a la resta de ciutats es situa en 980 €/hab. Per tant si posem aquesta dada en relació a la 
dada anterior, a la de major amortització i a la menor despesa financera, hem  d'acabar entenent que a 
Granollers el deute s’instrumenta a través de préstecs a més curt termini, la qual cosa evidentment 
suposa un ritme de retorn més elevat, però també una menor despesa financera a la llarga. 



Pel que fa als nivells d’execució de les inversions seguim, com els últims anys molt per sobre de la 
mitjana del grup i també per sobre dels nostres nivells de 2010... i tot en un context de reducció anual 
de l’esforç inversor que  aquesta si que és comuna a totes les ciutats objecte d’estudi .

Pel que fa a les dades de RECAPTACIÓ, assenyalar que l’índex de recaptació dels impostos és a 
Granollers lleugerament superior a l’índex del promig del grup, tot i que aquest índex disminueix a tot 
arreu respecte 2010, però a Granollers ho fa de manera menys acusada.
A més, si ens fixem només en l’IBI, l’índex de recaptació sí que ha millorat lleugerament a la nostra 
ciutat.

L’estudi analitza també la SITUACIÓ FINANCERA I PRESSUPOSTÀRIA, concloent que a la nostra 
ciutat l’estalvi net representa el 6% dels ingressos ordinaris, per sobre de les dades de l’exercici 
anterior i molt per sobre de les dades mitges del grup com ja fa anys que ve succeint .

També els Resultat Pressupostari ajustat per habitant augmenta respecte a 2010 ( 100 €/hab), i 
continua essent el màxim del grup i molt superior a la mitja de 58,3 €/hab. El mateix succeeix amb el 
Romanent de Tresoreria consolidat per càpita, 113 €/hab a Granollers front el promig de -4,8 €/hab. 
Aquest promig negatiu ens indica doncs presència d’Ajuntaments amb aquest estudi que tenen un 
Romanent de Tresoreria negatiu, amb tot el que comporta trobar-se en aquesta situació.

Per últim referir-me a la ràtio de deute viu sobre els ingressos corrents que a la nostra ciutat es situa 
en el 73,4%, molt inferior al promig del 93,6 %, el que ens indica que aquest Ajuntament gaudeix d’una 
major autonomia per a realitzar operacions de crèdit.

Per tant, després d’analitzar l’esmentat estudi comparatiu podem afirmar que l’Ajuntament de 
Granollers gaudeix d’una bona salut financera en comparació a ciutats de similars característiques, la 
qual cosa no vol dir que no estiguem en una situació difícil. Hem vist com en els últims anys 
disminuïen molts dels ingressos, com la Tresoreria pateix notablement els endarreriments dels 
compromisos d’altres administracions quan alhora intentem no repercutir aquests retards en els 
nostres proveïdors, i també hem vist com han aparegut noves necessitats socials per part dels nostres 
ciutadans o hem hagut de fer front a competències no pròpies que calia assumir. En definitiva és el 
que sempre ens acaba tocant com a administració més propera al ciutadà...i no és un tema menor que 
la liquidació de l’exercici anterior ens doni o no marge de maniobra en aquest sentit .
Seguim defensat la idea que existeix un dèficit històric, que ja fa massa que dura, respecte al 
finançament dels ens locals. No sembla que aquest tema amoïni gaire per ara a les administracions 
catalana i espanyola, però la nostra feina des del consistori ha de ser vetllar per la suficiència 
econòmica i financera d’aquesta administració. I per això demano a tots els grups honestedat i 
realisme a l’hora de valorar els comptes, igual que ho demano a l’hora d’encarar futurs debats 
d’Ordenances Fiscals i de pressupost de l’any vinent. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. S'ha demanat torn de paraules, per part d'ICV-EUiA, no, per part del Partit Popular, no, 
per part de CiU, endavant, 

Sr. Noguera: 
Gracies Sr. Alcalde. hi va haver ocasió el mes de Juliol de comentar alguns aspectes de les 
Societats Municipals, quan es van produir les reunions de Junta de les respectives societats 
municipals en la que els gerents van donar comptes de la gestió de l’ exercici 2011. Creiem que hi 
ha algunes d'elles que per la seva rellevància cal posar de manifest en aquest Consistori i en 
aquest Ple d'avui. 

En quan a la societat GRANOLLERS PROMOCIONS, S.L.
 Significar que les pèrdues del 2010 van ser de  2.607.530,48 € i efectivament ha millorat el resultat 
com deia la senyora Ortego, Aroa, ho dic bé, perdó i les pèrdues del 2011 han estat de 1.795.662,79 
€, han disminuït la pèrdua però efectivament continuen havent-hi pèrdues, però hi hauria d'haver més 
ajustos que significarien deteriorament de terrenys i edificis per import de 700.000 € que no s’han 



tingut en compte, i es posa de manifest en el propi informe d'auditoria i que significaria que les 
pèrdues de 2011 fossin de 2.495.662,79 €.

També a ressaltar el deteriorament del terreny de la Bòbila, encara que tenen la valoració de TINSA, 
és cert, que aquesta valoració no reflexa que hi hagi d’haver cap deteriorament. Però posem de 
manifest que tal vegada no s’han tingut en compte  totes les variables que conflueixen en la ubicació 
d’aquest terreny: a situació geogràfica, proper a una zona on hi passen mercaderies perilloses, motiu 
pel qual saben vostès que es va denegar l’ ARE doncs per construir i poder edificar en aquesta zona. 
Amb l'ho qual es posaria en entre dit la valoració actual posada de manifest en els estats financers 
d'aquesta societat. 

 AMPLIACIÓ DE CAPITAL PENDENT I BESTRETES EXTRAORDINARIES en aquesta societat, hi ha 
l’ampliació de capital que encara no han portat a terme. Crec que el Sr. Alcalde va dir que es prendria 
l’acord en un proper Ple, de moment no s'ha portat a terme.  De fet la societat ja ha rebut a compte 
d’aquesta ampliació 400.000 €  i 486.793 € que és en forma de bestreta extraordinària per part de l’ 
Ajuntament. A la pràctica vol dir que no hi ha liquiditat per afrontar les despeses d'aquesta societat. 
Resten tant sols tres mesos perquè l’Ajuntament faci front a 1.600.000 € per completar aquesta 
ampliació de capital que es va dir que es portaria a terme. 

 L'ENDEUTAMENT d'aquesta companyia és de 15 M €, arrodoneixo,  dels quals 11.700.000 € estan 
avalats per l’ Ajuntament (un 77,80%) aproximadament és a dir estem amb una situació de 
recolzament financer clara i manifesta per part de d'aquest Ajuntament. Sinó fos així la societat no 
tindria viabilitat i hauria d’afrontar necessàriament un concurs de creditors . 

L’ Ajuntament està donant “respiració assistida” a Granollers Promocions, per la qual cosa es posa en 
qüestió el seu principi de continuïtat. 

Quin sentit té que Granollers Promocions continuï  gestionant-se com entitat mercantil publica 
municipal, quan els serveis prestats mitjançant els organismes autònoms de diferents patronats han 
passat a l'Ajuntament, i l'argument que es fa servir és per una millor eficiència i reducció de costos, 
segons va manifestar vostès, doncs raó de més perquè revertissin els actius i passius de Granollers 
Promocions a l’Ajuntament perquè els serveis econòmics es fessin càrrec de la gestió d’aquesta 
societat. Ja no té sentit que l’ ajuntament hagi de fer unes ampliacions de capital per finançar a 
aquesta societat i que suporti uns avals importants, i per bé de no tensionar més la tresoreria del propi 
ajuntament. Això en quan a Granollers Promocions. 

En quan a GRANOLLERS ESCENA, S.L.U dit també per l'informe d'auditoria està en causa de 
dissolució segons preveu la Llei de Societats de Capital. Aquí també es posa en qüestió el principi de 
continuïtat sinó es restableix l’ equilibri patrimonial de l’ empresa per part de l’ Ajuntament, i si que és 
cert  que l'Ajuntament ha endegat un PLA DE SANEJAMENT amb la reducció de la programació en un 
40%, vetllar per projectes de ciutat i amb criteris públics, però assegurant propostes i produccions 
d’èxit. Reducció de la campanya de comunicació en un 50%, apostant per les noves tecnologies i la 
incorporació del nou programa de gestió i venda d’entrades. Reducció de la contractació de serveis 
externs. Aquest pla ha de suposar corregir desviacions en un termini d’un any i mig. Bé, estarem 
atents al compliment d’aquest Pla i que contribueixi clarament a una millor eficiència i reducció 
d'aquests costos.

En quan GRANOLLERS AUDIOVISUAL, S.L  és cert que en aquí es va fer una valoració de  4.600.000 
€ que es posa com a DONACIO REBUDA PER PART DE L’ AJUNTAMENT, i que recull un efecte 
impositiu, un efecte de tributació quan la materialització d’aquest efecte impositiu no seria amb molt de 
temps, ja que no es preveu la venda d’aquests espais, ja que contribueixen suposadament a oferir un 
servei a la ciutat, òbviament. 
 Han fet aquesta “filigrana” comptable que suposa donar mes valor a la companyia, quan aquí també 
seria qüestionable la continuïtat de la mateixa, i que la gestió dels serveis de Roca Umbert els passés 
a desenvolupar el propi Ajuntament. Les pèrdues obtingudes en el 2011 s’ han eixugat amb 
aportacions efectuades pel propi Ajuntament per import de 373.638 €. D’ aquesta forma es reforça el 
patrimoni net, i el propi reconeixement del MES VALOR DELS ESPAIS ROCA UMBERT, fa que s’ 
equilibri el patrimoni net de la companyia, sinó també estaríem en causa de dissolució.

En quan els ESTATS I COMPTES ANUALS DE L'EXERCICI 2011, pròpiament el que serien els 



comptes de l'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS. Bé, he estat atentament el que deia la Regidora i en 
la pròpia memòria financera en la conciliació de l'exercici 2011, efectivament partim d'un resultat 
pressupostari ajustat positiu de 5.417.932,53 € i hi ha tots els ajustaments, desviacions de 
finançament, capítols pressupostaris de despeses i d'ingressos, amortitzacions periodificacions i 
dotacions, devolucions d'ingressos, modificacions de pressupostos tancats, regularitzacions 
comptables, tots aquests més/menys, evidentment que ara no els detallarem però que estan en la 
memòria financera, fa que el resultat econòmic patrimonial de l’exercici 2011 sigui d'un pèrdua de 
1.475.271,31 €. Això, diguéssim, és la conciliació entre el que s'havia pressupostat i el resultat final 
que ha tingut les comptes de l'Ajuntament i que estan al principi, en el propi balanç patrimonial i en la 
pròpia compte de resultats. Significa això perquè no m'ha semblat llegir o escoltar de les paraules que 
hi hagués aquest resultat econòmic patrimonial que està contingut a la memòria financera . 

En el propi balanç patrimonial de l'Ajuntament de Granollers la tresoreria ha passat de 9.871.008,12 €, 
pròpiament la tresoreria,  a 4.498.280,94 €. Es a dir hi ha hagut una disminució de: 5.372.727,18 € 
respecte al 2010. 

L’ endeutament a curt termini a Entitats de Crèdit són, números rodons,  6.900.000 €, deia vostè que 
es fa un esforç per reduir l'endeutament, aquí podem estar-hi d'acord, hi ha hagut una reducció de 
l'endeutament respecte al 2010 i si mirem estrictament el Fons de Maniobra del balanç patrimonial de 
l'Ajuntament aquest fons de maniobra a 31 de Desembre de 2011 és negatiu de -464.931,33 €. Un 
altra cosa, efectivament el romanent positiu que també està contingut a la memòria financera que   
segons el Balanç de Situació és positiu però que, efectivament, el balanç de situació expressa la xifra 
d'actius d'actiu circulant de  22.946.212,30 € i els Creditors a curt termini per  23.411.143,63 €, que 
faria aquest Fons de Maniobra negatiu. 

 En quan als drets pendents de cobrament de difícil o impossible recaptació, vaig acabant,  per import 
de 1.901.685,85 €. (impostos i taxes). S’ observa que els drets pendents de cobraments dels quals es 
fa la corresponent provisió, la corresponent dotació com a morositat, ha tingut un increment 
importantíssim des de el 2009: que va ser 1.300.664,65 €; al 2010: 2.052.963,56 €; i al 2011: 
4.949.423,07 €. Ens plantegem, i ser que s'han donat certes facilitats per part de l'Ajuntament, no poso 
en qüestió això, però si que plantejar com s’ estan duen a terme la gestió del cobrament i les facilitats 
que d'aquí al futur es puguin donar als ciutadans en aquest sentit, per aquest increment de morositat 
que hi ha. 

Deia abans i enllaço perquè en forma part de la memòria financera de l 'Ajuntament, òbviament, perquè 
és la valoració aquesta com a valor patrimonial que ha passat a Granollers Audiovisual i que estava 
als propis comptes de l'Ajuntament, aquest patrimoni entregat en adscripció per  acord de la Junta de 
Govern Local de 28 de Desembre de 2009, es va acordar això, adscriure a la societat municipal 
Granollers Audiovisual, S.L. els espais de titularitat municipal destinats a la  producció audiovisual 
situats a la Fàbrica Roca Umbert, amb efectes 1 de Gener de 2010, amb efectes 1 de Gener de 2010, 
encara que no es va quantificar i per tant no es va incloure en la comptabilitat municipal. S’ ha corregit 
a través d’un acord de la Junta de Govern de 2 de Juliol de 2012 on s’ han detallat els imports dels 
valors adscrits que s’ hauran d’abonar en la comptabilitat municipal amb càrrec al compte (107 
Patrimoni entregat en adscripció).

Aquest ajustos, que si bé son d’ordre comptable, no deixa de tenir, evidentment, la seva rellevància 
econòmica financera i també significa que l’ equip econòmic ha actuat amb improvisació posant amb 
entredit tant els comptes de l’ exercici 2010, com els de 2011.

 Romanent de tresoreria, abans que ho diguin vostès, ja ho ha dit vostè abans, efectivament el 
Romanent de tresoreria disponible és de 3.994.987,50 €. Dit això no és menys cert el que li deia 
abans que el Resultat econòmic patrimonial és negatiu per -1.475.271,31 € pèrdues en definitiva. Un 
dèficit, respecte als ingressos del 2,41 %.
De fet en el quadre de conciliació, com li deia abans, figura la xifra que comentava vostè abans i el 
resultat definitiu del 2011. 

És evident que els temps són complexos i econòmicament hi ha hagut davallada d ingressos, podem 
estar-hi d'acord, efectivament,  però no és menys cert que l’ eficiència, l’ austeritat i una millor gestió 
en les finances de l’ Ajuntament i de les Societats Municipals s’ ha de revelar com un objectiu decidit i 



prioritari, i no creiem que en gran mesura s’estigui portant a terme en aquesta direcció, per la qual 
cosa el nostre vot és negatiu en l’ aprovació dels Comptes de l’Ajuntament i de les entitats mercantils 
municipals. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Pel grup socialista té la paraula el senyor Terrades, endavant, 

Sr. Terrades:
Gràcies Alcalde, el meu grup municipal no volia intervenir en aquest torn, en aquest punt, atès que 
l'explicació de la regidora d'hisenda de l'Ajuntament ha estat absolutament meticulosa respecte al 
compte general de l'any 2011.

M'ha sorprès els titulars que el portaveu en matèria econòmica de CiU ha volgut donar en aquest Ple. 
Li recordo: manca de rigor de l'equip econòmic, jo crec que aquest era el gran titular que vostès volien 
instal�lar avui a la sala de plens de l 'Ajuntament de Granollers.

Jo crec que l'equip econòmic de l'Ajuntament de Granollers que en els darrers 5 anys ha estat 
coordinat i dirigit magníficament per la regidora Aroa Ortego i que en tot cas, també ve d'abans, 
justament el que ha demostrat en aquests anys quan l'economia del país i quan l'economia de 
Granollers anava com un tiro i ara justament que és quan, quan hi han molts ingressos és molt fàcil 
gestionar qualsevol administració, el tema es complica quan els temps son complexos, quan el gran 
problema de les administracions és la disminució brutal d 'ingressos. Doncs bé, aquest equip econòmic 
de l'Ajuntament, el govern de la ciutat de Granollers doncs justament ha demostrat que sap gestionar, 
igual que feia abans, els recursos que son els recursos de tots els ciutadans i de totes les ciutadanes 
de Granollers. Amb rigor i austeritat, ho fèiem ja quan no hi havia problemes o no hi havia tants 
problemes d'ingressos a les finances públiques municipals de la nostra ciutat .

Jo crec que aquest govern s'ha caracteritzat per no estirar més el braç que la màniga, fins i tot, i no en 
aquests moments que és obligat, perquè hi han els recursos que hi han i has d'ajustar molt bé les 
despeses, sinó que és una constant històrica, aquí hi ha una sèrie històrica que ens reflexa aquesta 
situació, perquè per molt que vostè hagi volgut donar la volta en els números, la realitat, la realitat, el 
titular és que el romanent positiu, els resultats positius de l'Ajuntament a l'any 2011 han estat de 
3.980.000 €, si no, si no vostès no haguessin pogut concertar amb aquest govern, vostès i la resta de 
grups municipals, un pla de xoc que el vàrem aprovar tot just abans d'estiu. Hem destinat un milió 
d'euros d'aquest romanent positiu, d'aquests resultats positius a fer front a problemàtiques de 
ciutadans que a més a més corresponien a altres administracions i que hi ha hagut de fer-hi front 
aquest Ajuntament. 

No podem aïllar com vostè ha fet les societats municipals del conjunt de l'actuació econòmica 
d'aquesta Corporació. Perquè les societats municipals, les societats públiques son un instrument de la 
gestió d'aquest govern, d'aquest govern i dels anteriors. Dit d'una altra manera, si seguíssim la seva 
tesi, a partir de que ens constaria una mica més car la gestió de les polítiques que estan fent aquestes 
societats, si el que féssim és dissoldre aquestes societats i les internalitzéssim en la gestió diària de 
cada una de les regidories, resulta, que l'acció, o l'actuació o les decisions que acompanyen aquesta 
acció de govern s'haurien de seguir fent igual, s'haurien de seguir fent igual.

Deixim parlar-li de Granollers Audiovisual. L'objectiu d'aquesta societat, ho hem explicat amb alguna 
altra ocasió, l'objectiu és justament acompanyar l'activitat econòmica d'un sector emergent que és el 
sector de les empreses audiovisuals. Nosaltres pensem que a la nostra ciutat ha decidit acompanyar, 
especialitzar-se en aquest sector emergent. Una societat que es constitueix a finals del 2010, 
justament al 2011 es quan ja comença a ser allò operativa en tota la seva activitat. Set empreses, 
acompanyades i residents a Roca Umbert al 2011, avui 2012 ja en tenim 10. Comptes dipositats 
d'aquestes empreses en el registre mercantil, 1.000.000 € de facturació, o sigui, una voluntat per tant 
d'aquesta administració, encara que vostè no comparteixi aquesta posició de l'Ajuntament de 
Granollers que vol dir també en termes d'ocupabilitat, de creació de llocs de treball, que a nosaltres 
sap, suposo que ho compartim amb vostè, que és una de les preocupacions que tenim.



Granollers Promocions, Granollers Promocions és un instrument, era i és i segueix sent un instrument 
de la política de sòl de l'Ajuntament i de la política d'habitatge. Sobretot en un moment en que la nostra 
ciutat hi havia greus problemes d'accés a l'habitatge per part de sectors ciutadans, d'homes i dones de 
la nostra ciutat que tenien moltes dificultats d'accedir a un habitatge perquè els preus de l'habitatge 
estaven pels núvols i perquè el poder adquisitiu de molts ciutadans era el que era. Vàrem haver 
d'emprendre, ara els problemes son uns altres eh, vàrem haver d'emprendre una política important, 
primer de qualificació de sòl i després d'actuació de les diverses administracions públiques, també del 
govern de la Generalitat, dels sindicats i també de l'Ajuntament de Granollers justament per activar 
habitatge de promoció pública. Per exemple ha permès que un dels barris de la ciutat, el barri de Pla 
de Baix, casi 500 habitatges dels 600 que es van construir fossin habitatges de protecció pública, dels 
quals 156 els va aportar l'administració local. Alguns d'aquests, perquè la crisi va començar i va 
afectar a tots els sectors, que no van entrar en els processos de venda atès les dificultats també dels 
particulars i d'aconseguir crèdit, el que s'ha fet és posar-los a lloguer social. 

Amb tota aquesta problemàtica que teníem d'habitatge, no només Granollers sinó el conjunt del país, 
aquesta administració va decidir comprar reserva de sòl justament per seguir en aquesta política, més 
enllà de les que sortien o de les que se'n derivaven de l'aprovació de plans parcials, de l'adquisició de 
reserves de sòl en diversos indrets de la ciutat per tal de destinar-los en aquesta política d'habitatge. 
La crisi del sector immobiliari tots sabem que va arribar i que va afectar als promotors privats i també 
en els promotors públics. Granollers i altres ciutats de Catalunya i de l'estat espanyol, m'estic referint 
als promotors públics. Per tant, reserva de sòl que nosaltres no renunciarem a tenir-la perquè pensem 
en el futur, perquè aquesta àrea residencial estratègica que vostè critiquen tant i que de fet ja li 
anuncio que sol�licitarem i ja hem parlat amb el govern de la Generalitat que en tot cas surti de les 
àrees residencials estratègiques de la Generalitat per tal que es pugui gestionar des de l'àmbit local, 
des de la pròpia ciutat, des del planejament de la ciutat, no deixa d'estar amb una zona estratègica de 
la ciutat de Granollers a tocar a l'estació de Granollers Centre. Tardarem 5, 10, 15 anys a 
desenvolupar aquesta zona, no ho sé, però aquesta és la zona de creixement de la ciutat i ja està bé 
que la ciutat tingui sòl públic en les noves zones de creixement residencial de serveis i de nova 
activitat econòmica que tindrà la ciutat. 

Vàrem apostar també, i aquesta era una reclamació dels grups municipals , repassin les actes d'aquest 
Ple, també d'un sector molt important a la nostra ciutat, que és el sector del comerç, de tenir al centre 
de la ciutat més places d'aparcament i es fa una opció amb una operació urbanística de transformació 
del centre de la ciutat de Can Comas de tirar endavant un aparcament públic. El pla de negoci 
d'aquest aparcament públic vostès el tenen, les amortitzacions de les inversions que s'han hagut 
d'efectuar tenen el seu període d'amortització fins que s'aconsegueix entrar en situació positiva. No 
renunciarem tampoc a tenir un pàrquing públic de gestió municipal en el centre de la ciutat . 

Hi havien dues alternatives, quan vam estar discutint aquests temes. La que proposava el govern de la 
ciutat que era fer reserves de sòl per construir habitatge públic o la proposta que ens va fer el seu grup 
municipal, que vostès se'n obliden molt ràpidament del que ens van proposar quan s'iniciava la crisi, 
encara no estàvem en una situació de crisi del sector immobiliari, vostès saben perfectament que el 
que li vam proposar en aquest govern va ser l'Ajuntament de Granollers a través de Granollers 
Promocions el que havia de fer era justament adquirir promocions de promotors amb dificultats 
econòmiques per tirar endavant els seus projectes immobiliaris. Nosaltres vàrem optar per fer reserva 
de sòl amb zones que seran zones de creixement de la ciutat. Repassin també les actes i veuran les 
propostes que vostès feien. 

Sr. Canal:
¿Quins anys? 

Alcalde president:
Perdó, en tot cas, vostès tindran dret a parlar quan els correspongui, però en tot cas ja li complerto jo. 
Mandat 2003-2007. Em recordo bé perquè jo era regidor d'urbanisme, a les hores, almenys al primer 
moment. 



Sr. Canal:
Gràcies per aclarir-ho. 

Alcalde president:
En tot cas, la regidora Aroa Ortego té dret a cloure aquest primer torn i així ho farà, espero, endavant 
senyora Ortego, 

Sra. Ortego:
Gràcies Alcalde. Bé, sembla que ens hem centrat una mica, el debat s'ha acabat centrant en les 
societats municipals. En tot cas, a mi m'agradaria constatar que aquestes societats municipals han 
aguantat molt millor el cop de la crisi que moltes altres societats d'altres municipis, també és bo que 
això en siguem conscients.

Crec que l'argument de les societats municipals tampoc pot deixar sense valor les bones dades del 
conjunt de l'Ajuntament. El SIEM a més a més com he comentat és un estudi molt llarg i podem 
comentar les dades en futures comissions informatives i analitzar-les amb més detall, però ens 
demostren que s'està fent una bona feina en l'àrea econòmica i en el conjunt de l'Ajuntament pel que 
fa a pressió fiscal, execució de pressupost, recaptació i a situació financera. 

El senyor Noguera feia referència a dades de dubtós cobrament i en tot cas aclarir que quan posem 
quantitats o xifres en el dubtós cobrament no vol dir que no cobrem aquests diners, ni que deixem 
d'intentar cobrar-los, simplement fem un exercici de responsabilitat i de prudència perquè és el que 
toca i és el que moltes vegades ens demanen també des del seu grup i per tant han empitjorat des del 
2009 perquè la situació econòmica ha anat empitjorant des del 2009 i per tant en aquest exercici de 
responsabilitat hem fet aquestes consignacions, per tant, no hi ha cap mena d'improvisació i quan es 
prenen decisions en aquest sentit i s'estableixen aquestes quantitats es fa d'una manera valorada i 
reflexionada. 

El senyor Noguera també feia referència constantment al que és el resultat econòmic patrimonial o 
l'equivalent el compte d'explotació. En tot cas aclarir que per valorar l'estat econòmic d'una 
administració local s'ha de fer referència a dos magnituds, que son les que son i son les que estableix 
la llei. D'una banda el romanent de tresoreria que seria una mica la salut financera a nivell històric i 
d'altra banda el resultat pressupostari que seria la salut econòmica o el resultat de l'exercici. ¿Per què 
no es té en compte aquest compte d'explotació malgrat estigui a l'expedient? Doncs per vàries coses, 
en primer lloc perquè és una magnitud comptable, en segon lloc perquè no reflecteix els ajustos en els 
que ja he fet referència al principi de la meva intervenció i no estem parlant d'una quantitat petita, els 
ajustos pugen 8 M d'euros, per tant no és una quantitat que no haguem de tenir en compte. 

A més a més l'amortització de l'immobilitzat no té sentit en una administració com aquesta. 

A més a més els 3,7 M d'euros que estem tornant a l'Estat fruit de les desviacions que hi va haver amb 
les aportacions que ens feien als municipis en aquest resultat econòmic i patrimonial, tots posats de 
cop i com saben vostès els estem tornant en cinc exercicis per tant aquesta dada torna a ser 
incorrecta. Per tant, es produeixen una sèrie de distorsions que òbviament no podem passar per alt i a 
més a més les pròpies lleis i els propis decrets del govern quan marquen alguna normativa a nivell 
econòmic, a nivell d'endeutament i demés mai fan referència aquesta magnitud sinó que sempre es 
refereixen als ingressos ordinaris o al resultat pressupostari o al romanent de tresoreria . 

Per tant, jo els hi demanava responsabilitat, honestedat i realisme i pel que es desprèn de les paraules 
de la persona que ha parlat en nom de CiU doncs no m'ha semblat que siguin paraules responsables i 
realistes, entre d'altres coses perquè posen en dubte la salut econòmica d'aquest ajuntament i en tot 
cas, ja s'encarreguen altres administracions de posar-nos traves al accés al crèdit o delimitar la nostra 
autonomia en molts temes econòmics. Per tant, em sembla que ens vulguin posar un major límit i no 
ho esperava pas del grup més majoritari de l'oposició. 

Per tant, les dades son objectives, diuen el que diuen, diuen que estem bé si ens posem amb 
comparació amb d'altres municipis i per tant vull tornar a incidir en el missatge clar de que aquests son  



uns bons resultats i més en el moment econòmic en el que ens trobem. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. La senyora Olano té dret també a fer ús de la paraula encara que en el primer torn no 
ho hagi fet. Endavant senyora Olano, 

Sra. Olano:
Si, gràcies senyor Alcalde. Nosaltres ens abstindrem en aquest punt. No hem entrat a valorar les 
magnituds econòmiques donat que responen a una manera de gestionar que nosaltres ja hem 
traslladat moltes vegades que no compartíem però si que arreu de la intervenció del grup socialista 
volem matitzar i per tant justificar quin és la posició del grup municipal del Partit Popular .

S'ha fet referència que quan hi ha molts ingressos és molt fàcil gestionar, doncs que això justifica 
després el resultat del romanent de tresoreria justifiquen el fet de que s'apliqui el rigor i l'austeritat. 
Nosaltres pensem que son dues fórmules totalment diferents. Valorem que a l'Ajuntament i a l'equip 
de govern doncs apliqui el contingut de la llei, com no pot ser d'una altra manera, també que les 
comptes públiques de Granollers segueixin tot el tràmit jurídic de dipòsit amb la Sindicatura de 
Comptes i que per tant siguem una de les ciutats que porta les seves comptes i que per tant fa tot el 
que cal per apostar per la transparència, amb això estem totalment d'acord, igual que hem estat 
d'acord a recolzar un pla de xoc, però el fet de que sempre hi hagi romanent de tresoreria no vol dir 
que es comparteixi la gestió, per això representem partits diferents i tenim una manera de gestionar 
diferent. 

Nosaltres ho hem comentat moltes vegades, és una qüestió política, pensem que es pot gestionar des 
d'un altre punt de vista. Pensem que el rigor i austeritat no té res a veure amb el resultat matemàtic. 
Naturalment que hi ha paràmetres i la regidora ha fet menció, com el límits d'endeutament, el 
compliment de les magnituds i la disponibilitat també dels recursos, però pensem que el fet de tenir 
més recursos no justifica que les prioritats econòmiques o de inversió doncs siguin unes o altres, això 
ja respon al programa polític de cada grup i el nostre no coincideix ho hem dit moltes vegades. 
Pensem que quan s'han fet grans apostes en clau de ciutat i les empreses públiques son un gran 
exemple, doncs malgrat el resultats son els que son, sempre es necessita la transparència de capital 
al suport de l'Ajuntament perquè any rere any no s'ha ampliat el pressupost d'aquella empresa pública 
quan podia ser. També que quan s'han abordat temes claus que sabem que amb les dotacions 
pressupostàries no hi havia suficients recursos doncs ens hem vist obligats a fer els increments de 
crèdit, pensaven quin es la posició del nostre grup perquè ple darrera ple ho hem dit, malgrat ens 
diuen que el pressupost és viu, etc, que en part ho compartim, també pensem que moltes vegades no 
s'ha fet el prou esforç per veure situacions que ja estaven d'alguna manera ja s'havia vist que es 
reproduirien exercici rere exercici . 

Però en tot cas, deixarem pels propers pressupostos veure si hi ha alguna intenció de corregir 
aquestes possibles, jo diria formes de gestió que pensem que es podia millorar i que inclús han estat, 
de manera constructiva, proposades pel nostre grup moltes vegades i que ens agradaria més enllà de 
que cada equip de govern doncs pot traslladar, com no podia ser d'una altra manera, la seva manera 
d'acció i la seva priorització pensem que hi ha moltes coses que ajudarien en la manera de gestionar i 
que en tot cas son obviades quan penso que podien ajudar molt més a reforçar aquesta idea que em 
consta que vostès la compren i que la comparteixen de que la transparència i la previsió amb 
l'execució dels plans de govern son un fet important.

Pensem que els resultats econòmics, com hem dit i els senyor Terrades ha fet menció: no estirar més 
el braç que la màniga, si però, a veure, tu pots fer això ho saben molt bé la gent a casa seva, no es 
tracta de que al final el saldo sigui positiu o negatiu, sinó el que has fet amb els recursos que tenies a 
la teva disposició, és aquí a on nosaltres realment ens plantegem i hi ha una paraula que els hi diem 
molt i que els hi vam dir el dia del debat de l'estat de la ciutat, nosaltres no en tenim prou el fet que 
sigui econòmic, però igual que diem una cosa diem altra, però realment pensem que hi ha un exercici 
pendent que és el d'optimització i ho diem pel que hem vist que s'ha fet i pensem que es pot fer 
quelcom més. Per tant, en aquest sentit, pensem que igual que s'han pres mesures amb les empreses 
públiques s'hauran de repensar doncs el futur de les mateixes i reinventar realment la utilitat o com a 



mínim donar-li un cop de volta perquè pensem que es podria treure més profit d'aquesta trajectòria 
donades les dades econòmiques, que aquí estem veient comptes.

Per tant, tornem a dir, no es tracta de quants recursos tenim a la nostra disponibilitat, que també, sinó 
el que podem fer amb els mateixos. Aquesta és la nostra línia després ja ve doncs la facilitat o no amb 
la gestió i en tot cas estarem expectants a veure quin son els pressupostos i quines son les àrees que 
l'equip de govern prioritzarà pel proper exercici . Moltes gràcies. 

Alcalde president:
Moltes gràcies. Endavant, 

Sr. Noguera:
Gràcies senyor Alcalde. Bé, comentar a la senyora regidora que quan ha fet la seva explicació inicial 
feia esment a un estudi fent unes comparatives de diferents ajuntaments i m'ha semblat entendre amb 
la rèplica que es posaria a disposició en les Comissions Informatives respectives que hi hagi d'haver. 
Home, agrairíem el nostre grup que això fos abans, igual que se'ns facilita la informació, no sempre 
puntualment per fer els estudis pertinents doncs que està bé que es parli de les xifres, com no podia 
ser d'una altra manera, de la memòria financera de l'Ajuntament i també dels resultats de les entitats 
públiques municipals però aquest estudi com a mínim no l'hem tingut a disposició el nostre grup i per 
tant agrairíem que aquesta comparació també la poguéssim avaluar i estudiar en el seu moment.

Deia també al final de la seva intervenció de la rèplica que l'Ajuntament no tenia crèdit per culpa 
d'altres administracions, en quan a crèdit el problema el tenen tant les empreses privades i 
evidentment també les administracions i el senyor Alcalde ho deia l'altre dia al debat que hi va haver 
de l'estat de la ciutat en què hi ha crèdit i segurament l'Ajuntament de Granollers té crèdit però a uns 
tipus d'interès molt alts, amb l'ho qual això també fa que no es puguin afrontar determinades 
inversions que d'altra manera es podrien afrontar. En tot cas no és tot culpa de les administracions o 
de la mancança de les subvencions que no arriben a l'Ajuntament, sinó que és un problema de la crisi 
financera que tenim. 

Parlant de crisi, a vegades ens dóna la sensació que vostès no saben en quin any realment va 
començar la crisi, perquè senyor Terrades, es dir, estem d'acord en que vostès no renunciaran i 
entenem que no s'ha de renunciar doncs al sòl comprat i més amb uns preus elevadíssims, 
precisament en un any en que estàvem en plena crisi immobiliària i financera es van adquirir els 
terrenys de la bòbila amb uns preus desorbitats, per tant, per això dic que a vegades no saben o 
creiem que no saben en quin any realment va començar la crisi . 

Vostè deia: no sabem quan podrem aportar, quan es podrà portar a terme, perdó, la promoció, estan 
en negociacions segons diuen amb el govern de la Generalitat, també estaria bé doncs que, suposo 
que a les Comissions Informatives ens ho explicaran degudament i quan es podria afrontar si en  5, 10, 
15 anys, home també serà segurament depenent de les mercaderies perilloses quan quedin 
desinstal�lades del costat d'aquest terreny que estan en allà. Vol dir que realment no només és una 
qüestió administrativa sinó que és una qüestió de que aquestes mercaderies perilloses deixin d'estar 
allà a on estan al costat d'aquest terreny.

Volia dir una altra cosa, també al senyor Terrades, escolti, deixi'm-ho dir així amb tot el carinyo, no sé, 
jo he mirat els comptes i ja ho sé que, també ho deia la senyora regidora, si, és un resultat comptable, 
efectivament, però, torno a insistir, és a dir, les famílies saben molt bé la seva butxaca els ingressos i 
les despeses que tenen i moltes d'elles no arriben a final de mes, tots bé ho sabem. Doncs, aquí hi ha 
uns ingressos i unes despeses en els comptes de l'Ajuntament que les despeses pugen més que els 
ingressos, jo només reflexava això, hi ha un resultat econòmic patrimonial negatiu i efectivament hi ha 
un romanent positiu, no li negaré senyor Terrades i senyora regidora, hi ha un romanent positiu però el 
romanent positiu és una magnitud establerta segons bases de règim local, d'acord, però la compte de 
resultats de l'Ajuntament de Granollers és de pèrdues, és un resultat econòmic patrimonial negatiu 
igual que les tres societats municipals que tenen un resultat econòmic negatiu. Aquests resultats 
econòmics negatius son dèficits que aquests dèficits els ha d'afrontar la ciutadania de Granollers 
mitjançant, evidentment taxes i impostos, vol dir, que hi ha d'haver més austeritat, més eficiència i 



més bona gestió en totes les societats i també amb l'Ajuntament. Gràcies. 

Alcalde president:
Moltes gràcies senyor Noguera. Té la paraula el senyor Terrades, 

Sr. Terrades:
Bé, jo crec que hi ha una dada objectiva que demostra quina és l'estat de la salut financera que la 
regidora els explica, jo crec que a cada Ple no, però déu n'hi do, molt sovintejat. 

Si la salut financera d'aquest Ajuntament fos la catàstrofe que vostè ha dibuixat, escolti hi hauria cua 
de proveïdors de l'Ajuntament per voler cobrar i vostè sap que aquest és un dels ajuntaments, primer, 
que no es va haver d'acollir en el decret que el govern central va articular o en els fons que govern va 
articular  per aquelles administracions locals que tenien problemes greus de tresoreria i que tenien 
proveïdors que feia molts i molts mesos que no cobraven les seves factures i vostè sap perfectament 
que la millor mostra  de la salut de les finances de l'Ajuntament de Granollers passa justament perquè 
els nostres proveïdors de l'Ajuntament i per tant de la ciutat cobren les seves factures en temps òptim. 

Jo ja sé que els objectius d'inversions i de despesa corrent son diferents amb el grup municipal del 
Partit Popular, tenim visions diferents de la ciutat, en tot cas aquest és un debat que es produeix un 
cop a l'any, quan discutim les grans magnituds pressupostàries.

Jo li voldria fer notar a la portaveu del grup popular que ha interpretat, jo crec que sesgadament les 
meves paraules. Miri, en èpoques de vaques grasses, per dir-ho allò planerament, els romanents de 
l'Ajuntament de Granollers, aquí estem davant d'una sèrie de fa ja molt de temps, d'uns quants anys, 
que els tancaments dels comptes son positius per part d'aquest Ajuntament per diverses causes. En 
èpoques de majors ingressos, perquè la situació econòmica era la que era, doncs els romanents es 
produïen entre altres coses perquè d'això també hem parlat moltes vegades en aquest petit hemicicle 
que és a la nostra sala de plens, perquè les regidores i regidors del govern de la ciutat el que feien era 
amb una feina i els seus equips, amb una feina jo crec que molt valuosa, que l'hem de valorar molt 
positivament, era trucar als ministeris corresponents o a les conselleries corresponents o a la 
Diputació de Barcelona per obtenir més ingressos dels que inicialment dels que s'havien pressupostat 
en els pressupostos. A més a més els majors ingressos que venien donats o bé per llicències d'obres 
o per llicències d'activitats aquest Ajuntament podia haver fet dues coses: que era engreixar la 
maquinària de l'Ajuntament amb més despesa corrent, amb més treballadors i treballadores públics, 
amb més serveis, amb més equipaments, justament el que ha fet i per això explica també que 
l'endeutament de la ciutat sigui un endeutament equilibrat, que molt d'aquests majors ingressos el que 
es feia era destinar-ho justament a inversions per no tenir que augmentar el nivell d'endeutament de 
l'Ajuntament.

Hi han hagut èpoques, durant molts anys que les empreses públiques de que disposava l'Ajuntament 
produïen beneficis. Aquests beneficis revertien a la ciutat ¿en forma de què? Doncs en forma 
d'inversió també en obra pública. 

Em congratulo que per fi hàgim arribat a un punt d'encontre amb CiU si més no amb el sòl comprat i 
que vostès també entenguin que no ens hem de despendre d'aquest sòl.

Diferim sobre si els preus eres desorbitats o no eren desorbitats. Vostès no es creuen les valoracions 
d'organismes independents, que hi farem, que hi farem, nosaltres si. Hi ha una part patrimonial de la 
societat de la qual vostès en parlen molt, sap perfectament que venen perquè nosaltres hem aplicat el 
criteri d'auditoria que ens deia que havíem de disminuir el valor patrimonial d 'aquests sols. Aquest que 
a vostè sembla que li molesti tant, doncs miri, resulta que les agències de valoració el mantenen en 
aquests preus.

L'Àrea residencial estratègica. Nosaltres ho hem explicat a la Comissió Informativa de l 'Àrea Territorial 
que estàvem en procés, que fins i tot havíem parlat ja amb el Conseller de Política Territorial per tal de 
sol�licitar aquesta desprogramació d'aquest sòl, que no vol dir la desprogramació com a sòl 
urbanitzable. Vostès saben que té el seu planejament derivat però ens sembla que serà més fàcil en el 



seu moment desenvolupar-ho des de l'òptica local amb la concertació públic-privada. Per cert l'Àrea 
residencial estratègica està aprovada, per molta estació de mercaderia que hi hagi al costat, està 
aprovada. En tot cas repassin les seves notes. 

Deixim dir-li també, amb simpatia, com vostè ha dit, home, la pilota, o amb carinyo no l'expressió, si fa 
o no fa és el mateix carinyo la mateixa simpatia, miri, la pilota la tenia fins ara perquè no sé que 
passarà d'aquí a dos mesos o d'aquí a 60 dies, la tenia el govern de la Generalitat. Nosaltres li hem 
demanat al govern de la Generalitat que activi els mecanismes amb el govern de l'estat per tal de que 
ens assenyali també un full de ruta, una periodicitat, el calendari de com pensen traslladar l'estació de 
mercaderies de Granollers Centre a la nova ubicació. Per tant, aquí la pilota la tenim tots, a la nostra 
teulada, el govern de l'estat que és el propietari a través d'una agència pública d'aquest sòl, el govern 
de la Generalitat que té la competència amb política territorial a Catalunya i l 'Ajuntament de Granollers 
que té la capacitat també de programar urbanísticament aquest sòl en funció de les necessitats de la 
ciutat. 

Acabo Alcalde, en tot cas, tant aquests dos indicadors, endeutament correcte, romanent positiu de 
casi 4 milions d'euros a l'any 2011 i la dada que per a mi és molt objectiva: que els proveïdors, és a 
dir, les empreses que treballen per l'Ajuntament de Granollers, doncs cobrin en temps òptim dóna una 
senyal claríssima de la salut econòmica d'aquest Ajuntament i de la bona gestió que el govern de la 
ciutat està fent amb els ingressos i amb els impostos de tots els ciutadans de la nostra ciutat . 

Alcalde president:
Moltes gràcies. La senyora Ortego per cloure el debat, endavant, 

Sra. Ortego:
Gràcies Alcalde. Bé, en tot cas tornar a repetir una mica el que deia el senyor Terrades respecte al 
que li deia la senyora Olano i és que no ens enganxarem els dits i continuarem pressupostant amb 
prudència, perquè volem venir cada mes de setembre a parlar del compte general i parlar-ne amb 
dades positives, amb romanent de tresoreria positiu i amb resultat pressupostari positiu .

Respecte el que deia el senyor Noguera i potser no m'he expressat bé quan he parlat del SIEM i de 
l'estudi, en tot cas, és un estudi intern que fem servir des de l'Àrea Econòmica que fins ara sembla que 
no els hagi importat gaire, almenys això és el que es desprèn de les seves nul�les intervencions en els 
últims plens de compte general. Però en tot cas, es referia a comentar aquestes dades en una 
Comissió Informativa perquè entenc que n'he dit moltes i en tot cas, el meu oferiment era: parlem-ne, 
expliquem-les perquè quedi clar i constatar aquestes bones dades que jo repetia a nivell de pressió 
fiscal, a nivell d'execució pressupostària i de més. 

Respecte a quina és la incidència que tenen o no les decisions d 'altres administracions, home, bastant 
gran, perquè si ens trobem amb una administració que no ens paga i amb una altra administració que 
l'any que ve vol que paguem a 40 dies, home, doncs té incidència en aquestes comptes, no és un 
tema menor. 

Per últim, ens posava en dubte si nosaltres sabíem quan havia començat la crisi, home i tant que 
sabem quan ha començat la crisi, entre altres coses perquè ens mirem amb lupa les dades d'atur, 
perquè sabem les famílies que venen a serveis socials, perquè sabem els contribuents que ens 
demanen pagar de manera fraccionada i perquè sabem quan ens han caigut els ingressos d'altres 
administracions i també aquells que van lligats a l'activitat econòmica. Per tant, en som absolutament 
conscients i creiem que hem pres les decisions que el moment econòmic ens ha anat demanant i 
sempre amb aquesta prudència i amb aquest rigor per arribar sempre a aquest històric de bons 
resultats. 

Recordar, un altre cop perquè en tot cas aquestes dades de les empreses o aquests dubtes que es 
poses sobre la salut econòmica-financera d'aquest Ajuntament no seran així per moltes vegades que 
es posin en dubte o que es vulguin negar l'evidència perquè una mentida dita moltes vegades no es 
converteix amb una veritat, el resultat pressupostari és de 5,4 M d'€ i el romanent de tresoreria 
disponible de gairebé 4 i aquestes son les dades que ens han permet fer un pla de xoc, que no és una 



solució definitiva, no és una solució definitiva però que en tot cas ens permet prendre una sèrie de 
mesures pels nostres ciutadans a curt termini per salvar situacions d'extrema necessitat i tant de bo 
altres administracions siguin capaces de sortir-se'n a l'hora de prendre decisions que reactivin 
aquesta economia i que millorin totes aquestes dades. 

Per últim referir-me al compte d'explotació i al resultat econòmic patrimonial en que s'està donant una 
dada que és errònia, que no pot ser la referència per valorar la salud d'aquest Ajuntament, perquè, 
com he dit, no reflecteix els ajustos i no reflecteix temes tant importants com el de la devolució dels 
impostos a l'estat.

Per tant, repeteixo, bons resultats en un moment complicat que ens permeten prendre decisions que 
en aquests moments son molt importants en situacions que son d'extrema necessitat. Gràcies.

Alcalde president:
Bé, si em permeten jo també voldria fer alguns comentaris per mirar d'aclarir. Els números els podem 
torturar i ens poden torturar i crec que l'exercici que toca no és torturar els números o que els números 
ens torturin. Intentaré explicar-me de tal manera que ens puguin entendre d'una manera molt nítida. 

Mireu, partíem, com no pot ser d'una altra manera, d'un pressupost ajustat, en el que els ingressos i 
les despeses estaven equilibrats, una regla d'or a l'hora d'aprovar els pressupostos sinó el senyor 
Interventor ens renyaria. Pressupost equilibrat ¿que ha passat durant l'any? Ha passat una cosa 
bastant senzilla, la primera, hem gastat menys del pressupostat, repeteixo, hem gastat menys del 
pressupostat. Hem gastat el 93,6% del pressupostat, és a dir, a l'hora d'anar executant el pressupost, 
preveient la complexitat de la situació, la dificultat de la situació hem aconseguit gastar 4 M d'€ menys 
dels que estaven pressupostats. Allò que diem eh, mirant partida per partida, com fem a casa eh. 
Mirant que ens podem estalviar, buscant aquell ajust, exercici que jo haig d'agrair a tots els membres 
del govern. No és fàcil gastar 4 M d'€ menys dels pressupostat, rigor, austeritat, com a marca de la 
casa històricament, com a marca del govern que jo presideixo però també com a marca d'altres 
governs. 

En segon lloc, hem tingut més ingressos dels que havíem previst, més ingressos ordinaris dels que 
havíem previst. Vegin eh, menys despeses i més ingressos. Més ingressos per major rendiment del 
padró, per millor inspecció, per major seguiment, per plusvàlues que han anat millor del que ens 
pensàvem, etc., per més llicències d'obres de les previstes en aquest cas, per tant, els impostos i les 
taxes han rendit per sobre de 100, hem ingressat per sobre del previst. Fixi's si és fàcil la regla, hem 
tingut menys despesa de la pressupostada i hem tingut més ingressos dels pressupostats, resultat, 
resultat pressupostari ajustat als cinc milions i escaig que deia la senyora regidora i aquesta és la 
realitat, és així de senzill. Podem buscar altres indicadors, altres xifres però escolti, és tan fàcil com 
això, el pressupost era 100, o el que fos no era 100, però en tot cas hem fet els ajustos bé. Pel que fa 
a les despeses hem gastat menys del previst i hem aconseguit ingressar més. Per això hi ha resultats 
positius, es que no hi ha cap altre secret, això és el que fem a casa, mirem d'arribar a final d'any amb 
resultats que ens permetin a l'any que ve amb rigor. Això ens ha permès, per tant, després de tots els 
ajustos, tenir un romanent de tresoreria a disposició del ciutadans, a disposició de la ciutat, millor dit i 
a disposició de futurs moments de com deia 4 M d'€ pràcticament, 4 M d'€ no, un mica més, perquè 
aquí hauríem de sumar també el romanent que han produït els ens autònoms, amb l'ho qual ens 
aniríem pràcticament a 4,7 M d'€ per ser exactes, per ser exactes. El romanent de tresoreria d'aquest 
Ajuntament son els 3,9 M d'€ de pressupost ordinari més aquelles qüestions que sorgeixen dels ens 
autònoms, exactament com deia, 4,75 M d'€. ¿Això és bo o dolent? Home, és bo, perquè ens permet 
afrontar el futur i es bo perquè ens permet fer feina, prefereixo un romanent de tresoreria de 4 M 
positius que un de 2 M negatius, no ho dubtin, amb 2 M negatius tenim un problema, amb 4 M positius 
seguim tenint un problema perquè coneixem la base de la crisi, però a l'hora tenim un marge de 
maniobra. 

Un altre indicador, a tot això amb una càrrega fiscal moderada, en tot cas la senyora regidora espero 
que els hi faciliti l 'estudi del SIEM i que el puguin discutir i que puguin parlar , però veuran que del grup 
de comparació som dos municipis amb una càrrega fiscal més baixa i n'estem contents i n'estem 
contents. Perquè hi ha aquesta tesi de que aquesta és una ciutat que ara, doncs quan comparem amb 
les ciutats que abans feia referència la regidora, Vilafranca, Vilanova, Vic, Manresa i Igualada, si la 



memòria no em falla, escolti, sortim ben parats, afortunadament, estem per sota de la mitja i si mirem 
els impostos que afecten més als ciutadans, que és l'IBI, encara més. 

Quarta qüestió, amb un endeutament moderat per sota del 75%, recordeu que el límit per poder 
demanar crèdit està al 75% i quan els Ajuntaments han de demanar el SOS és quan passa de 120, per 
tant, estem lluny i encara som dels Ajuntaments que podem demanar crèdit, amb unes condicions com 
deia el senyor Noguera moltes vegades poc recomanables i per tant també ajustem la nostra petició 
de crèdit. 

Gestió fiscal, gestió fiscal correcte ¿que vull dir amb això? El nostre departament de recaptació 
funciona i funciona molt bé, el senyor Noguera ha fet referència a aquesta incidència. El % de 
cobrament dels nostres impostos és del 89,4%, dels més alts del grup de comparació i si mirem el 
cobrament amb ordinari el més alt del grup 85,5%, per tant, no seré jo qui parlaré de mala gestió amb 
la gestió tributària. Els ciutadans de Granollers paguen i paguen bé, paguen més bé que altres 
ciutadans i els nostres serveis de recaptació ho fan bé i atenció, a més a més som dels ajuntaments 
que ens ho fem sols, que no estem adscrits al servei de la Diputació de Barcelona, per tant, aquest 
marge d'autonomia en el nostre cas ens dóna un valor positiu. En altres casos la suma també dóna 
valors positius, però en el nostre cas hem optat per fer-ho sols. Quan fem previsions de dubtós 
cobrament no és l'exemple de que recaptem malament, no, no, no, és l'exemple de que davant el 
dubte, alguns dels ingressos previstos que segueixen sent ingressos, allò a tenir en compte, que 
seguim perseguint, diem: potser no els cobrarem i els restem, s'imaginen si féssim aquesta previsió de 
dubtós cobrament tant baixa com fan altres ajuntaments, tindríem un romanent de 10 milions d'€, 
potser. Per tant, preferim ser molt conseqüents i fer previsions de futur i per tant nosaltres en aquest 
grup de comparació i també ho podran veure en l'estudi som els que tenim un nivell més alt de 
previsions de dubtós cobrament que ho han de veure com un element positiu, positiu, alt índex de 
recaptació, però també alt índex de dubtós cobrament per tal de netejar i no caure amb el parany de 
dir: escolta, com això ens ho pagaran anem gastant, no, no, perdona, posem el fre de ma. 

Per tant, prudència, rigor, austeritat i sobretot futur, treballar així és el que ens garanteix poder mirar 
cap endavant. Jo estic convençut que les ciutats que se'n sortiran més aviat d'aquesta situació tant 
complicada en la que vivim son aquelles que fem els deures, son aquelles que sabem administrar amb 
cura. Jo si que demanaria al conjunt del consistori una mica més de patriotisme local en aquest cas .

Si liquidem els números en positiu, diem que els liquidem en positiu, és bo per tots, no és bo pel 
govern, és bo per la ciutat, perquè qui se'n beneficia és la gestió de la ciutat i el futur de la ciutat i dels 
ciutadans i les ciutadanes.

Passaríem a la votació de la proposta, 

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

Alcalde president:
Passem a l'Àrea de Territori i Ciutat, el punt número 5, 
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El Ple de l'Ajuntament de Granollers en sessió ordinària  celebrada  el dia 28 de maig de 2012 , va 
acordar sotmetre a informació pública, en compliment de les sentencies recaigudes en els recursos 



contenciosos administratius núm. 553/07, 555/07 i 552/07 interposat respectivament  Brenntag 
Quimica S.A., Josep Marimon Enrich i Autoliv Klye S.A, els documents que integren el Text refós del 
Pla d'Ordenació Urbana Municipal, aprovat inicialment per acord de Ple de data 11 de gener de 2005, 
en la versió aquí impugnada que incorpora una reserva viària per la construcció d'una nova carretera 
de connexió de la via interpolar C-35 de Granollers  amb la variant de Cardedeu i l'autovia del marge 
esquerra del riu Besos,  la memòria social i l'informe d'avaluació de la mobilitat generada. Inclou, 
també, dues modificacions puntuals aprovades definitivament per la Comissió Territorial d 'Urbanisme:
- En data 2 d'abril de 2009 (DOGC 5382 de 19 de maig de 2009), la creació dels sistema d'habitatges 
dotacionals. 
- En data 15 de desembre de 2011 (DOGC 6119 de 2 de maig de 2012), la modificació dels articles 
175, 178 i 179 de les Normes Urbanístiques.

En el mateix acte també es va acordar sotmetre l'estudi d'avaluació de la mobilitat generada a informe 
de l'autoritat territorial de la mobilitat, d'acord amb l'article 18.3 de la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la 
mobilitat i en data 26 de juliol de 2012, l'Autoritat Metropolitana del Transport va emetre informe 
favorable, ja que considera que l'estudi d'avaluació de mobilitat generada conté bona part dels 
elements necessaris per a aconseguir una mobilitat sostenible .
 
Atès  que es va sotmetre a informació pública, mitjançant edictes publicats  en el BOP, de data 31 de 
maig de 2012  i en el DOG  de  data 8 de juny de 2012 , en el Diari La Vanguardia de data 2 de juny de 
2012, en el diari el 9, Nou de data 1 de juny de 2012 i a la Web municipal i en el taulell d'anuncis 
d'aquest ajuntament, i s'han formulat  16  al.legacions dins de termini.

En data 14 de setembre, la directora de l'oficina de gestió del POUM i lletrada del servei d’Urbanisme 
han emès el següent informe en el que proposa la resolució de les diferents al.legacions presentades:

"Al�legació número 1
Data: 21 de juny de 2012. Número registre d’entrada: 12775
JAUME PUIG VILAJAUME PUIG VILAJAUME PUIG VILAJAUME PUIG VILA
Al�legació: Joan Prim, 185. Sol�licita poder edificar una planta més i que deixi de ser un habitatge 
unifamiliar, per ser un edifici plurifamiliar de 5 habitatges (baixos + 4 plantes).
Informe: Per coherència del tractament del vial, no correspon acceptar una planta més en aquest 
edifici i d’acord amb l’article 196 de les Normes Urbanístiques del POUM, un edifici amb façana 
inferior a la mínima no hauria d’acceptar més que habitatge unifamiliar .
Podent, no obstant, assolir l’alçada reguladora màxima prevista al POUM.
Resolució: DesestimarDesestimarDesestimarDesestimar

Al�legació número 2
Data: 12 de juliol de 2012. Número registre d’entrada: 14870
MANEL VALERIANO RIOBO DE LA TORREMANEL VALERIANO RIOBO DE LA TORREMANEL VALERIANO RIOBO DE LA TORREMANEL VALERIANO RIOBO DE LA TORRE
Al�legació: Que es deixi sense efecte el Conveni Urbanístic de data 15 de desembre de 2005 que 
afecta al solar on es situa l’antic cinema Mundial .
Informe: L’execució del conveni urbanístic té el seu propi procediment i quan aquest finalitzi , si 
s’escau, es procedirà a la modificació del planejament.
Resolució: DesestimarDesestimarDesestimarDesestimar

Al�legació número 3
Data: 13 de juliol de 2012. Número registre d’entrada: 14937
FRANCISCO MARTÍN ALAMOFRANCISCO MARTÍN ALAMOFRANCISCO MARTÍN ALAMOFRANCISCO MARTÍN ALAMO
Al�legació: Girona, 321 Local. Sol�licita poder cobrir el 50% del pati interior d’illa, és a dir 5, 80 metres 
dels 11,60 metres que té la finca.
Informe: No s’admet poder cobrir el 50% del pati interior de l’illa, atesa la seva situació i el grau de 
consolidació. 
Resolució: DesestimarDesestimarDesestimarDesestimar

Al�legació número 4
Data: 17 de juliol de 2012. Número registre d’entrada: 15117
INMACULADA GRAU MAJÓINMACULADA GRAU MAJÓINMACULADA GRAU MAJÓINMACULADA GRAU MAJÓ
TERESA TERRADES PASCUALTERESA TERRADES PASCUALTERESA TERRADES PASCUALTERESA TERRADES PASCUAL
Al�legació: Primer Marquès de les Franqueses, s/n. Proposen canviar d’habitatges unifamiliars aïllats a 
habitatges plurifamiliars.



Informe: No s’aprecia motiu per modificar l’ordenació urbanística prevista en el POUM en aquest àmbit 
de sòl urbà consolidat.
Resolució: DesestimarDesestimarDesestimarDesestimar

Al�legació número 5
Data: 17 de juliol de 2012. Número registre d’entrada: 15.169
ANTONIO VIVES CORNELLAANTONIO VIVES CORNELLAANTONIO VIVES CORNELLAANTONIO VIVES CORNELLA
Al�legació: Bruniquer, 52-54. Sol�licita que s’excloguin aquestes finques del Sector  110.
Informe: No pot ser admesa la petició, atès que la finca forma part d’una illa on tot el frontal està inclòs 
en el Sector 110, lligat al cobriment del ferrocarril i per tant, és imprescindible pel desenvolupament 
del sector, atès que afronta directament al sistema ferroviari.
Resolució:  DesestimarDesestimarDesestimarDesestimar

Al�legació número 6
Data: 17 de juliol de 2012. Número registre d’entrada: 15170
JOSE MARIA HERNANDEZ MARTINJOSE MARIA HERNANDEZ MARTINJOSE MARIA HERNANDEZ MARTINJOSE MARIA HERNANDEZ MARTIN
Al�legació: Vinyamata, 85. Sol�licita que s’excloguin aquestes finques del Sector  110.
Informe: No pot ser admesa la petició, atès que la finca forma part d’una illa on tot el frontal està inclòs 
en el Sector 110, lligat al cobriment del ferrocarril i per tant, és imprescindible pel desenvolupament 
del sector, atès que afronta directament al sistema ferroviari.
Resolució: DesestimarDesestimarDesestimarDesestimar

Al�legació número 7
Data: 17 de juliol de 2012. Número registre d’entrada: 15229
RECKITT BENCKISER ESPAÑARECKITT BENCKISER ESPAÑARECKITT BENCKISER ESPAÑARECKITT BENCKISER ESPAÑA ,,,,    SLSLSLSL
Al�legació:  Detecten un error en l’article 220, lletra C, apartat 5.
On consta: “Intensitat d’edificació: Es fixa un volum màxim de 295.993,70 m3, equivalent a 10,5 
m3/m2 sòl”; hauria de dir: “Intensitat d’edificació: Es fixa un volum màxim de 552.469,05 m3, 
equivalent a 10,5 m3/m2 sòl”.
Informe:  Es tracta d’un error material que s’ha d’esmenar. 
Resolució: EstimarEstimarEstimarEstimar

Al�legació número 8
Data: 18 de juliol de 2012. Número registre d’entrada: 15281
INMOBLES TURA POUINMOBLES TURA POUINMOBLES TURA POUINMOBLES TURA POU ,,,,    SLSLSLSL
Al�legació: Sol�licita que s’exclogui la seva finca de l’àmbit del PMU 108 i que se li mantingui 
l’edificabilitat prevista en el PMU per aquesta finca (4 plantes), ja que considera que la finca en 
qüestió no només és un sòl urbà consolidat  per raó de les seves característiques pròpies, sinó també 
perquè així ho contemplava el planejament urbanístic anterior .
Informe: Aquesta pretensió ha estat objecte del recurs d’alçada resolt en data 28 de juny de 2010, pel 
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques , on es desestima en base als següents arguments:
El Pla general d’ordenació urbana de Granollers de 1984 ja preveia actuar sobre aquest teixit urbà i va 
delimitar un àmbit de planejament especial de canvi d’ús urbanístic dels sòls afectats  (PECU 29), en el 
que hi era compresa aquesta finca. Tanmateix la Revisió del programa d’actuació i modificacions 
puntuals del Pla general (1991) va eliminar la necessitat de formular un pla especial en l’àmbit del 
PECU 29, per tal com va ordenar detalladament els terrenys que hi eren compresos, una part dels 
quals van quedar afectats per la delimitació de la unitat d’actuació UA 29. Aquestes previsions de 
transformació urbanística dels usos existents en aquests terrenys no s’han executat. El POUM no 
renuncia a aquesta transformació i planteja una proposta d’ordenació d’aquests terrenys diferent a les 
que no van reeixir de conformitat amb el planejament anterior.
La nova proposta del POUM per aquest sector preveu que bona part de l’aprofitament urbanístic 
atorgat al conjunt de l’àmbit es situï en els terrenys de l’entitat recurrent i cal observar que la nova 
edificació residencial que es construeixi en aquests terrenys disposarà de millors condicionaments 
d’assolellament i ventilació com a resultat de l’actuació urbanística prevista i, per tant, no es pot 
acceptar que la part al�legant es benenficii de l’execució de l’actuació urbanística prevista, sense 
contribuir a les càrregues inherents a la mateixa.
Resolució: DesestimarDesestimarDesestimarDesestimar

Al�legació número 9
Data: 18 de juliol de 2012. Número registre d’entrada: 15317
DOLORS ESTAPÉ GANDUXÉDOLORS ESTAPÉ GANDUXÉDOLORS ESTAPÉ GANDUXÉDOLORS ESTAPÉ GANDUXÉ



Al�legació: Minetes, 29-31, que actualment forma part del PAU 25D. Sol�licita que es pugui edificar en 
la totalitat de la planta baixa de la finca.
Informe: S’admet que el pati interior d’illa sigui edificable, atès que la resta d’illa on confronta admet 
l’edificació en planta baixa. 
Resolució: EstimarEstimarEstimarEstimar

Al�legació número 10
Data: 19 de juliol de 2012. Número registre d’entrada: 15361
LLUANESPÍLLUANESPÍLLUANESPÍLLUANESPÍ ,,,,    SLSLSLSL
Al�legació: Passeig de la Ribera, 28, inclosa al Polígon 118. Sol�licita delimitar la seva parcel�la amb 
un àmbit exclusiu, cedint la part de vial i zona verda corresponent sempre que sigui justa amb la 
valoració econòmica de l’edificació permesa.
Informe: La subdivisió sol�licitada pot dur-se a terme a través del PMU. 
Resolució: DesestimarDesestimarDesestimarDesestimar

Al�legació número 11
Data: 23 de juliol de 2012. Número registre d’entrada: 15513
ANGEL CORONADO MARTÍNEZANGEL CORONADO MARTÍNEZANGEL CORONADO MARTÍNEZANGEL CORONADO MARTÍNEZ
RITA ESTIVAL CLAVERASRITA ESTIVAL CLAVERASRITA ESTIVAL CLAVERASRITA ESTIVAL CLAVERAS
MARIA ROSA GAROLERA VILAMARIA ROSA GAROLERA VILAMARIA ROSA GAROLERA VILAMARIA ROSA GAROLERA VILA
Al�legació: Josep Umbert, 60-62-64 i 66 dins del PAU 107. Sol�liciten que se suprimeixi la figura del 
Polígon d’Actuació Urbanística 107 i es torni a la proposta de l’aprovació inicial del POUM .
Informe: La delimitació del PAU 107 que comporta increment de l’edificació i l’afectació viària és el 
resultat de l’al�legació formulada pels interessats en la tramitació del POUM. En conseqüència es 
desestima l’al�legació per tal de mantenir els objectius d’ampliar els carrers del Gas i Josep Umbert i 
millorar la façana de la Plaça Onze de Setembre.
Resolució: DesestimarDesestimarDesestimarDesestimar

Al�legació número 12
Data: 23 de juliol de 2012. Número registre d’entrada: 15527
COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER ROGER DE LLÚRIACOMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER ROGER DE LLÚRIACOMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER ROGER DE LLÚRIACOMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER ROGER DE LLÚRIA ----PRINCESAPRINCESAPRINCESAPRINCESA
Al�legació: Sol�licita canviar la profunditat edificable dels edificis veïns per una planta més .
Informe: La profunditat edificable d’aquests edificis és coherent amb l’ordenació de l’illa i les 
preexistències no ho aconsellen. 
Resolució: DesestimarDesestimarDesestimarDesestimar

Al�legació número 13
Data: 23 de juliol de 2012. Número registre d’entrada: 15561
POL MARIMON NEBOTPOL MARIMON NEBOTPOL MARIMON NEBOTPOL MARIMON NEBOT
Al�legació: Francesc Macià 94-96. Sol�licita major alçada.
Informe: Aquesta pretensió ha estat objecte de la sentència 808, de 26 d’octubre de 2011, de la Sala 
Contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que va resoldre desestimar 
aquesta sol�licitud amb els següents arguments:
“Queda provat que, essent l’edifici preexistent a la cantonada que formen els carrer F. Macià i 
Mallorca “substituïble” (està inclòs en el “Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i 
Arqueològic” de Granollers, amb el nivell de protecció C, tipus VII, nivell que permet la demolició de 
l’edifici sempre que concorrin algun dels supòsits que la justifiquen segons aquest tipus de protecció), 
es podria construir un nou edifici de 4 plantes i 14 metres de profunditat, com una parcel�la “estreta” 
edificable en una sola planta en virtut de la normativa urbanística aplicable .
No s’obté la convicció de que el paràmetre de l’altura d’una planta que afecta, entre altres terrenys, a 
l’expressada parcel�la “estreta” de l’actora (amb una façana de 6,65 metres al carrer Mallorca) sigui 
urbanísticament irracional, qüestió a la que el perit forense ha constat que no ho és. No tindria sentit 
urbanístic, i a més, constituiria una reserva de dispensació, atorgar a la referida parcel�la “estreta” de 
l’actora una edificabilitat en altura major a la prevista d’una planta, ja que l’excepcionaria del règim 
establert pels terrenys ubicats més enllà de la profunditat de 14 metres comptats des del carrer F. 
Macià.
Per això, no podrà prosperar  la preténsió deduïda en la demanda relativa a una major edificabilitat en 
altura de la denominada parcel�la “estreta” de l’actora”.
En conseqüència atenent que és cosa jutjada es proposa desestimar l’al�legació i mantenir 
l’ordenació.
Resolució: DesestimarDesestimarDesestimarDesestimar



Al�legació número 14
Data: 23 de juliol de 2012. Número registre d’entrada: 15575
ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS DEL POLÍGON DE PALOU NORDASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS DEL POLÍGON DE PALOU NORDASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS DEL POLÍGON DE PALOU NORDASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS DEL POLÍGON DE PALOU NORD
Al�legació: Sol�liciten que es modifiqui l’alçada reguladora màxima passat a ser de 15 metres i 
l’ocupació màxima sigui del 100%.
Informe: Per coherència amb la qualificació urbanística de tots els sectors industrials , es mantenen les 
determinacions del POUM.
Resolució: DesestimarDesestimarDesestimarDesestimar

Al�legació número 15
Data: 23 de juliol de 2012. Número registre d’entrada: 15582
FERRALLES BATLLEFERRALLES BATLLEFERRALLES BATLLEFERRALLES BATLLE ,,,,    SLSLSLSL
Al�legació:
1. Aquest document unitari objecte d’informació publica no s’ha sotmès a un nou acord d’aprovació 
inicial.
2. La configuració en tres sub-àmbits del sector discontinu 112 és irracional i incoherent i no es 
justifica degudament en el POUM.
3. El sector podria ser inviable econòmicament.
Informe:
1. La sentència que s’està executant no anul�la l’aprovació inicial, sinó que únicament sotmet a 
informació pública els documents que integren el Text refós del Pla d'Ordenació Urbana Municipal 
(aprovat inicialment per acord de Ple de data 11 de gener de 2005) en la versió aquí impugnada que 
incorpora una reserva viària per la construcció d'una nova carretera de connexió de la via interpolar 
C-35 de Granollers  amb la variant de Cardedeu i l'autovia del marge esquerra del riu Besos,  la 
memòria social i l 'informe d'avaluació de la mobilitat generada.
2. Respecte la configuració d’aquest sector com a discontinu els articles 44.1.2n i 58.7 TRLU 1/2010, 
així com el 68.4.a) RLU preveuen la possibilitat de delimitar sectors discontinus sobre sòl urbanitzable 
delimitat, però no exigeixen que disposi de cap justificació addicional. D’acord amb això,  el POUM no 
preveu cap justificació addicional a la Fitxa Urbanística del Sector 112, tot i que a la vista dels 
diferents objectius que pretén aconseguir, realitzant una interpretació integrada del POUM, la 
discontinuïtat de l’àmbit sí que està justificada. 
D’acord amb el principi de sostenibilitat que impregna la normativa urbanística sobre la base de la qual  
va formular-se el POUM, aquest preveu entre els seus objectius la creació d’una xarxa d’itineraris per 
vianants que tingui continuïtat. L’estructura de camins pretén potenciar els “eixos verds” que travessin 
espais lliures, equipaments... Un dels itineraris coincideix amb el marge dret del riu Congost . Comprèn 
el tram des de la barriada nova de Canovelles fins a les pinedes del Sector industrial de Can 
Gordi-Can Català, seguint els espais lliures de l’antic atermenament del Riu Congost. La prolongació 
d’aquest itinerari s’aconsegueix amb la cessió de la zona verda situada al subsector central del Sector 
112, entre el marge dret del riu Congost i la Carretera BV 5003 i la seva qualificació assegura la 
preservació i potenciació del seu valor ecopaisatgístic. Al punt 8.4 Tractament del sòl urbanitzable del 
POUM, preveu respecte del Sector 112, que la continuïtat de les franges d’espai lliure al llarg del 
Congost, consolidades pràcticament al llarg de tot el terme, i la necessària continuïtat del corredor 
biològic llevant-ponent a l’àmbit de la interpolar fan definir aquest petit sector discontinu que ha de 
reeixir en la relocalització de les indústries situades al marge dret del Congost i que dificulten les 
esmentades continuïtats. En base al conveni urbanístic signat, s’ha aconseguit incorporar a l’àmbit 
una important quantitat d’espai lliure complementari al llarg del Congost .
El Sector 112 també preveu la cessió d’un equipament situat al marge esquerre del riu, al subsector 
que toca amb el Sector J, de Montornès del Vallès, necessari per realitzar l’ampliació de la planta de 
tractament de residus. 
El sector 112 ocupa unes zones contigües al sòl urbà industrial consolidat, i esdevé una peça que 
manca executar per completar la trama urbana.  La urbanització dels diferents subsectors que el 
conformen ajudaria a completar la trama urbana, a part de facilitar l’adquisició gratuïta dels referits 
sòls de cessió necessaris per aconseguir altres objectius dels que, d’acord amb el principi de 
sostenibilitat, persegueix el planejament. En relació amb la jurisprudència citada a l’al�legació, 
manifestar que la delimitació del Sector 112 garanteix la justa distribució de beneficis en el seu si .
3.Pel que fa a la viabilitat econòmica del sector, manifestar que el Pla Parcial només contempla el 
trasllat de les empreses preexistents sobre la futura zona verda situada entre la Carretera BV5003 i el 
marge dret del riu Congost i que, per aquest motiu, resulten incompatibles amb el planejament que 
s’executa. En canvi, el Pla Parcial ha tingut cura de respectar les instal�lacions pròpies de l’activitat 
d’elaboració de formigó i derivats situada a l’àmbit ubicat al marge esquerre del riu Congost, que al no 



resultar incompatibles amb el planejament, permetrà que aquella es continuï desenvolupant 
normalment. En aquest sentit, s’entén que la viabilitat econòmica de l’àmbit queda garantida.
Resolució: DesestimarDesestimarDesestimarDesestimar

Al�legació número 16
Data: 25 de juliol de 2012. Número registre d’entrada: 15756
FERIMETFERIMETFERIMETFERIMET,,,,    SLSLSLSL
Al�legació:
1. Nul�litat de l’acord adoptat pel Ple en data 29 de maig de 2012 i del tràmit d’informació pública.
2. El text refós no s’ajusta a dret pel que fa a la classificació i qualificació de la finca de Ferimet, SL, ja 
que hauria d’estar classificada com a sòl urbà. 
Informe:
1. En data 11 d’abril de 2012, la Direcció general d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la 
Generalitat de Catalunya va comunicar a l’Ajuntament de Granollers la resolució del director general 
d’Urbanisme, on es disposa el compliment de les Sentències recaigudes en els recursos contenciosos 
administratius números 553/07, interposat per Brenntag Química, SA; 555/07, interposat pel senyor 
Josep Marimon Enrich i 552/07, interposat per Autoliv Kle, SA, i per tant, no hi ha motiu de nul�litat.
Legalment si les sentències són fermes no estan vinculades a la resolució del recurs de cassació atès 
que no existeix cap disposició legal en aquest sentit, sinó al contrari, l’objecte del recurs de cassació 
formulat per l’actora ha perdut la seva finalitat legítima perquè s’ha obert un nou tràmit d’informació 
pública, que ha tornat a obrir la possibilitat d’exercir accions en via administrativa i jurisdiccional per 
l’actora.
Per lògica processal no cal declarar contrària a dret i anul�lar un acord que ha esdevingut inexistent 
per la seva anul�lació i en conseqüència per manca d’objecte processal. Per tant, això tampoc és un 
motiu de nul�litat.
Tampoc és motiu de nul�litat el procediment d’informació pública endegat per l’Ajuntament, perquè 
d’acord amb l’edicte publicat en el BOP s’han respectat íntegrament els 45 dies d’exposició pública, 
sense que s’hagi desestimat cap al�legació per motius d’extratemporaneïtat.
Pel que fa a l’avaluació ambiental, d’acord amb les sentències de referència es retrotrauen les 
actuacions del procediment al tràmit d’informació pública sense que s’hagi anul�lat l’acord d’aprovació 
inicial del POUM d’11 de gener de 2005, per tant, no correspon en aquest procés retrotreure’ns a 
l’Avanç del Planejament.
Les sentències estableixen que allò que se sotmet a informació pública és el text refós del POUM en 
la versió impugnada, és a dir, aquella que fa referència als acords de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de 27 d’abril de 2006 i de 21 de setembre de 2006  i d’acord amb la Disposició 
Transitòria 1 de la Ley 9/2006, de 28 d’abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente estableix que l’obligació a que fa referència l’article 7 (avaluació 
ambiental) s’aplicarà als plans i programes que es seu primer acte preparatori formal sigui posterior al 
21 de juliol de 2004, en aquest cas no cal avaluació ambiental ja que l’Avanç del POUM de Granollers 
va ser aprovat per acord de Ple de 23 de juliol de 2002.
2. Pel què fa a la classificació i qualificació de la finca aquesta pretensió ha estat objecte de la 
sentència 373, de 12 de maig de 2011, de la Sala Contenciosa administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya que va resoldre desestimar aquesta sol�licitud amb els següents arguments :
“Al respecte s’ha provat que la finca té accés rodat a partir del vial de servei del marge del riu Congost 
que condueix a l’estació depuradora de Granollers i que connecta amb la C-35, i –tal com diu l’actora-, 
“a través d’aquesta (la C-35), amb la xarxa viària bàsica. Del que es deriva que aquest vial de servei 
no forma part ni està integrat en aquesta xarxa viària bàsica.
Tanmateix consta que la finca està connectada a la xarxa de subministra públic d’aigua, si bé compte 
també, amb dos pous propis; i que està connectada a la xarxa de sanejament i  a la xarxa de 
subministrament d’energia elèctrica.
Però l’actora no ha provat que la finca es trobi integrada a la trama o malla urbana: reconeix que la 
seva finca “confronta a través de la C-35 amb terrenys classificats com a sòl urbà i destinat a usos 
industrials”. En definitiva, la carretera C-35 i el riu Congost separen la finca d’autos d’aquests terrenys, 
que si que integren malla o trama urbana. L’actora centra les seves al�legacions en el fet que la seva 
finca té accés, i subministraments d’aigua i electricitat i la connexió a la xarxa de sanejament, el que 
recolza en el dictamen pericial. Això és cert, però ni aquell accés ni aquests subministraments i 
serveis, formen part dels serveis urbanístics propis d’una mall o trama urbana, la qual si existeix a 
l’altra banda de la carretera C-35 i del riu Congost.
Per altra banda l’actora no ha provat que la seva finca hagués estat objecte d’algun procediment de 
gestió urbanística: sense fonament l’actora al�lega que la seva finca “ja ha estat objecte de 
transformació urbanística als efectes de la implantació a la mateixa de la planta fragmentadora de 



metall”. Certament, ha esta objecte de “transformació” per a aquesta implantació, però no de 
transformació urbanística.
En conseqüència, no s’aprecia que a la finca d’autos concorreixin els requisits que exigeix l’article 26 
del Decret Legislatiu 1/2005 per merèixer la classificació de sòl urbà .
Resolució: DesestimarDesestimarDesestimarDesestimar """"

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

I. L'article 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual d'aprova el text refós de la Llei 
d'urbanisme, modificada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, regula la tramitació del plans d'ordenació 
urbanística municipal i dels plans urbanístics derivats .    

II. L'article 80 del mateix Decret Legislatiu estableix que correspon a les comissions territorials 
d'urbanisme l'aprovació definitiva dels Plans d'Ordenació Urbanística municipal i dels programes 
d'actuació urbanística municipal l'aprovació definitiva dels quals no correspongui al conseller o 
consellera de Política Territorial i Obres Públiques .

III. L'article 22.2.c) de la Llei 11/1999, de 21 d'abril, de modificació de la Llei 7 / 1985, de 2 d'abril 
reguladora de les bases de Règim Local,l'art. 52.2.c) del Text Refós de la  Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya  aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril disposa que "és competència 
del Ple de l'Ajuntament l'aprovació inicial del planejament general del municipi i l'aprovació que posi fi 
a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d 'ordenació urbanístics".

L'art. 47.3. I) de la Llei 11/1999, de 21 d'abril , de modificació de la Llei 7 / 1985, de 2 d'abril reguladora 
de les bases de Règim Local i l'art. 114.3. k) del Text Refós de la  Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya  aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril  disposa que  "És necessari el vot 
favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació per a adoptar acords 
que hagi d'adoptar la corporació en la tramitació dels plans i els instruments d 'ordenació urbanística."

    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'informe de tractament de les al.legacions, transcrit en la part dispositiva,  
presentades durant el termini d'informació pública del Pla d'Ordenació  Urbanística Municipal (POUM) 
de Granollers, en el que de manera individualitzada es respon i es dóna tractament a cadascuna de 
les al.legacions formulades.

SegonSegonSegonSegon.... Aprovar PROVISIONALMENT els documents que integren el Text refós del Pla d'Ordenació 
Urbanística Municipal de Granollers (POUM), en compliment de les sentències recaigudes en els 
recursos contenciosos administratius números 553/07, 555/07 i 552/07.

TercerTercerTercerTercer. Elevar  a la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya l'expedient 
administratiu i el projecte a efectes de la seva aprovació definitiva, d'acord amb allò que disposa  l'art. 
80 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual d'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme, 
modificada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 

Alcalde president:
Moltes gràcies. El senyor Terrades en farà la presentació. 

Sr. Terrades:
Bé, amb molta brevetat, avui sotmetem al tràmit d'aprovació provisional del Text Refós del POUM de 
Granollers, que com vostès saben va estar suspès en funció de tres sentències que van recaure sobre 
el mateix. El varem tornar a treure a exposició pública, tot el conjunt el planejament, malgrat que hi 
havien interpretacions jurídiques que havíem de treure'l només per allò que havia estat suspès el 
planejament. Diguem que vam preferir curar-nos en salut i tornar a treure a exposició pública tot el 
planejament.

En tot cas, valgui l'exemple que els hi posaré per veure que aquest ha estat un procés, és a dir, el 
model de ciutat que definia el POUM jo crec que està molt interioritzat pel conjunt d'agents i de 
propietaris de la nostra ciutat. Probablement també per l'actual situació d'aturament de l'activitat 



immobiliària a la ciutat. 

Quan es va posar a exposició pública ara fa 7 anys aquest pla va tenir 552 al�legacions, en aquest 
procés de tornar a posar a exposició pública el planejament hi han hagut 16 al�legacions. Canalitzades 
una per una, diguem que la majoria eren d'un tenor similar a les que ja es van presentar ara fa 7 anys, 
per tant, analitzades una a una, enteníem que per coherència amb el que defineix el POUM pensàvem 
que no les havíem de recollir, que ja estava bé la planificació tal com s'havia previst en el seu moment.

Si que d'aquestes 16 al�legacions s'han atès dues perquè a l'hora d'analitzar les mateixes hem vist 
que havien hagut en una d'elles errors matemàtics a l'hora de calcular els volums que permetia la 
planificació,  en tot cas l'únic que fem és corregir un propi error material de la normativa de Granollers, 
de la Ordenació Urbanística Municipal i l 'altra també feia referència a un pati interior d'illes d'una figura 
urbanística que la meitat preveia una regulació i per descuit dels que van dibuixar en el seu moment 
doncs l'altre meitat d'aquest pati interior d'illa no estava previst la seva edificació .

Per tant, la proposta que els sotmetem és la que vostès tenen a mans, per tal de que la tramitació 
pugui seguir endavant i que la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona pugui tornar a fer 
l'aprovació del Pla definitivament i pugui tornar a estar vigent, esperem que a final d'any principis de 
l'any que ve.

Alcalde president:
Moltes gràcies, aquí no hi ha anunciades intervencions si que hi ha sol�licitud de votació , 

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

Alcalde president:
Passem al punt número 6, endavant,

6666).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A MODIFICAR EL CONTRACTE DEL SERVEI PÚBLIC DEL TRANSPORTDICTAMEN RELATIU A MODIFICAR EL CONTRACTE DEL SERVEI PÚBLIC DEL TRANSPORTDICTAMEN RELATIU A MODIFICAR EL CONTRACTE DEL SERVEI PÚBLIC DEL TRANSPORTDICTAMEN RELATIU A MODIFICAR EL CONTRACTE DEL SERVEI PÚBLIC DEL TRANSPORT     
URBÀ EN SUPERFÍCIE FORMALITZAT AMB LURBÀ EN SUPERFÍCIE FORMALITZAT AMB LURBÀ EN SUPERFÍCIE FORMALITZAT AMB LURBÀ EN SUPERFÍCIE FORMALITZAT AMB L''''EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA    """"AUTOBUSES DE GRANOLLERSAUTOBUSES DE GRANOLLERSAUTOBUSES DE GRANOLLERSAUTOBUSES DE GRANOLLERS,,,,    SLSLSLSL""""    
EN EL SENTIT DE REDUIR FREQÜÈNCIES DEL SERVEI I COBERTURA HORÀRIAEN EL SENTIT DE REDUIR FREQÜÈNCIES DEL SERVEI I COBERTURA HORÀRIAEN EL SENTIT DE REDUIR FREQÜÈNCIES DEL SERVEI I COBERTURA HORÀRIAEN EL SENTIT DE REDUIR FREQÜÈNCIES DEL SERVEI I COBERTURA HORÀRIA ....

En data 19 d'agost de 1971 l'Ajuntament de Granollers i l'empresa AUTOBUSES DE 
GRANOLLERS,SL varen formalitzar, davant el Sr. Francisco Longo Sanz, Notari que va ser d'aquesta 
localitat, escriptura pública amb núm de protocol 531, l'adjudicació de la concessió del servei de 
transport urbà de viatgers.

Per Decret de 17 de juliol de 2001, el Ple de l'Ajuntament de Granollers va acordar un nou acord per 
un termini de tres anys.

No obstant aixó, i atesa la incidència de nous factors, el nou marc legal, cultural, social i econòmic  el 
Ple d'aquesta Corporació, en sessió ordinària que va tenir lloc el dia 29 d'octubre de 2002,  va aprovar 
modificar el Decret de 17 de juliol de 2001 en el sentit d'ampliar el seu termini, fixant-lo en 10 anys, 
improrrogables, a comptar des de l'1 de gener de 2003.

Aquest contracte finalitza el proper 31 de desembre de 2012. 

D'acord amb l'informe tècnic emès pel Director dels Serveis de Manteniment de Ciutat i Seguretat 
d'aquesta Corporació, s'ha detectat una disminució d'ingressos per vendes de bitllets de viatge amb 
relació a l'exercici anterior, el que obliga a prendre mesures que redueixin el cost del servei, intentant 
que l'impacte sobre els usuaris es minimitzi i així no perdre encara més passatgers .



En la Comissió de Seguiment del servei de transport urbà, celebrada el 4 de setembre de 2012, els 4 
alcaldes assistents ( de La Roca, Canovelles, Les Franqueses i Granollers) van consensuar que les 
mesures a aplicar havien de ser les següents:

Reducció de la freqüència de pas de la líniaReducció de la freqüència de pas de la líniaReducció de la freqüència de pas de la líniaReducció de la freqüència de pas de la línia    1111    ((((Can GiliCan GiliCan GiliCan Gili----HospitalHospitalHospitalHospital ))))    delsdelsdelsdels    20202020    minuts actuals alsminuts actuals alsminuts actuals alsminuts actuals als    30303030''''    ����

dddd''''interval de pasinterval de pasinterval de pasinterval de pas....    Aquesta mesura suposa eliminar un autobús de la circulació i reduir la plantilla 
en dos conductors. L'estalvi aconseguit suposant la seva aplicació a principis d 'octubre i fins a la fi 
de l'any s'estima en uns  20.213,00 €.
Reducció de la cobertura horària del serveiReducció de la cobertura horària del serveiReducció de la cobertura horària del serveiReducció de la cobertura horària del servei,,,,    en eliminar les dues primeres expedicions del matíen eliminar les dues primeres expedicions del matíen eliminar les dues primeres expedicions del matíen eliminar les dues primeres expedicions del matí    ����

i la darrera del vespres de les línies Li la darrera del vespres de les línies Li la darrera del vespres de les línies Li la darrera del vespres de les línies L1111,,,,    LLLL21212121    i Li Li Li L22222222....    Aquesta mesura suposa una reducció de la 
jornada laboral dels conductors, iniciant-se el servei a les 6:30 h i sortint la darrera expedició a les 
21:30 h. En tots els casos es tracta d'expedicions amb un promig inferior als 5 usuaris. L'estalvi 
aconseguit si la seva aplicació s'implementa a primers d'octubre i fins a la fi de l'any, s'estima en 
uns 14.305,00 €.

El total d'estalvi a aconseguir aplicant simultàniament aquestes mesures des d 'inicis d'octubre fins a la 
fí de l'exercici 2012 es de 30.000 €, que no arriba al 20% del cost anual del contracte.
A primers de l'exercici 2013 es procedirà, com cada any, a la liquidació econòmica de l'exercici 
anterior amb els imports d'ingressos i despeses verificats, serà llavors quan caldrà afrontar la 
desviació real que s'hagi produït.

L'empresa AUTOBUSES DE GRANOLLERS, SL ha presentat un escrit amb registre d'entrada núm. 
17739 de data 14 de setembre de 2012, confirmant les reduccions esmentades i acceptant la 
modificació de freqüències i cobertura horària del servei objecte d 'aquest contracte.

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

Disposició transitòria primera, punt 1, del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que �

aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, on s'indica que els  contractes 
administratius adjudicats abans de l'entrada en vigor d'aquesta Llei es regeixen, quant als seus 
efectes, compliment i extinció, inclosa la seva durada i règim de pròrrogues, per la normativa 
anterior.
Article 101 del Reial Decret Legislatiu 2/2000 de 16 de juny pel qual s'aprova el text refós de la �

Llei de Contractes de les Administracions Públiques pel que fa a la modificació del contracte .
Clàusula 12 del plec de clàusules administratives particulars i quarta del contracte formalitzat, pel �

que fa les modificacions del servei.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Modificar i reduir el contracte del servei públic del transport urbà en superfície formalitzat 
amb l'empresa  AUTOBUSES DE GRANOLLERS, SL  formalitzat  en escriptura pública amb núm. de 
protocol 531, en el sentit de:

reduir la freqüència de pas de la Línia 1 (Can Gili - Hospital) dels 20 minuts actuals als 30 minuts �

d'interval de pas.
reduir la cobertura horària del servei, en eliminar les dues primeres expedicions del matí i la �

darrera del vespre de les línies L1, L21 i L22

Aquest import a reduir de 30.000 € no arriba al 20% del cost anual previst pel contracte de 2.110.890 €

SEGONSEGONSEGONSEGON....  Incorporar aquest acord  com addenda al contracte formalitzat  el 4 de novembre de 2002.

TERCERTERCERTERCERTERCER....    Informar als usuaris del servei d'aquesta modificació, editant horaris que s'hauràn de 
publicar en les parades d'autobusos i en els propis autobusos.

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

Alcalde president:



Moltes gràcies, té la paraula per fer la presentació el regidor de Serveis, endavant senyor Segovia, 

Sr. Segovia:
Si, gracias señor Alcalde. Hoy llevamos a aprobación del pleno uno de esos puntos que no son nada 
agradables. En este caso como decía la señora Secretaria, la disminución, recorte,  (llamemosle como 
queramos) de un servicio tan importante como es el del transporte público.

Cuando elaborábamos el presupuesto para el año 2012 ya preveíamos un descenso del número de 
viajeros en torno al 4% respecto al año anterior. Teniendo en cuenta entre otros motivos, el impacto 
negativo que seguro ocasionaría el aumento a 2€ por parte de la ATM del billete sencillo.

Por lo que esa previsión a la baja nos indicaba que probablemente disminuiríamos el número de 
viajeros de 1.341.283  a 1.287.632 para este 2012,  originando esta bajada una previsión de 
recaudación de 1.070.810€ cuando el coste del servicio, habría que recordar,  es de 2.110.890€.
 
Es decir algo más de un millón de euros de déficit , cosa ya por otro lado asumido de antemano.

Esta disminución prevista del 4% era aproximadamente la que se produjo en el mes de enero, 
únicamente en el mes de enero,  por lo que quisimos esperar a ver como evolucionaba, o si se trataba 
de un tema puntual. 

Desgraciadamente esa tendencia se repite en los meses posteriores en los que el porcentaje aumenta 
de manera mucho más importante.  Llegando en el mes de agosto a un descenso acumulado del 9'3% 
menos de pasajeros transportados lo que representa casi 82.000 viajeros menos respecto 2011.

Por lo que a primeros de septiembre se convocó a la Comissió de Seguiment del Ttransport Públic 
formado por los alcaldes de Canovelles, La Roca, Les Franqueses y Granollers donde  se les informó 
de de que si seguía esta proporción, la disminución los ingresos previstos serían en torno a 120.000€ 
menos. 

A ello hay que añadir, la confirmación oficial de menor aportación al servicio del resto de 
administraciones. La Generalitat de Catalunya y el Gobierno del Estado nos dejarán de aportar este 
año algo más de 63.000€. 

Con todos estos condicionantes en la referida reunión Comissió de Seguiment del Transport Urbà del 
4 de septiembre, se propuso y se decidió de manera conjunta,  con el objetivo de minimizar lo posible 
el impacto en el servicio lo siguiente:

– Reducir  la frecuencia de paso de la línea 1 (Can Gili- Hospital) de los 20' actuales a 30'.
– Esta medida comporta eliminar un autobús de la circulación y en consecuencia menos horas 
necesaria de conductor. El ahorro previsto en estos tres meses se estima en unos 20.000€.
– Reducir la cobertura horaria del servicio al eliminar las dos primeras expediciones de la mañana 
y la última de la noche de las líneas L1, L21 y L22. 
– Esta medida supone una reducción de la jornada laboral de los conductores iniciándose el 
servicio a las 6:30 y siendo la última expedición a las 21:30h. Esta medida prevé un ahorro de otros 
14.000€ aproximadamente.

Todas estas actuaciones que comportan esta decisión difícil,  vienen dadas porque con los datos que 
manejamos, las expediciones afectadas ofrecen un promedio inferior a los 5 usuarios. Y el aumento 
de la frecuencia de la línea 1, también viene dada porque gran parte de su recorrido también la realiza 
la línea 3 con lo que el servicio queda garantizado.

Somos conscientes que con esta medida afectamos a personas. No sólo a los viajeros que es su 
único medio de transporte, incluyo también a los conductores y a todos ellos desde aquí muestro mis 
disculpas.  Pero repito que esta decisión no es lo que nos gustaría tener que haber tomado.

Podrán pensar incluso que para lo que queda de año ya no vendrá de 30.000€ más. Pero entendemos 
que nuestra obligación es mirar por la calidad y también por la eficiencia del servicio, y coincidiremos 



que ver el autobús urbano paseando vacío no es ni gratificante, ni sostenible de ninguna de las 
maneras. Muchas gracias.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Aquí si que hi ha paraules demanades, senyor Josep Casasnovas, endavant, 

Sr. Casasnovas:
Gràcies Alcalde. Aquesta ciutat havia avançat i donat un salt qualitatiu en els últims anys en el servei 
d'autobusos urbans. També quan el nostre grup municipal va encapçalar la regidoria de mobilitat , amb 
millores amb les freqüències, d'informació, accessibilitats i recorreguts de les diferents rutes entre 
d'altres aspectes.

Vostès, l'equip de govern, ja al 2010 ja van començar a retallar el servei com és la línia  4 amb servei a 
diferents polígons, ara ens plantegen una nova retallada, la línia 1 passant la freqüència, com molt bé 
ha dit el regidor de 20 a 30 minuts, un retrocés en el servei i a més, això representa reduir la plantilla 
en dos conductors.

L'altre retallada del servei que ens proposen, és eliminar les dues primeres expedicions del matí i la 
darrera de la nit de la línia 1, 21 i 22. Aquesta mesura també implica la reducció de la jornada dels 
conductors i com no la reducció del servei, encara que vostès diguin que de mitjana d'usuaris és 
baixa, aquest usuaris, aquest ajuntament deixa sense transport públic amb les seves retallades, això 
implica pels ciutadans i ciutadanes de Granollers que fan ús d 'aquestes línies no poder desplaçar-se a 
la feina o el que hagin de fer en aquells horaris amb el transport públic .

Parlant de retallades, crec que coincidirem que el transports públic urbà és un servei públic. Doncs el 
nostre grup no acaba d'entendre aquestes mesures de l'equip de govern del PSC, com servei públic 
no haurien de buscar estalviar 30,000€ aquest any o uns 100,000 l'any vinent, que ens ha comentat el 
regidor, el que haurien de fer és pensar en el bé comú dels ciutadans i ciutadanes de Granollers, en 
defensar els serveis públics de qualitat a la nostre ciutat .

Sovint escoltem com l'equip de govern manifestar la seva oposició a les retallades en serveis públics 
d'altres administracions, com les de Generalitat de Catalunya i en concret del Govern de 
Convergència i Unió en educació, serveis socials, sanitat....normalment la Generalitat escudant-se en 
no posar en risc el servei i la situació de crisi, tal com fan vostès ara amb aquesta retallada del servei 
d'autobusos, declaracions del senyor Segovia a la premsa divendres passat .

Ja els varem dir, al ple de l'estat de la ciutat, tindran al nostre grup al seu costat per defensar els 
serveis públics i contra les retallades d'altres administracions, però no ens busquin per fer el mateix 
que critiquen del govern de Convergència i Unió.

Iniciativa Verds-Esquerra Unida creiem en els serveis públics, i ara, en aquesta situació de crisi 
encara més hem de ser al costat del ciutadà i aquest govern sembla que s'estigui distanciant amb 
mesures com aquesta.

Per últim, no sé si els hi sona la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, doncs sembla que no, 
justament aquesta setmana es celebra i la veritat no hem vist per enlloc que aquest Ajuntament faci 
cap mena de promoció difusió per afavorir la mobilitat, ja sé que em diran que treballen durant tot 
l'any...perdoni'm que els hi digui, però a aquest equip de govern li falta voluntat i sensibilitat per 
treballar per una mobilitat sostenible a la ciutat .

El nostre grup, per tot això, votarà en contra d'aquesta proposta. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. No sé si algun altre grup vol intervenir, si, endavant senyora Olano, 

Sra. Olano:



Si, gràcies senyor Alcalde també per explicar el motiu del vot del grup popular. Nosaltres amb aquest 
punt ens abstindrem. Ens abstindrem perquè si bé és cert que estem en una situació econòmica amb 
la qual han de prendre mesures i per tant, doncs algunes com manifestaven el senyor Segovia no son 
agradables pensem també que hi ha dintre del que son les partides pressupostàries de l'Ajuntament, 
almenys les que ens constaven en el pressupost vigent en aquests moments, partides que es podien 
retallar sense afectar a un servei públic com es tracta del transport .

La qual cosa no vol dir que no coincideixi amb el senyor Segovia amb el tema de la racionalització i el 
replantejament de l'eficiència, però també pensem que amb aquesta proposta ens podem trobar que 
precisament la situació social encara aboqui a més gent a no tenir la disponibilitat de l'ús particular, 
amb la qual cosa pensem que seria una bona aposta precisament de recolzament social al fet de 
poder d'alguna manera mantenir aquest servei.

Pensem que aquesta mesura, si fos aïllada la recolzaríem però amb la manera de gestionar i amb 
l'entorn que d'alguna manera prioritza el seu equip de govern doncs pensem que no és la prioritària 
per nosaltres i que en tot cas seria una de les últimes que nosaltres retallaríem i per això el vot 
d'abstenció del nostre grup. Moltes gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Senyor Terrades, no, perdó, em pensava que no havia demanat la paraula, perdoni, no 
l'he vist, perdoni senyor Canal, 

Sr. Canal:
Estava una mica amagat i no m'ha vist. 

Alcalde president:
La presència de la regidora...

Sr. Canal:
Exacte, anem per feina. Nosaltres en aquest punt també ens abstindrem. Realment aquest dictamen 
ens ha creat opinions contraposades dintre del grup. Jo crec que el nostre grup entén cap més que 
altre les retallades que es practiquen en la modificació del contracte amb la pretensió de preservar un 
servei imprescindible. 

D'altra manera, però, una altra manera de preservar el servei sense retallades hagués estat 
augmentar la utilització del transport públic a la ciutat. Des de la xifra del 1.400.000 passatgers del 
2008 s'han passat als 800.000 passatgers en el que portem d'any amb una pèrdua del 9%, ho acaba 
de dir el senyor Segovia.

Vostès en realitat en donen la culpa a la crisi, i és cert, la crisi provoca aturats i aquests no agafen 
l'autobús,  però també es veritat que la crisi provoca que persones que es desplaçaven en el cotxe 
particular ara utilitzin el transport públic. Encara hi ha un altre factor que hauria d'haver augmentat els 
clients de l'autobús: la impossibilitat d'ensortin-se'n amb el cotxe dels carrers que envolten la via de 
vianants dels centre. Aquest intrincat laberint que han muntat amb tota la intenció per castigar a 
l'automobilista no ha anat acompanyat del que s'hagués hagut de fer que és la millora del servei públic 
d'autobusos sinó que més aviat s'està fent el contrari, demostra el dictamen d'avui. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Terrades, endavant, 

Sr. Terrades:
Si, amb brevetat, perquè jo crec que la pèrdua d'usuaris d'aquest servei públic s'explica amb bona part 
per la crisi econòmica. Hi havien moltes persones que utilitzaven el bus urbà per desplaçar-se de 
diversos barris de la ciutat o d'altres ciutats, justament, és a dir, aquells que practiquen la mobilitat 
sostenible per desplaçar-se a les estacions de tren, per exemple. L'estació de Granollers Centre és 



una de les estacions més utilitzades com a transport públic que també ha sofert la davallada d'usuaris 
fruit justament doncs d'això, que en el país i en la nostra ciutat i a la regió metropolitana de Barcelona 
que és l'àrea industrial del país, han tancat moltes empreses i malauradament moltes treballadores i 
molts treballadors s'han quedat sense feina. 

Del que es tracta és de garantir un servei públic, nosaltres creiem en el transport públic. Una mostra 
d'això és que la millora del transport urbà en els municipis de la segona corona metropolitana , també a 
la nostra ciutat es produeix justament quan hi ha una coincidència de governs d'esquerres, el govern 
de la Generalitat de Catalunya i el govern, per exemple, de la ciutat de Granollers.

Els vull recordar la xifra, l'any 2004 0 € d'ajut, el dèficit anava a càrrec de les administracions 
públiques locals, 0 € per part del govern de la Generalitat, 2005 es signa un conveni amb el Consellers 
aleshores de Política Territorial, el senyor Joaquim Nadal que porta 100.000 milions d'euros al conjunt 
dels municipis de l'àrea de l'AMTU. Ens hem trobat que aquest any hi ha hagut una davallada 
d'aquests recursos de quasi bé dos milions d'euros, hem passat de set a cinc i això a afectat també al 
transport urbà, no de Granollers, de la conurbació urbana. Aquesta és una decisió que no l'adopta 
unilateralment l'Ajuntament de Granollers, vostès saben que el transport urbà és un transport que està 
conveniat amb altres tres ajuntaments i que les decisions s'adopten amb tots els ajuntaments, 
Granollers i la resta. Aquesta és una decisió acordada pels quatre ajuntaments en el qual es presta 
servei públic de transport a través dels busos urbans.

Per tant, aquesta és una decisió que el que fa és no en el nucli central de les hores que el servei està 
en funcionament, sinó a les puntes, que a més a més que és quan s'ha observat, pel que ha explicat el 
regidor, que hi havien menys usuaris i que a més a més aquestes línies també estaven servides per 
altres línies que es decideix disminuir aquesta freqüència . 

En tot cas, tots vostès recordaran, farien bé tots plegats de recordar-ho que al llarg d'aquestes 
anualitats, fruit també d'aquestes aportacions del govern de la Generalitat i també del govern central 
hem augmentat el número de freqüències, la qualitat del servei i ni molt menys amb aquesta 
racionalització que ara es proposa es tornarà a nivells d 'abans del 2004.

Alcalde president:
Senyor Segovia, per cloure aquest torn, 

Sr. Segovia:
Si, para empezar señor Casasnovas no seré yo el que critique la figura de mi anterior antecesor en mi 
cargo, el señor Jaume Vernet, porque me honra haber compartido responsabilidades de gobierno, 
pero también para ser honestos por su parte también debería haberlo dicho, coincide en una época, 
en un mandato en que, como decía mi compañero Jordi Terrades, el aumento o la dotación del 
contrato programa para subvencionar el transporte público de esos siete millones que decía mi 
compañero en la ciudad de Granollers pasamos a cero euros a 48.000 euros el primer año, hasta 
llegar a 2009 que es el máximo que podemos repercutir de 227.000 €. Con eso quiero decir que con 
mas recursos también se pueden hacer mas cosas. Los recortes o la disminución de servicio, 
llamemosle como queramos, no significa una mayor aportación municipal, el año pasado aún subimos 
nuestra aportación municipal en aproximadamente 20.000 € mas que el año anterior.

Se refería también usted a la semana de la movilidad. Yo es que, con todo el respeto, a veces se 
publicitan tanto las cosas que pierden la esencia, nosotros preferimos hacer las cosas que perduren y 
que queden, y usted coincidirá o no coincidirá con la semana de la movilidad pero a mí, prefiero actos 
que al final acaben perdurando como es la calle Ricomà que usted ha podido comprobar que funciona 
que además los vecinos están encantados y que nos piden que sea de una vez ya por todas 
permanente, esos pequeños ejemplos con afectación mínima al presupuesto son los que a mí me 
llenan más que salir en la prensa anunciando cualquier medida que tiene un carácter efímero .

Hoy también, por ejemplo también se ha hecho un curso de formación para personas de la tercera 
edad siguiendo el proyecto de “viatjo amb tu” que hicimos con los escolares, ahora hemos empezado 
con el colectivo de la tercera edad. Pero todavía estoy abierto a propuestas, de aquí a meses, dos 
meses escasos empezaremos a trabajar en como tienen que ser el nuevo servicio urbano, vuelvo a 
recordar, que caduca el 31 de diciembre. Allí será el momento de hacer esas aportaciones que tanto 



dicen, porque aún todavía no le he escuchado ninguna. 

Al señor Pius Canal, recordarle, ya lo ha dicho el Jordi, pero esta postura, esta decisión la 
compartimos los cuatro ayuntamientos que tenemos la responsabilidad de este servicio, compartimos 
este servicio. Además, la crisis, evidentemente influye, como influye el aumento de 2 € del precio del 
billete, por eso usted tiene fijación o su grupo tiene fijación con la imposibilidad del laberinto que han 
creado en la zona centro de la ciudad. Nosotros preferimos verlo de que también, a lo mejor tiene 
incidencia entre el número de pasajeros a descendido porque la gente también, a parte de la crisis, a 
parte del coste económico, también tiene 35.000 metros mas de zona peatonal para caminar 
tranquilamente y se han adecuado y pacificado otras calles que también te permiten trabajar y bajar a 
la ciudad a pie que también es lo que queremos.

Por último, aquellos grupos que tienen incidencia en los partidos que ahora tienen la responsabilidad 
de gobernar ayúdenos a conseguir, de una vez por todas, una nueva ley del transporte que nos 
permita acabar con la discriminación de las zonas tarifarias cuando , a lo mejor, para recorrer la ciudad 
de Barcelona con 2€ a lo mejor es un precio ajustado, digo a lo mejor, pagar 363 pesetas por el billete, 
hagamos cuentas, 360 pesetas es lo que cuesta un billete para moverse por Barcelona a lo mejor 
tiene su lógica, para moverse por el ámbito de actuación de Can Bassa hasta el Barrio Bellavista yo 
considero que es injusto.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Endavant senyor Casasnovas, té la paraula, 

Sr. Casasnovas:
Gràcies Alcalde. Senyor Terrades, té la raó, la crisi econòmica, la pujada de les tarifes han fet baixar 
el nombre d'usuaris, però no creiem que es tracti només d'això, com dèiem es tracta de defensar un 
servei públic. També vull recordar-li que en aquesta decisió que pren l'equip de govern, de les que va 
prendre en el seu dia amb l'Escoles Bressol, CTUG, Servei d'Urgències Centre i d'altres que segur 
que aniran venint tot i que ho lamenten molt com ha dit el senyor Segovia, amb aquestes actuacions 
de l'equip de govern també el que està fent és destruir ocupació.

Sobre la setmana de la mobilitat, senyor Segovia, clar que cal millorar i fer actuacions concretes dins 
de la ciutat, Ricomà, més endavant que ens portaran el projecte del carrer Girona, s'han de fer 
actuacions concretes a la nostra ciutat, però crec, ja sigui amb mobilitat o amb qualsevol àmbit s'han 
de fer campanyes de conscienciació, difusió, sobre actuacions concretes i si vostè creu que 
conscienciar als ciutadans i ciutadanes en qualsevol àmbit no importa , vostè sabrà.

Alcalde president:
Moltes gràcies. ¿Alguna altra intervenció? ¿Per part del Partit Popular, per part de CiU? El senyor 
Terrades si que té ganes de parlar, endavant senyor Terrades,

Sr. Terrades:
Quan parlem de mobilitat sostenible el senyor Casasnovas s'ha passat de frenada, perquè sap que el 
fet de tancar urgències centre correspon a una altra administració i no a l'administració de 
l'Ajuntament de Granollers.

Ara, tornant a l'ho nostre. El regidor li ha explicat, el que passa es que vostè no ho vol entendre. 
Malgrat que hi ha hagut una disminució de les aportacions del govern de l 'estat, val a dir que el govern 
de l'estat feia aportacions menors, però hi ha hagut també una disminució. Hi ha hagut una disminució 
important, significativa del govern de la Generalitat de Catalunya, l'aportació que l'Ajuntament de 
Granollers fa en el dèficit del transport públic de la conurbació miris els pressupostos i veurà, i veurà, 
que malgrat tot nosaltres, aquest Ajuntament fa més aportacions que el darrer any.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Ara si, el senyor Segovia per cloure el debat, endavant, 



Sr. Segovia:
Si, rectifico, he dicho 360, 330 pesetas, pero defensar un servei públic, si señor Casasnovas, es que 
aunque parezca contradictorio es lo que estamos haciendo, para mantener la eficiencia de este 
servicio público hay que tomar decisiones dolorosas, y esta es una, como la fue la de 2004, pero es 
que para pasear el autobús vacío no es sostenible. Y estoy seguro, señor Casasnovas de que si no 
hubiésemos nada, cuando hubiésemos hecho la liquidación del ejercicio serian capaces de decirnos 
de que no somos curosos con el dinero, de que no es sostenible pasear un autobús vacío, nos 
podíamos dar cualquier argumento. Como nos preocupan también los trabajadores, los conductores, 
también se está trabajando con la empresa para ver que la incidencia sea la menor posible. Por lo 
tanto, en esa dirección estamos y esperemos llegar a un acuerdo, si no satisfactorio, el menos lesivo 
para este colectivo.

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

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor     ::::    13131313 PSCPSCPSCPSC::::    13131313        
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra     ::::    1111    ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE::::    1111
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions     ::::    10101010 CIUCIUCIUCIU::::6666 PPPPPPPP::::    4444

Alcalde president:
Passem al punt número 7, endavant, 
 

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

7777).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL DEDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL DEDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL DEDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL DE    
SERVEIS PER A LA GESTIÓ DE LA CASA DE COLÒNIES DE ROQUES BLANQUESSERVEIS PER A LA GESTIÓ DE LA CASA DE COLÒNIES DE ROQUES BLANQUESSERVEIS PER A LA GESTIÓ DE LA CASA DE COLÒNIES DE ROQUES BLANQUESSERVEIS PER A LA GESTIÓ DE LA CASA DE COLÒNIES DE ROQUES BLANQUES,,,,    PROPIETATPROPIETATPROPIETATPROPIETAT    
DE LDE LDE LDE L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS,,,,    MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARISMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARISMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARISMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS    
CRITERIS DCRITERIS DCRITERIS DCRITERIS D ''''ADJUDICACIÓADJUDICACIÓADJUDICACIÓADJUDICACIÓ ,,,,    TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I CARÀCTER PLURIANUALTRAMITACIÓ ORDINÀRIA I CARÀCTER PLURIANUALTRAMITACIÓ ORDINÀRIA I CARÀCTER PLURIANUALTRAMITACIÓ ORDINÀRIA I CARÀCTER PLURIANUAL ....

Mitjançant acord del Ple, en sessió ordinària  que va tenir lloc el dia 29 de maig de 2012, es  va 
declarar la plurianualitat del contracte, es va aprovar la contractació i l'ingrès  i es van aprovar els 
plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars per al contracte 
administratiu especial de serveis per a la gestió de la casa de colònies de Roques Blanques, propietat 
de l'Ajuntament de Granollers, amb una durada de 10 anys, amb efectes des de l'1 d'octubre de 2012 
fins el 30 de setembre de 2022, prorrogable de mutu acord i de forma expressa per a 10 anys més per 
un import de licitació de 90.150,00 euros (IVA exclòs) amb un import o cànon anual de sortida de 
9.015,00 euros a l'any (IVA exclòs),  mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

Dins del termini establert a l'anunci de licitació, s'han presentat les següents empreses, que han estat 
admeses:

PLICAPLICAPLICAPLICA EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA DATADATADATADATA    
REGISTREREGISTREREGISTREREGISTRE

NUMNUMNUMNUM....    
REGREGREGREG....D’ENTRADAD’ENTRADAD’ENTRADAD’ENTRADA

1 GESTIONS DE COLÒNIES, SL 29.06.2012 13727
2 ASSOCIACIÓ EDULIS 29.06.2012 13779

Desprès de les corresponents obertures públiques dels sobres núm. 2 (relatius als criteris que 
depenen d'un judici de valor) i els sobres núm. 3 (ofertes econòmiques avaluables mitjançant fórmula 
matemàtica), el responsable de gestió de Joventut i el tècnic d'Educació han emès l'informe tècnic en 
el qual  proposen a la Mesa de contractació, l'oferta econòmicament més avantatjosa presentada per 
l'empresa GESTIÓ DE COLÒNIES, SL amb CIF B60301140  per un cànon anual de 20.400,00 euros 
(IVA exclòs), el que representa un alça del 126,29% sobre el preu de licitació i un increment del 15% 



de revisió de preu anual, el que representa un 100% de l'IPC publicat per l'INE, per a l'adjudicació del 
contracte administratiu especial de serveis  per a la gestió de la casa de colònies de Roques Blanques, 
propietat de l'Ajuntament de Granollers, d'acord amb la següent puntuació:

AAAA))))    Criteris que depenen dCriteris que depenen dCriteris que depenen dCriteris que depenen d ''''un judici de valorun judici de valorun judici de valorun judici de valor .  (.  (.  (.  (fins afins afins afins a     49494949    puntspuntspuntspunts))))
A.1 Inversions estructurals que es duran a terme a l'immoble durant els 10 anys de contracte i que 
revertiran a l'Ajuntament quan hagi expirat el contracte i les possibles pròrrogues. (fins a   19 punts)
A.2 Proposta de serveis activitats de la casa de colònies que es duran a terme anualment (fins a 15 
punts)
A.3 Memòria de gestió, el projecte comercial i la seva viabilitat  ( fins a 15 punts)
             

Plica Empresa Criteris Punts
1 GESTIÓ DE COLÒNIES, SL A1.-    Inversions per 43.301,58 € (10 p)

Compromís de realitzar el 97,23% durant els 4 primers anys (5,75 p). A partir 
del 5è any compromís del 2,77% restant (3 p)                                   ((((    18181818,,,,75757575    puntspuntspuntspunts
))))                                         A2.-     Detalla diferents objectius adeqüats al 
contracte i planteja línies estratègiques (5 p).
Detalla serveis oferts, des de colònies d'estiu, treballs de síntesis per a 
estudiants ESO, caps de setmana per a diferents col�lectius, etc (5 p)
Esmenten diverses activitats vinculades amb l'entorn però no es detalla en 
forma de programa (1,5 p)
Esmenten una sèrie d'activitats i fan propostes de millora de l'equipament ( 3p)
                                                                                                        ((((    14141414,,,,5555    puntspuntspuntspunts))))
A3.-  Estructura l'organització per temporades amb detall acurat de les tasques 
i activitat però no adequa la temporada d'hivern amb la proposta de Roques 
Blanques que figura en altres apartats. ( 3 p)
Detall exhaustiu de les diverses tasques adequat al projecte de la casa de 
colònies ( 3p)
Esmenta diversos mitjans de difusió a utilitza, on principalment es fan servir 
canals que ja estan en funcionament. La casa quedaria integrada en un 
conjunt de cases de colònies ( 2p)
Detall molt acurat de les funcions del personal adequat al projecte de la casa 
de colònies ( 3p)      
Realitza un pla d'amortització de tota la inversió realitzada amb tres criteris 
diferents que s'adeqüen perfectament. ( 3 p)                                                                                            ((((    14141414    puntspuntspuntspunts))))                                                      

47474747,,,,25252525

2 ASSOCIACIÓ EDULIS A1.-     Inversions per 20.000,00 €.(10 p)
Compromís de realitzar el 60%  durant els 4 primers anys (3,5 p). A partir del 
5è. any compromís del 40% restant (1,75 p)                                      ((((    15151515,,,,25252525    
puntspuntspuntspunts))))    A2.-    Breu descripció del projecte amb relació de la finalitat de la casa 
de colònies. No esmenta línies estratègiques ni objectius ( 1p)
Relaciona títols d'activitats sense detall. No existeix una oferta de serveis, ni 
programa d'actuacions. (0,5 p)
Relaciona títols d'activitats sense concretar-los (0,5 p)
No esmenten propostes ni iniciatives (0 p)                                             ((((    2222    puntspuntspuntspunts))))                                        
A3.-   Realitza un llistat de tasques sense detall. (0,5 p)
Realitza una relació apuntat un parell de mesures sobre la gestió i relació amb 
l'Ajuntament però amb poc detall (0,5 p)
Relaciona els mitjans que farien servir però no hi ha cap innovació ni cap 
element que asseguri una bona recepció (0,5 p)
Detalla el personal destinat a la gestió de la casa de colònies però les funcions 
de cadascú no estàn gaire detallades ( 2p )
No adjunta cap pla d'amortització (0 p )                                           ((((    3333,,,,5555    puntspuntspuntspunts))))

20202020,,,,75757575

BBBB))))    Criteris avaluables de forma automàticaCriteris avaluables de forma automàticaCriteris avaluables de forma automàticaCriteris avaluables de forma automàtica .  (.  (.  (.  (fins afins afins afins a     51515151    puntspuntspuntspunts))))
B.1 Cànon ( fins a 40 punts)
Puntuació aplicada de forma proporcional, aplicant la fórmula matemàtica :

Cànon de l'oferta a valorar
--------------------------------------------------  x 40
 Cànon de l'oferta més alta

B.2 Increment del % de revisió del cànon anual, envers al 85% de l'IPC estatal publicat per l'INE ( fins 
a 11 punts).
L'increment més alt tindrà la màxima puntuació i la resta de manera proporcional .

Plica Empresa B1.-Cànon anual
  (IVA exclòs)

% Alça Punts B2.-% Increment 
IPC publicat

Punts TOTAL 
PUNTS



1 GESTIÓ DE COLÒNIES, 
SL

20.400,00 126,29 40 15 11 51

2 ASSOCIACIÓ EDULIS 10.818,00 20 21,21 3 2,2 23,41

Puntuació final resultantPuntuació final resultantPuntuació final resultantPuntuació final resultant ::::

Criteris amb judici de valorCriteris amb judici de valorCriteris amb judici de valorCriteris amb judici de valor Proposta econòmicaProposta econòmicaProposta econòmicaProposta econòmicaPlicaPlicaPlicaPlica EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa
A1 A2 A3 B1 B2

TOTALTOTALTOTALTOTAL
PUNTSPUNTSPUNTSPUNTS

1 GESTIÓ DE COLÒNIES, SL 18,75 14,5 14 40 11 98989898,,,,25252525
2 ASSOCIACIÓ EDULIS 15,25 2222 3,5 21,21 2,2 44,16

En data 25 de juliol de 2012 , la cap del Servei de  Contractació i Compres, mitjançant delegació de la 
Mesa de Contractació, ha requerit a l'empresa GESTIÓ DE COLÒNIES, SL amb CIF B60301140  a 
presentar la documentació  prèvia a l'adjudicació del contracte. 

L'empresa GESTIÓ DE COLÒNIES, SL  ha presentat la documentació requerida i compleix les 
requisits previstos en  el Plec de clàusules administratives particulars i  la cap del Servei de 
Contractació i Compres la ha  acceptada.

La Mesa de contractació, d'acord amb l'informe tècnic emès amb data 24 de juliol de 2012, proposa 
l'adjudicació del contracte administratiu especial de serveis per a la gestió de la casa de colònies de 
Roques Blanques, propietat de l'Ajuntament de Granollers a l'empesa GESTIÓ DE COLÒNIES, SL 
amb CIF B60301140, que ha presentat l'oferta econòmica més avantatjosa,  amb un cànon anual de 
20.400,00 euros (IVA exclòs), el que representa una pujada del 126,29% sobre el cànon de licitació i 
un increment del 15% de revisió de preu anual, el que representa un º00% de l'IPC estatal publicat per 
l'INE.

Atès que la clàusula XI.2 apartat i) del Plec de clàusules administratives particulars, estableix que 
l'adjudicatari haurà d'assumir les despeses derivades de la publicitat de la licitació, de conformitat 
amb allò que prescriu l'article 75 del RGLC amb un import màxim de 500 euros.

Per tal de donar compliment a aquesta prescripció, a continuació es relacionen les despeses que 
s'han produït en concepte de publicitat d'aquest procediment obert i tramitació ordinària.

Assumpte: "Licitació de la gestió i explotació de la casa de colònies e Roques Blanques, situada a 
Ribes de Freser, propietat de l'Ajuntament de Granollers".
Diari Oficial: Inserció al BOPB de data 06/06/2012.
Liquidació: Núm. 201202002676L  de data 06/06/2012 per import de 265,30 euros

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

Article 19.b del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei de contractes del sector públic, quant a l'objecte contractual dels contractes administratius 
especials.

Article 151 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei de contractes del sector públic pel que fa a la classificació de les ofertes i l'adjudicació del 
contracte.

Articles 160 i  161 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic pel que fa a l 'adjudicació mitjançant procediment obert.

Articles 154 i  156 del reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, pel que fa a la publicitat de la  formalització del contracte .

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Adjudicar a l'empresa GESTIÓ DE COLÒNIES, SL amb CIF B60301140, el contracte 
administratiu especial de serveis plurianual  per a la gestió de la casa de colònies de Roques 



Blanques, propietat de l'Ajuntament de Granollers per una durada de 10 anys, amb efectes des de l'1 
d'octubre de 2012 fins al 30 de setembre de 2022, amb possibilitat de pròrroga de mutu acord per a 10 
anys mes. El cànon inicial anual que l'adjudicatari haurà d'abonar a l'Ajuntament de Granollers es  de 
20.400,00 euros més 4.284,00 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total anual de 24.684,00 
euros,  que representa un total de 204.000,00 euros més IVA per a la totalitat de la durada del 
contracte, i que significa una alça del 126,29% sobre el cànon de licitació, amb  un 15% d'increment 
de millora de revisió de preus que sumat al 85% establert per Llei, fa el 100% de l'IPC estatal anual 
publicat per l'INE, amb subjecció als plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions 
tècniques particulars i la documentació aportada pel contractista, d'acord amb els fets i fonaments 
invocats. 
Aquests ingressos aniran imputats a la partida pressupostària H432.54103 de cada exercici, d'acord 
amb la següent distribució:

Exercici 2012 ( d'octubre a desembre) per un cànon de 5.100,00 euros més 1.071,00 euros d'IVA �

(21%), el que fa un total de 6.171,00 euros.
Exercici 2013 ( gener a desembre) per un cànon de 20.400,00 euros més 4.284,00 euros d'IVA �

(21%), el que fa un total de 24.684,00 euros.
Exercici 2014 ( gener a desembre) per un cànon de 20.400,00 euros més 4.284,00 euros d'IVA �

(21%), el que fa un total de 24.684,00 euros.
Exercici 2015  ( gener a desembre) per un cànon de 20.400,00 euros més 4.284,00 euros d'IVA �

(21%), el que fa un total de 24.684,00 euros.
Exercici 2016  ( gener a desembre) per un cànon de 20.400,00 euros més 4.284,00 euros d'IVA �

(21%), el que fa un total de 24.684,00 euros.
Exercici 2017 ( gener a desembre) per un cànon de 20.400,00 euros més 4.284,00 euros d'IVA �

(21%), el que fa un total de 24.684,00 euros.
Exercici 2018  ( gener a desembre) per un cànon de 20.400,00 euros més 4.284,00 euros d'IVA �

(21%), el que fa un total de 24.684,00 euros.
Exercici 2019  ( gener a desembre) per un cànon de 20.400,00 euros més 4.284,00 euros d'IVA �

(21%), el que fa un total de 24.684,00 euros.
Exercici 2020  ( gener a desembre) per un cànon de 20.400,00 euros més 4.284,00 euros d'IVA �

(21%), el que fa un total de 24.684,00 euros.
Exercici 2021  ( gener a desembre) per un cànon de 20.400,00 euros més 4.284,00 euros d'IVA �

(21%), el que fa un total de 24.684,00 euros.
Exercici 2022 ( gener a setembre)  per un cànon de 15.300,00 euros més 3.213,00 euros d'IVA �

(21%), el que fa un total de 18.513,00 euros.

SEGONSEGONSEGONSEGON.... Liquidar a l'empresa  GESTIÓ DE COLÒNIES, SL la quantitat de 265,30 euros, en concepte 
de despeses de publicitat del procediment obert convocat per adjudicar el contracte administratiu 
especial de serveis per a la gestió de la casa de colònies de Roques Blanques, propietat de 
l'Ajuntament de Granollers. Aquestes despeses es podran abonar mitjançant transferència bancària al 
compte 2013-0046-89-0200601574 tot indicant necesàriament el número dtot indicant necesàriament el número dtot indicant necesàriament el número dtot indicant necesàriament el número d''''expedientexpedientexpedientexpedient  al que 
pertanyen i enviant una comunicació via correu electrònic (contractacio@ajuntament.granollers.cat) . 
També es podran abonar en efectiu, amb xec conformat o bé amb targeta de crèdit a la Unitat de 
Tresoreria de l'Ajuntament de Granollers, en el termini de quinze dies.

TERCERTERCERTERCERTERCER....    Formalitzar el contracte mitjançant document administratiu dins el termini de 15 dies  hàbils 
a comptar des del següent a la data d'aquesta notificació, previ al pagament de la corresponent taxa 
(86,70 €)   de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars ,clàusula XI.2 apartat j)

QUARTQUARTQUARTQUART. Facultar al senyor Alcalde/President de la Corporació per a la signatura del contracte i dels 
documents necessaris per a l'execució d'aquest acord.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ....    Delegar a la Junta de Govern Local de la Corporació la resolució de qualsevol tràmit 
posterior a la formalització del contracte d'aquest expedient.

SISÈSISÈSISÈSISÈ.... Registrar el contracte, objecte d'aquesta contractació, en el Llibre de Registre de Contractes de 
l'Ajuntament de Granollers.

SETÈSETÈSETÈSETÈ....   Publicar l'acord d'adjudicació del contracte mitjançant anunci en el perfil del contractant de 
l'òrgan de contractació i l'anunci de formalització del contracte en el perfil del contractant de l'òrgan de 
contractació i en el BOPB.



VUITÈVUITÈVUITÈVUITÈ....    .Convidar a les empreses licitadores que no han resultat adjudicatàries, a recollir la 
documentació administrativa del sobre 1 a partir del 27 de novembre de 2012 per les dependències 
del Servei de Contractació i Compres d'aquest Ajuntament, prèvia sol�licitud per escrit .

NOVÈNOVÈNOVÈNOVÈ....    Notificar al departament de comptabilitat de l'Àrea de Govern i Economia de l'Ajuntament de 
Granollers aquest acord amb la finalitat d'emetre els corresponents rebuts del cànon indicat en el 
primer punt i que es faran efectius l'últim trimestre de cada any o exercici. Així el rebut del cànon de 
l'exercici 2012 s'haurà de pagar abans del 31 de desembre de 2012 i els cànon successius s'hauran 
de pagar entre els mesos d'octubre a desembre de cada any o exercici.

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

Alcalde president:
Moltes gràcies. Ens farà la presentació d'aquesta proposta el regidor de joventut, el senyor Carles 
Cabanillas, endavant, 

Sr.Cabanillas:
Gràcies Alcalde. Bona tarda, com recordareu, al ple del passat mes de maig vàrem aprovar, en aquell 
mateix ple,  l'expedient que iniciava el procediment per adjudicar la gestió de la casa de colònies de 
Roques Blanques.  Un equipament municipal del nostre Ajuntament que està ubicat al municipi de 
Ribes de Freser, a la comarca del Ripollès. Després dels tràmits corresponents i d'haver valorat les 
propostes presentades, avui portem a aprovació del Plenari, doncs,  l'adjudicació del contracte 
administratiu per gestionar i explotar la casa de colònies de Roques Blanques .

L'empresa adjudicatària és la empresa DeColònies, una empresa de la nostra comarca, amb una 
trajectòria destacada en la gestió de diverses cases de colònies d'arreu del país i de la que s'ha 
valorat molt positivament tant la seva oferta econòmica com el contingut del projecte per aquesta casa 
que, com vaig explicar en la intervenció del maig ,  busca és un espai idoni per a que l'associacionisme 
i el món del lleure, entre d'altres, puguin tirar endavant projectes i convivències que facilitin 
l'aprenentatge del territori, la descoberta del patrimoni natural de la zona, la promoció d'activitats 
pedagògiques i de lleure i estades lúdico-educatives.

El contracte, com bé deia la senyora Secretària,  tindrà una durada de 10 anys, prorrogables a 10 anys 
més i en tot cas esperem que el contracte sigui profitós per ambdues parts i evidentment si ho és 
també ho serà per la ciutat.  gràcies

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde president:
Endavant senyora secretària, passem al darrer punt, el punt número 8, 

 
8888).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DEL II PLA DAPROVACIÓ DEL II PLA DAPROVACIÓ DEL II PLA DAPROVACIÓ DEL II PLA D''''IGUALTAT DE GÈNEREIGUALTAT DE GÈNEREIGUALTAT DE GÈNEREIGUALTAT DE GÈNERE,,,,    PERÍODEPERÍODEPERÍODEPERÍODE    
2012201220122012----2015201520152015    I LA CREACIÓ DE LA COMISSIÓ DI LA CREACIÓ DE LA COMISSIÓ DI LA CREACIÓ DE LA COMISSIÓ DI LA CREACIÓ DE LA COMISSIÓ D ''''IGUALTAT DE GÈNEREIGUALTAT DE GÈNEREIGUALTAT DE GÈNEREIGUALTAT DE GÈNERE

1. L’any 2000 l’Ajuntament de Granollers va crear la Regidoria d’Igualtat Dona-Home.

2. L’any 2002 es va elaborar el I Pla d’Igualtat d’Oportunitats dona-home amb la finalitat d’incidir en 
la sensibilització i prevenció de tot tipus de discriminació de gènere, aprovat en el Ple de 29 d’abril 
de 2003. Aquest Pla s'ha implementat des del PADI pel període inicial 2003-2007.

3. L'any 2007, el PADI incorpora nous eixos d’actuació en el marc de la defensa dels drets de les 
dones i en l'avenç en la igualtat de dones i homes i passa a convertir-se en l'actual Centre 
d’Informació i Recursos per a Dones de Granollers (CIRD), amb el suport de la Diputació de 
Barcelona i l'Institut Català de les Dones.

4. L'any 2011 s'acabat el període de pròrroga (2007-2011) i es veu la necessitat de realitzar un II Pla 



d'Igualtat amb un nou diagnòstic de la societat de Granollers per conèixer les desigualtats 
d'oportunitats entre les dones i els homes de la ciutat per poder continuar avançant en la realització de 
polítiques municipals vers la igualtat de gènere . 

Davant aquesta situació, l'Ajuntament de Granollers decideix realitzar el II Pla d'Igualtat. Aquest pla 
s'ubica en el marc del Programa d'Actuació Municipal 2012-2015, on es recull la seva realització.

5. La Diputació de Barcelona, a través de l'àrea d'Igualtat i Ciutadania i del programa de Polítiques 
locals d'Igualtat, dóna suport als ajuntaments per la realització de plans d'igualtat i encarrega a 
l'empresa CRIA, SL l'elaboració del Pla per a l'Ajuntament de Granollers.

6. El CIRD passa a liderar aquest procés de realització que es temporalitza en una durada d'1 any i 
que es concreta en tres fases: la diagnosi de gènere, la realització del Pla d'Acció que es concreta 
en el II Pla dII Pla dII Pla dII Pla d''''Igualtat de Gènere per a la ciutadania de GranollersIgualtat de Gènere per a la ciutadania de GranollersIgualtat de Gènere per a la ciutadania de GranollersIgualtat de Gènere per a la ciutadania de Granollers,,,,    2012201220122012----2015201520152015, i la creació de la 
comissió dcomissió dcomissió dcomissió d ''''igualtat de gènereigualtat de gènereigualtat de gènereigualtat de gènere , encarregada d'implementar el Pla.

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

1. La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, s'adreça a 
l'obtenció de la igualtat efectiva entre dones i homes amb l’eliminació de tota discriminació per raó 
de sexe, en particular les que afecten a les dones.

2. La Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, recull les 
actuacions que els poders públics catalans han de dur a terme contra la violència masclista i la 
xarxa de serveis d’atenció i recuperació que garanteixin una intervenció integral contra totes les 
formes d'aquesta violència.

3. La Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (BOE 301, de 17 de desembre 
de 2003), en el títol II, capítol III, article 28, afirma: “Els municipis poden realitzar activitats 
complementaries de les mateixes administracions públiques i, en particular, les relatives a 
l’educació, la cultura, la promoció de la dona, l’habitatge, la sanitat i la protecció del medi ambient.”

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER. Aprovar el II Pla d'Igualtat de Gènere per a la ciutadania de Granollers per al període 
2012-2015, documentació que s'adjunta.

SEGONSEGONSEGONSEGON. Aprovar la creació de la Comissió d'Igualtat de Gènere per a la implementació del II Pla 
d'Igualtat de Gènere 2012-2015, documentació que s'adjunta.

TERCERTERCERTERCERTERCER. Sotmetre a informació pública l'esmentat Pla per un període de trenta dies hàbils, 
mitjançant la publicació d'aquest acord en el BOP i en el tauler d'edictes de la corporació, al efectes 
que les persones que tinguin interès puguin formular els suggeriments que considerin oportuns. Si 
transcorregut aquest termini no s'ha formulat cap suggeriment o al�legació, es considerarà aprovat 
definitivament. 

Alcalde president:
Moltes gràcies. Farà la presentació la regidora del Pla d'Igualtat, la senyora Maria del Mar Sánchez, 
endavant, 

Sr. Sànchez: 
Gràcies Alcalde. Bé, avui portem al Ple l'aprovació del II Pla d'Igualtat de Gènere per a la ciutadania, 
així com l'aprovació de la creació de la Comissió d'Igualtat de Gènere. 

Abans de presentar aquest document, faré un breu recordatori, de com hem arribat fins aquí i quina ha 
estat la trajectòria de l'Ajuntament de Granollers en relació a les polítiques d 'igualtat.



L’any 2000 l’Ajuntament de Granollers mitjançant la creació de la Regidoria d’Igualtat Dona-Home, 
anomenada posteriorment Regidoria del Pla per a la Igualtat d’Oportunitats, decideix iniciar de forma 
ferma i compromesa accions vers les polítiques d’igualtat, tractant d’incidir a nivell del municipi des de 
la vessant de la transversalitat de gènere, és a dir, treballar des dels tots àmbits de la vida quotidiana 
de les persones de Granollers fent especial recalcament en les diferències i desigualtats entre les 
dones i els homes de la nostra ciutat, amb l'objectiu d'eradicar-les.

És en aquest mateix any que es posa en funcionament el PADI (Punt d’Assessorament per a Dones 
sobre Igualtat d’Oportunitats), un servei que la regidoria del Pla per a la Igualtat va posar a l'abast de 
la ciutadania.

L’any 2002 s’elabora el I Pla d’Igualtat d’Oportunitats dona-home amb la finalitat d’incidir en la 
sensibilització i prevenció de tot tipus de discriminació de gènere , el qual s’aprovà per unanimitat en el 
Ple municipal realitzat el 29 d’abril de 2003. Aquest Pla s'implementa des del PADI i s'aprova pel 
període inicial 2003-2007.

L'any 2007, el PADI incorpora nous eixos d’actuació en el marc de la defensa dels drets de les dones i 
en l'avenç en la igualtat de dones i homes i amb el suport de la Diputació de Barcelona i l'Institut 
Català de les Dones passa a convertir-se en l'actual Centre d’Informació i Recursos per a Dones de 
Granollers anomenat  “CIRD”.

A partir d'aquell moment s'obre un nou període en el qual l'Ajuntament de Granollers incorpora en la 
seva plantilla sota el suport directe i subvencionat per l'Àrea d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació de 
Barcelona, la figura de l'Agent d'Igualtat, persona experta formada en l'àmbit de la igualtat de gènere i 
en la implementació de plans d'igualtat. El I Pla d'Igualtat d'Oportunitats dona-home es prorroga pel 
període 2007-2011 i el CIRD, amb el suport de l'agent d'igualtat, lidera la continuïtat de la seva 
implementació.

L'any 2011, acabat el període de pròrroga, es constata la necessitat de realitzar un II Pla d'Igualtat. La 
situació l'any 2003 era diferent de la de l'any 2011, i es fa necessari fer un nou diagnòstic de la 
societat de Granollers i conèixer les desigualtats d'oportunitats entre les dones i els homes de la ciutat 
per poder continuar avançant en la realització de polítiques municipals vers la igualtat de gènere . 

Davant aquesta situació, es decideix realitzar el II Pla d'Igualtat. Aquest pla s'ubica, també, en el marc 
del Programa d'Actuació Municipal d'aquest Ajuntament 2012-2015, on es recull la seva realització.

La Diputació de Barcelona, a través de l'àrea d'Igualtat i Ciutadania i del programa de Polítiques locals 
d'Igualtat, ha estat qui ha donat suport tècnic per a la realització d'aquest pla, i l'empresa externa 
encarregada de fer-ho ha estat CRIA SL.

Des del CIRD s'ha liderat aquest procés de treball que es va iniciar el maig de 2011 i que ha finalitzat 
aquest mes de juny d'aquest any, i que es concreta en tres fases: la diagnosi de gènere, la creació de 
la comissió d'igualtat i finalment la realització del II Pla d'Igualtat de Gènere per a la ciutadania de 
Granollers, 2012-2015.

Es tracta d'un pla transversal que d'acord amb la Llei d'Igualtat de l'any 2007 té per objectiu principal 
avançar en l'obtenció de la igualtat efectiva entre dones i homes amb l’eliminació de tota discriminació 
per raó de sexe i de gènere, en particular les que afecten a les dones.

D'acord amb la feina realitzada al llarg dels darrers i anys i per tal de donar-li coherència al pla 
anterior, el nou document es basa en els mateixos 7 eixos estratègics que marquen les principals 
línies d'actuació, amb noves accions que seran implementades mitjançant la Comissió d 'Igualtat.

Aquests eixos, i algunes de les accions més destacades que es plantegen, són les següents:

Eix I. Impuls de les polítiques d'igualtat de gènere, que té per objectiu principal, com el seu mateix 
nom indica, consolidar i avançar en el desenvolupament de polítiques locals de gènere al municipi. 



Algunes de les actuacions més destacades són la creació de l'Observatori Local de Gènere com a 
instrument per generar i divulgar el coneixement sobre les desigualtats entre dones i homes així com 
la consolidació del CIRD com espai vertebrador de les polítiques d 'igualtat de gènere a la ciutat.

Eix 2.  Lluita contra la violència masclista, que té per objectiu consolidar els mecanismes d’actuació 
local ja existents d’atenció de les dones que estan patint situacions relacionades amb la violència de 
gènere i continuar apostant per la prevenció i el canvi social a tots els nivells, incidint amb major 
mesura amb el jovent i a l'àmbit educatiu.

Eix 3.  Participació social i política de les dones, que té per objectiu principal potenciar la participació 
de les dones en la vida política, social i cultural del municipi, com a membres actives i com a 
ciutadanes que volen participar en la transformació social. Destaquem aquí les actuacions adreçades 
a enfortir les capacitacions de les dones i fer visibles les seves aportacions .

Eix 4. Repartiment de treball i usos del temps, que té per objectiu principal proporcionar eines i 
oportunitats laborals tant per les empreses com per a les dones del municipi a través d’un mercat de 
treball socialment responsable on dones i homes tinguin les mateixes oportunitats. Altres aspectes de 
treball que també recull aquest eix s'adrecen a continuar avançant en la disposició de recursos per a 
la corresponsabilitat i la conciliació de la vida laboral i personal .

Eix 5.  Coeducació, formació i producció cultural de les dones, que té per objectiu principal incorporar 
la perspectiva de gènere als programes i recursos educatius de la ciutat mitjançant la capacitació, la 
coeducació i la visibilització de les dones, i mostrar nous models que ajudin a revaloritzar el paper de 
la dona en la nostra societat.

Eix 6. Disseny de la ciutat des de la perspectiva de gènere, és a dir, continuar treballant per garantir la 
contribució de l'opinió de les dones a les polítiques d’urbanisme i mobilitat municipals, a través de la 
planificació i organització dels espais i equipaments de la ciutat atenent a les diferències i semblances 
d'ambdós gèneres.

I finalment l'Eix 7. Promoció de la salut de les dones, que té per objectiu principal contribuir a que les 
dones puguin gaudir d’una bona qualitat de vida en relació al seu estat de salut entesa des d’una 
perspectiva integral (física, emocional) i atendre especialment al cicle biològic de la dona, diferenciat 
de l'home, i a la millora del seu envelliment .

El procés de realització del pla d'acció ha comptat, al llarg de tot el procés, amb la participació directa 
de l'agent d'igualtat, del personal de l'ajuntament de les diferents àrees i/o serveis implicats (caps de 
servei i personal directiu). També hem comptat amb la participació de persones representants de la 
ciutadania (entitats, associacions i grups de dones com la Taula d'Igualtat d'Oportunitats de 
Granollers). A tots i totes vull agrair la seva col�laboració, ja que han estat clau en la seva realització 
així com la creació del Comissió d 'Igualtat de Gènere. Una Comissió creada amb la finalitat de garantir 
un correcte desplegament del conjunt d'accions que conformen aquest Pla i que serà l'encarregada de 
dur a terme la seva implementació a través del seu seguiment i avaluació. La Comissió d'Igualtat de 
Gènere es divideix en tres comitès en funció de les seves tasques. El Comitè Rector, format per 
persones representants a nivell polític de cadascuna de les àrees o àmbits d'actuació que compren el 
Pla Local d'Actuació de Gènere i que liderarà la regidora del Pla per la Igualtat. El Comitè estratègic 
format per Caps d'Àrea, Directors de Servei i Caps de Servei dels diferents àmbits d'actuació que 
compren el Pla, aquesta Comissió estarà liderada pel director de serveis de Benestar Social amb el 
suport de l'agent d'igualtat. I per últim el Comitè Operatiu, conformat per l'agent d'igualtat i diferents 
persones de perfil tècnic dels serveis i àmbits d'actuació que compren el Pla, liderant en aquest cas 
per l'agent d'igualtat. 

Amb l'aprovació d'aquest Pla, que avui portem a aprovació, volem fer palès el compromís ferm i 
constant que aquest equip de govern ha assumit per avançar cap a una societat a on siguin 
reconeguts els drets de les persones i en aquest cas especialment el de les dones. Volem una ciutat a 
on les dones tinguin les mateixes oportunitats que els homes i així contribuir a acabar amb les 
desigualtats entre dones i homes.

Per finalitzar, vull agrair a tothom que ha participat en el procés d'elaboració del Pla, les seves 



reflexions i aportacions, agrair especialment la feina que està fent la taula d'igualtat d'oportunitats i 
també la feina realitzada per l'agent d'igualtat, gràcies Xènia, per la teva dedicació i implicació que has 
posat en tot els procés.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Si que hi ha paraules demanades, en concret, per part de CiU, 

Sra. Navarro:
Hola, bona nit a tothom,

Alcalde president:
Perdó, perdó, perdó, es que no havia vist l'Àngels, l'Àngels Olano, senyora Olano, perdoni, no l'havia 
vist, té la paraula, 

Sra. Olano:
Molt breument. Per anunciar el vot del grup Popular, nosaltres donarem recolzament a l'aprovació del 
Pla d'Igualtat de Gènere i dintre dels eixos que ha posat de manifest la regidora, volíem destacar el 
que més ens ocupa i el que ens preocupa, és el tema de la violència de gènere. Pensem que totes les 
mesures i totes les eines que es posin a disposició de la nostra ciutat per prevenir lamentablement 
doncs l'actitud de moltes persones que utilitzen la força per imposar el seu parer, no és una bona 
mostra de ser ciutadans de la nostra ciutat i per tant que aquesta eina pot contribuir des del punt de 
vista administratiu a que sigui una realitat . 

Dit això i a diferència de la resta del meu grup, però els he dit que votaríem el que hem consensuat 
però com a dona tinc un parer diferent a ells, jo no crec amb les quotes, no crec amb molts d'aquests 
plans. Comprenc que hi hagi dones doncs que faci falta que es faci aquest seguiment i referència, 
però penso que és un tema que a la nostra societat està molt superat i ho dic com a dona. Penso que 
a la nostra ciutat potser si que hi ha col�lectius amb els quals es tindrà que fer un seguiment especial, 
però per sort i dic per sort perquè la prova és la quantitat de dones que estem en aquest petit 
hemicicle podem comportar-nos amb tota normalitat com a dona, i això és una cosa positiva i per tant 
com que soc la única portaveu m'agradaria dir-ho avui. La nostra societat ha avançat, que això no treu 
perquè aquests programes i aquests mecanismes siguin recolzats, per això he dit que primer 
recolzava, però que penso que amb tota normalitat avui la nostra societat, tret del tema masclista, 
doncs que ens dóna oportunitats i que per tant penso que s'ha de valorar la persona amb 
independència del seu sexe i que per tant doncs la majoria de persones hem tingut la sort i l'encert de 
ser criats amb aquests valors i com penso que la majoria de ciutadans pensem això per això ho he 
volgut dir públicament. 

Això no treu res del document que avui aprovem, però penso que és una bona realitat el fet de que es 
pugui dir això en aquests moments i en aquest Ple i per això, a diferència del meu grup, que son 
homes i que potser no s'han trobat amb determinades situacions penso que ho havia de dir, és una 
cosa que ens hem de manifestar contents, que no tinguem aquests obstacles que potser en altres 
èpoques si que hi havia però que avui, ni per la vida professional, ni per la vida política tenim a la 
nostra ciutat i que per tant, sempre se'ns ha mirat en funció de la feina que fèiem i no pel fet de ser 
home o dona, això vol dir una conquesta. Moltes dones van lluitar en el seu moment perquè això fos 
així i per tant a la nostra ciutat les regidores gaudim del mateix respecte consideració i preparació com 
la resta dels homes. Moltes gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Ara si, la senyora Navarro, per CiU, endavant, 

Sra. Navarro:



Bona nit Alcalde, bona dit a tothom. Jo potser la meva intervenció la faré una mica sens al contrari del 
que ha dit la senyora Olano, respecto moltíssim la seva opinió, però crec que queda molt per fer i 
d'entrada aquest Pla d'Igualtat ja ho relaciona, ja relaciona totes les oportunitats, però també totes les 
necessitats i totes les mancances que hi ha en quan a igualtat de gènere. 

La voluntat del equip de govern en aquesta matèria és la mateixa voluntat que té aquest grup, és a dir, 
nosaltres donarem el nostre recolzament i direm que si a aquest Pla d'Igualtat. Entre tots, penso que 
s'ha de treballar per a que les mancances i les necessitats que relaciona aquest pla, es puguin anar 
diluint durant els pròxims anys, perquè volem que la nostra ciutat sigui un referent important en 
aquesta matèria.

S'imaginen vostès, una empresa de transport que deixés el 50% de la seva flota de camions en un 
garatge, ¿que passa en aquesta societat, que està passant?

La denúncia sobre les diferències salarials entre homes i dones d'igual formació es repeteix des de fa 
molts anys. L'estudi més recent realitzat per ICSA (consultora internacional de recursos humans)  
informa que les dones cobren un 27 % menys en els mateixos càrrecs. Segons un estudi realitzat per 
la Cambra de Comerç de Barcelona, la pèrdua de talent femení, solament en l'àmbit d'actuació de la 
Cambra de Comerç de Barcelona, és en un any de 1.000 milions d'euros. Paral�lelament cal afegir la 
pèrdua de salut. L'Índex de malalties vinculades al malestar emocional és molt superior en les dones , i 
la violència de gènere, que no minva al nostre país, sinó que es consolida. Sense anar més lluny avui 
ha tornat a ser notícia, una dona ha mort a mans del seu marit al nostre país. Això s'ha de tenir en 
compte. 

¿Algú s'ha preguntant què en pensem les dones de les nostres metròpolis?

L'urbanisme de les nostres ciutats fa por a les dones. L'urbanisme de la nostra ciutat, senyor  Alcalde,  
fa por a les dones. No ens sentim identificades cap de nosaltres, amb la planificació de la mateixa. La 
seguretat ciutadana vers les dones al nostre municipi, és una fita important a assolir, senyor 
alcalde.¿S´ha preguntat com seria una ciutat dissenyada per dones, senyor alcalde?  És una font de 
por, la nostra ciutat així ho és, per tant hauria de ser una font de creativitat. S'ha de planificar tenint en 
compte les emocions. Hem de fer un canvi des del punt de vista urbanístic a Granollers. Siguem 
pioners senyor Alcalde a Granollers, ja que aquest equip de govern ha posat  tanta il�lusió en aquest II 
Pla d'igualtat, els posaré dos exemples a la ciutat:  hi ha dues zones de Granollers que son paral�leles 
a la via del tren, la zona del carrer Llevant que arriba fins a l'estació a on hi ha un aparcament que fa 
por a les nits i fa por a les dones, igualment la zona d'aparcament que hi ha paral�lela a la via del tren 
al costat del camp de futbol, que està propera a tot el que és el camp de futbol, em sembla que es 
proper a la zona d'aparcament, si carrer Tetuan, gràcies senyor Pius, d'entrada tota aquesta zona 
d'aparcament paral�lela a la via del tren, doncs no ens enganyem, ens fa por a les dones, d'acord, 
llavors pensem en aquest urbanisme de la ciutat. 

D'alguna manera jo li faig una proposta, senyor Alcalde, per minvar aquest tipus de mancances que 
encara tenim a la ciutat, pensem posar aparcaments per a dones, d'acord, properes a les zones de 
càrrega i descàrrega o properes a les diferents infraestructures més importants de la ciutat,  que no 
siguin llunyanes per nosaltres, que no ens haguem de desplaçar, que no tinguem el risc les dones 
d'anar d'un lloc a un altre. 

Siguem doncs, en el nostre municipi pioners a acabar amb el sentiment de metròpolis de la por .

La sociòloga i escriptora Eulàlia Solé, a un article a La Vanguardia del passat dia 21 setembre 
d'aquest  mes, ens parlava de les quotes femenines: 
1.- La recent trobada entre empresaris alemanys i el mon de la política espanyola, ara fa poc va reunir 
a 101 congressistes del Congrés dels Diputats al nostre país,  dels 101, només hi havien 7 dones del 
congres dels diputats.
2.- La llista de dirigents del banc central europeu: son homes en la seva totalitat.
3.- 5 homes al comitè executiu del Sr. Mario Dragui, cap dona.
4.- 17 governadors dels bancs centrals de cada país, cap dona.
Més de 20 caps que pensen, i no sortim de la crisi encara., ¿s'enrecorden d'allò que els deia abans del 
50% de la flota de camions que queda al garatge? 



Bueno, després d'aquesta polèmica intervenció, d'entrada, d'alguna manera voldria arribar a explicar i 
amb això si que coincideixo amb la senyora Olano, que els diferents processos que han portat a les 
dones durant molt de temps a durant molt de temps,  a ser una cultura hoste, una cultura huésped, és 
a dir estem com a convidades en un marc cultural que és del tot masculí. Tot i això, hi ha el treball de 
totes aquelles que ens precedeixen, ens pugem a les esquenes de totes les que ens han obert el 
camí, amb això coincideixo plenament amb la senyora Olano. S'ha fet molt, però encara queda molt 
per fer. La construcció d'aquest marc cultural, no ens enganyem, vull dir, és una construcció 
masculina i aquesta tendeix a consolidar-se i a conservar-se, d'acord, per tant els esforços en quan a 
fer que això canviï han de ser molt evidents per part dels polítics o de la gent de poder , d'acord. 

L'actual demanda social de talent femení fa més viable el canvi de paradigma. És a dir, anem cap a un 
canvi de paradigma i això és el que ha de ser , o sigui “La qüestió de les dones”, afortunadament,  ja 
no se situa en “el benestar social” o en l'ajuda als grups desfavorits. Avui es percep el talent i la 
cultura de les dones com una eina per al benestar i la prosperitat del món. Per el què senyor Alcalde, 
Regidors de l´equip de Govern, i la resta de companys i companyes regidores d´aquest Ajuntament, 
situem el talent femení allà on toca, i siguem pioners a fer-ho, des d´aquest Ajuntament. 

El lideratge femení és una demanda social formulada des de diverses instàncies del món econòmic i 
financer. Hi ha un informe, que és l'informe McKinsey reclama l'emergència del talent femení en les 
organitzacions, no com "una bona pràctica", sinó com un valor competitiu. L'informe demostra amb 
estadístiques la necessitat que les empreses incorporin talent i valors femenins per a ser més 
competitives i innovadores, els hi dóna bons resultats, hi han guanys.  Són moltes les directives 
europees que ens parlen d'això.

El Lideratge Femení és un nou paradigma social que permet la emergença d'aquest  talent femení. És 
un compromís social, per tant el nostre grup així ho recolzarà i ens sembla fantàstic que hi hagi aquest 
Pla d'Igualtat, però treballem-lo no només des d'un punt de vista en quan a la Igualtat legal o formal, 
que aquesta si que hi és, sinó treballem-lo també en quan a la igualtat real, des dels poders, és a dir, 
mirem de que la gent que tingui poder recolzi que realment aquest talent femení no sigui ni més ni 
menys que el dels homes, sinó igual, d'acord? Això ho hem de fer des de la base, això ho hem de fer 
formant a la gent des de que son petits, homes i dones, ja està, moltes gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. La regidora Maria del Mar Sánchez té la paraula per fer la cloenda d'aquest primer 
torn, 

Sra. Sánchez:
Gràcies Alcalde. La veritat es que no sé per on començar perquè al final ja m'he atabalat tant amb 
tantes xifres que no sé per on començar. Faré un popurri una mica de tot.

Senyora Olano, gràcies per votar aquest Pla, però el que no m'agrada, no per res, és que només ha 
ressaltat l'eix de la violència de gènere. Si que és l'eix que segurament més preocupa i és el més es 
veu també, però tots els eixos acompanyen perquè això no passi.

En resposta a l'ho de la quota que hem superat, que tenim, només ha de veure aquest hemicicle, som 
25 regidors i som 9 dones. De la població, de 60.000, la meitat son dones, la meitat son homes, per 
tant, ens queda molt encara, molt encara d'aconseguir, això no és normalitat. 

A la senyora Navarro, la veritat ho sento, m'ha atabalat tant amb tantes xifres perquè ni un discurs ni 
l'altre, el que vostè diu també atabala, tot l'hemicicle queda com atabalat, els homes ens escolten i 
sembla que som no sé, tenim por, clar, una ciutat segura per una dona és una ciutat segura per 
tothom. Vostè a pintat aquesta ciutat com una ciutat com una ciutat per la qual no es pot circular, miri 
jo soc la regidora del Pla d'Igualtat i la regidora de Seguretat i estigui segura de que vostè pot caminar 
per aquesta ciutat. Nosaltres treballem en aquest Pla, el que fem amb el segon Pla és avançar, quan 
vostè ens diu, em diu: ¿pregunta-li a les dones? A part de que en la Pla surt, aquí tenim un regidor que 
és el regidor d'obres que cada cop que fa una obra a la ciutat ell, en el seu, no sé com es diu, en el 



seu interior ja sap que quan ha de preguntar intenta que sigui la mateixa quantitat d'homes i dones 
que participin en aquell procés, però la veritat és que les dones no totes les dones volen participar. En 
un principi, a vegades, comencen a venir i poc a poc marxen, per l'ho tant, per això des de 
l'Ajuntament volem aplicar plans i volem aplicar sistemes en el qual les dones puguin participar. Per 
això tenim una taula d'igualtat la qual està amb moltes dones i elles son les que ens ajuden a fer les 
coses. 

Quan vostè diu: no som pioners, amb urbanisme hem sigut pioners, perquè si vostè recorda en el Pla, 
en l'anterior legislatura teníem el Pla de Barris, en el Pla de Barris havia un projecte d'igualtat a dins 
del barri de Congost, allà van participar 100 dones que van canviar la fisonomia d'aquell barri, 100 
dones. Per tant, hem sigut pioners, quan vulgui li ensenyo un llibre en el qual ens han publicat, ens 
han fet moltes coses. Per l'ho tant, jo crec que amb aquest Pla el que volem és continuar treballant per 
la ciutat, continuant mirar de que sigui la igualtat entre homes i dones i això no ho podem fer soles, ho 
hem de fer amb tots els que estan aquí i amb tots els homes. Per l'ho tant si això no ho aconseguim, ja 
sé que de xifres n'hi ha moltes, però només ens hem de posar amb ganes i endavant i el que no es pot 
fer és amb èpoques com les que estem, en èpoques que estem immersos en una greu crisi, les 
polítiques d'igualtat tirin enrere, hem d'abanderar que aquestes polítiques continuïn endavant, per això, 
des d'aquest equip de govern continuarem sempre endavant amb aquestes coses.

Alcalde president:
Moltes gràcies, no sé si vol intervenir en segon torn la senyora Olano, endavant,

Ara. Olano:
Por que no sé si de mis palabras se ha desprendido lo que quería decir o no precisamente porque he 
querido resaltar el tema de la la violencia de género es porque me parece, ademas que es un delito 
atroz, que alguien pueda intentar defender con una postura preponderante por cuestión de sexo, y 
llegar a quitar la vida a una persona y agredirla, o sea  por eso precisamente quería resaltar este y el 
hecho de que no halla resaltado los demás, ademas de por conciliación de la vida laboral y familiar, 
que miremos la hora que es ademas por eso es que ya le he dicho que votaba favorablemente, ya se 
que todo lo que diga les parece mal, pero es que me da igual, es mi momento de expresar lo que 
pienso, y por lo tanto digo el motivo por el que no he hecho referencia al resto de puntos del plan, 
porque a veces también se le quitan a uno las ganas de votar algunas cosas, e incluso de plantearse 
que hacemos aquí porque a veces no se dan cuentan pero con los gestos  con los comentarios faltan 
el respeto a los demás, y vuelvo a decir, para mi el hemiciclo este somos  nueve, pues estupendo, 
como si fueran la mayoría mujeres y hubiera  tres hombres, igual de estupendo, cada uno en su 
opción vital que decida si se quiere dedicar a la política o a otra cosa, por suerte la educación que 
recibimos la mayoría y que en ciudades como esta a través de este magnífico plan, igual que el que 
había antes que también ponía los mimbres, se nos posibilita que entendamos la importancia de la 
persona y de la preparación, y por los tanto hay empresas en que la mayoría son mujeres, y otras que 
la mayoría son hombres, yo me quedo con lo constructivo y es que las mujeres tenga la oportunidad, y 
eso no me parece que sea, claro que hay mucho a recorrer por supuesto, por eso he hecho mención a 
los orígenes, a las mujeres que en su momento rompieron una lanza, y con ese espíritu positivo es 
con el que nuestro grupo vota este plan, gracias.

Alcalde president:
Moltes gràcies, endavant senyora Navarro

Sra. Navarro:
Si, gràcies Sr. Alcalde, mes que res per dir que estic totalment d'acord amb el que ha dit la Sra. Olano, 
i jo també m'he referit en aquest sentit, vull dir, ens posem a les esquenes de totes les que ens 
precedeixen que ens han obert molt el camí i també estic d'acord amb la Sra. Sànchez, vull dir, 
nosaltres estem totalment d'acord amb aquest pla d'igualtat i pensem que hi han moltes mancances i 
pensem que s'ha d'anar cap endavant i que queda molt per fer, però Sra. Maria del Mar, m'agradaria 
que el comitè rector de la proposta que vostès fan, no es reuneixi un cop l'any, es reuneixi més, jo crec 
que fa falta.



Alcalde president:
Endavant, no se si vol cloure el debat. Jo si que volia fer un comentari, mireu venim de situacions molt 
complexes, fins l'any 79 en aquest hemicicle, en tota la llarga historia de la ciutat si havien assentat 
dues regidores, dues, en els segles i segles d'ajuntaments, una durant la República i un altre a l'època 
franquista, l'Anna Maria Roca, dues persones en segles i segles d'ajuntaments, bé, en tot cas això és 
l'evidencia  més clara del poder on estava, era un poder masculí, d'una manera flagrant, i a més a 
més, la ciutat la pensaven i la construïen els homes, però les grans usuàries eren les dones, i 
efectivament, hi havia aquesta gran frontera, aquesta gran barrera, entre qui pensava, qui governava i 
manava, i qui utilitzava, i efectivament les ciutats es van fer més enllà de qualsevol visió d'igualtat. 
Afortunadament, la democràcia també ens ha portat avenços en termes d'igualtat, avui sou nou 
regidores aquí, i m'agrada recordar que en l'anterior mandat l'equip de govern va arribar a ser paritari, 
set homes i set dones. També estic convençut que aquesta fractura que la societat a anat generant, 
necessita mesures correctives, no n'estic convençut, i és evident que sense la llei d'igualtat difícilment 
avui aquí hi hauria el número de regidores que hi ha, difícilment. La llei d'igualtat marca uns criteris 
que em semblen bons criteris per tal de que la gent que estem en els hemicicles representem el millor 
possible a la societat i, com ens semblen a la societat, millor representarem, per tant com més paritari 
sigui l'hemicicle millor explicarem el que passa a la societat . 

Per tant, calen mesures positives, varem aprovar un Pla d'Igualtat a l'any 2000 que va fer molta feina. 
Aprovem la segona edició d'aquest Pla i els plans son importants perquè son línies mestres per 
treballar però el més important son les persones. Des d'aquest punt de vista cal buscar els instruments 
perquè la gent les dones participin activament en el desplegament d'aquest Pla d'Igualtat, des 
d'aquest punt de vista jo si que volia agrair la feina que fa la taula d'igualtat, que és un organisme de 
participació actiu, fins i tot activíssim a la lluita per la igualtat, per tant els plans son importants, però 
més important és generar estratègies al voltant dels plans com ha descrit la senyora Sánchez que 
permetin fer realment un instrument de transformació de la realitat.

En tot cas, com no pot ser d'una altra manera i atès que ha estat emplaçat directament per la senyora 
Navarro, li contesto, la senyora Sánchez ja li ha explicat una mica. Miri, una de les primeres reflexions 
que han hagut en aquest país sobre dona i urbanisme s'han fet a Granollers, curiosament i n'estem 
orgullosos eh, n'estem orgullosos. Ha estat objecte d'anàlisi i d'explicació, fins i tot de treball, un 
treball important i d'alguna publicació i d'alguna exposició. Granollers a l'any 2007 va afrontar la 
reforma de la plaça de la Llibertat i la reforma de l'entorn del barri Congost a partir d'un taller de 
participació, com deia la regidora, amb més de 100 dones de totes les edats i totes les condicions, és 
una experiència fantàstica, vaig poder participar en un acte a on jo era l'únic home, cosa que també 
em va dotar aquesta visió de minoria absoluta, en aquest cas. Però realment la lectura de la ciutat, la 
lectura general de la ciutat és imprescindible per construir-la i ho hem aprés. Ho hem aprés entre 
altres coses perquè tot l'equip tècnic de l'Ajuntament de Granollers d'arquitectes, totes son dones, 
difícilment les dones que estan al front dels nostres departaments d'arquitectura de la ciutat faran una 
ciutat contra les dones, difícilment, son dones que viuen la ciutat tant com vostè i son dones, segur, 
que estimen la ciutat tant com vostè. Per tant, l'urbanisme a la ciutat el construïm segur que amb 
errors i segur que amb mil coses per millorar, vostè ha dit dues, jo potser diria potser 50 més, però no 
dubti que amb la perspectiva d'aquest equip de govern, el gènere és un element clau perquè hem 
tingut la sort de treballar amb un equip paritari i perquè hem pogut escoltar moltes observacions i hem 
pogut llegir moltes mirades de dones que ens han acompanyat, també ens han ajudat a fer entendre 
millor algunes coses als homes d'aquest equip de govern. 

Per tant, efectivament, la ciutat s'ha de construir amb termes d'igualtat i pensant en tothom i una ciutat 
bona per les dones, necessàriament és una ciutat bona per tothom i aquesta és la perspectiva en la 
que estem treballant amb urbanisme i amb el conjunt de les actuacions. Com sempre, com deia fa un 
moment, conscients de que sempre hi ha marges de millora i sempre hi ha espais per incrementar 
l'aportació de la gent i no dubti que la nostra vocació, la nostra voluntat és caminar-los, caminar-los 
junts perquè el gran objectiu s'expressa amb una paraula que és igualtat. 

En tot cas, sembla que tots els grups han manifestat la seva votació favorable, si, per tant aprovaríem 
per unanimitat aquest apartat i encoratjaríem a totes les persones que estan al voltant del 
desplegament d'aquest pla que segueixin tant actives i tant fer-mes en tota aquesta estratègia. Moltes 
gràcies.



APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde president:
Passaríem al següent apartat que és la Junta de Portaveus, Mocions, 
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La interrupció Voluntària de l'embaràs ha estat i és un fet controvertit en molts àmbits socials atès els 
diferents aspectes ètics, sanitaris i legals que es posen en qüestió amb la seva pràctica . 

La llei Orgànica 2/2010 de Salut Sexual i Reproductiva i de la Interrupció Voluntària de l'Embaràs, que 
entrà en vigor l'1 de juny del 2010 permet la Interrupció Voluntària de l'Embaràs (IVE) sense causa 
justificada fins la 14a setmana de gestació. Un pas endavant en el dret de les dones a decidir sobre el 
propi cos, dret reconegut a l'article 41 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Aquesta llei es basa en 
terminis i no en supòsits com l'anterior aprovada l'any 1985 (perill per a la vida o la salut de la dona 
embarassada, presumpció de defectes del fetus i violació).

Davant  la intenció manifesta de l'actual Govern d’Espanya de reformar la Llei 2/2010 de Salut Sexual i 
Reproductiva i d’Interrupció Voluntària de l'Embaràs, en termes clarament restrictius i d'eliminació de 
drets, més de 140 organitzacions de dones, col�lectius en defensa de la salut i organitzacions socials 
s’han unit per recolzar el manifest "Decidir ens fa lliures" que aposta clarament pel dret de les dones a 
decidir lliurement sobre la interrupció del seu embaràs com a part fonamental dels Drets Humans de 
les dones, perquè l'exercici d'aquest dret no pot ser regulat pel Codi Penal. 

Una vegada més, el govern del PP, davant la ineficàcia de la seva política econòmica, ha optat per 
aplicar la seva política més conservadora retallant els drets de les dones. Una pèrdua de drets que 
suposaria un risc per a la salut i la vida de les dones, restringint l'accés de la dona a l'IVE i fomentan 
els avortaments clandestins en condicions precàries que posaran el risc de la salut de les dones i els 
viatges a països on permetin l'IVE a terminis, només permès per aquelles dones que puguin assumir 
la despesa econòmica. 

Entenem que el dret de les dones a decidir sobre els seus cossos i a la maternitat no pot passar a ser 
una obligació. Hem d'assegurar que aquelles que no vulguin o puguin, per diversos motius, ser mares 
en aquell moment de la seva vida, tinguin la llibertat de decisió, perquè el cos és seu.

El dret al propi cos ha de prevaldre jurídicament envers els dictat morals impulsats pels sectors 
ultraconservadors.

Amb aquesta moció seguim les recents recomanacions que Nacions Unides ha fet a Espanya amb 
motiu de la revisió del compliment del Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals 
(PIDESC), que reconeix els drets a la feina, a l'educació i a la seguretat social, així com el dret a 
garantir el més alt nivell de salut possible, incloent-hi la salut mental, sexual i reproductiva sense cap 
discriminació. En elles les Nacions Unides recomanen a Espanya garantir la plena aplicació de la Llei 
Orgànica 2/2010 de 3 març de 2010 a tot el territori nacional i l 'adopció d'un procediment bàsic comú a 
totes les Comunitats per garantir un accés equitatiu a la interrupció voluntària de l'embaràs i per 
assegurar que l'exercici de l'objecció de consciència per part dels metges i altres membres del 
personal sanitari no constitueixi un obstacle per a les dones que volen posar fi a un embaràs . 

Per tot això,  proposem al ple de l’Ajuntament  de Granollers l’aprovació de  la següent moció i el 
trasllat al Ministeri de Justícia i als grups parlamentaris de les Corts Generals : 



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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Exigir al Govern de la Nació el manteniment de la Llei  2/2010, de 3 de març, de Salut Sexual i 
Reproductiva i d’Interrupció Voluntària de l'Embaràs, així com la garantia que les dones poden exercir 
el seu dret a la interrupció voluntària de l 'embaràs.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Sol�licitar la reducció l'IVA dels mètodes anticonceptius al 4% com a mesura de prevenció 
embarassos no desitjats i prevenció de malalties de transmissió sexual .

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Donar  suport al manifest "Decidir ens fa lliures" elaborat per la Plataforma Estatal en Defensa 
dels Drets Sexuals i Reproductius, que agrupa a  més de 140 organitzacions socials i de dones .

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la Presidència del 
Congrés de Diputats i al Ministre de Justícia . 

Alcalde president:
En tot cas, senyora Secretària, que consti en acta l'absència del regidor d'Acció Granollers perquè és 
presentant d'aquesta proposta i en tot cas les que no s'ha pogut expressar simplement que consti que 
si no està en aquesta votació és perquè no ha pogut assistir per malaltia a la Junta de Portaveus, 
segueixi si us plau, 

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor     ::::        PSCPSCPSCPSC,,,,    ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra     ::::        PPPPPPPP    
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions     ::::        CIUCIUCIUCIU
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El passat 24 d'agost el Govern de l'Estat va aprovar el Reial Decret-llei 1/2011, d'11 de febrer, de 
mesures urgents per a promoure la transició a l'ocupació estable i la requalificació profesional per a 
les persones desocupades que, per una banda incrementa la quantia de l'ajut fins al 85% de l'IPREM 
per a aquells beneficiaris amb tres o més persones al seu càrrec, però per altra banda, exclou a la 
inmensa majoria de persones joves o vulnerables que tenen especials dificultats .

 Tenint en compte que a Catalunya, al mes de juliol hi havia 614.792 persones en situació d'atur, per 
tant, és el principal problema del país, com demostra l'última Enquesta de Població Activa que posa 
de manifest el dramàtic augment de la desocupació i, per sobre de tot, l'increment del nombre 
d'aturats de llarga durada i el de les llars amb tots els seus membres en atur. A més a més, a 
Catalunya es calculen unes 100.000 llars sense ingressos. A tot això cal afegir l'alta taxa d'atur juvenil 
i la cada vegada més baixa taxa de cobertura de les persones aturades, és a dir, l'increment 
d'aquelles persones que no perceben cap prestació i no tenen cap ingrés.

Les polítiques desenvolupades pel Govern de l'Estat des de gener de 2012, lluny de resoldre el 
problema de l'atur, l'han agreujat amb:

      L'aprovació de la reforma laboral, que en abaratir i facilitar l'acomiadament ha provocat 
l'acceleració de la destrucció d'ocupació de manera insuportable.

       La retallada de les polítiques actives d'ocupació als Pressupostos Generals de l'Estat per al 2012 
ha significat la retallada de les polítiques actives d'ocupació, que a Catalunya ha provocat la reducció 
de 271 milions d'euros em aquesta partida, és a dir, un -58%. Aquesta retallada ha significat la 
pràctica supressió de les polítiques d'ajuda a les persones aturades en la recerca de feina, ja que 
afecten els programes d'orientació, formació i requalificació. Tot això en contra de les recomanacions 
del Consell Europeu.



        L'aprovació del Reial decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat 
pressupostària de foment de la competitivitat retalla de manera descomunal la protecció dels 
desocupats en suprimir subsidis especials per als més grans de 45 anys, en elevar l'edat de 52 a 55 
anys, i expulsa de la Renda Activa d'Inserció a pràcticament el 90% dels seus beneficiaris. Centenars 
de milers de desocupats es poden veure sense cap protecció en els propers mesos.

       Per últim, l'aprovació del Reial Decret-llei 23/2012, de 24 de agost, pel que es prorroga i 
reestructura el programa PREPARA de requalificació professional de les persones que esgoten la 
seva protecció per desocupació, ha significat per una banda una lleugera millora en l'import a 
percebre per les persones aturades amb 3 o més persones al seu càrrec, però per altra banda 
n'exclou l'accés a bona part de les persones aturades que fins ara hi tenien dret, penalitzant greument 
els joves i els més vulnerables que, en no poder fer-se càrrec del seu habitatge, han hagut de tornar a 
viure amb els seus progenitors, la qual cosa està significant una sobrecàrrega per a la ja migrada 
economia familiar.

Igualment, les polítiques en matèria d'ocupació i protecció social desenvolupades pel govern de la 
Generalitat  també estan significant una baixa cobertura de les persones més vulnerables i dels 
aturats i aturades sense cap prestació:

 Les restriccions en l'accés al programa de Renda Mínima d'Inserció, així com el retard en el 
reconeixement de la prestació. 
 La reducció de la plantilla del Servei d'Ocupació de Catalunya, que implica a partir de setembre 
que les OTG no podran fer moltes accions d'orientació i suport a la recerca de feina a les persones 
aturades, per tant, no podrà donar sortida als requeriments que estableix el programa PREPARA. 
 La inexistència de cap convocatòria durant el 2012 adreçada a les entitats, ajuntaments i/o 
centres col�laboradors de la Generalitat en matèria de polítiques actives d 'ocupació. 

Per tot això, les polítiques tant del govern de l'Estat com de la Generalitat estan abocant Catalunya a 
un alt risc de fractura social: més atur, menys protecció, menys drets, i contra tota recomanació 
comunitària, menys polítiques actives per afavorir l 'ocupabilitat i la protecció de les persones aturades.

En aquest context la continuïtat del programa PREPARA tal i com havia estat concebut és una 
necessitat de primer ordre. Aquest programa ha propiciat la millora de l'ocupabilitat de més de 
450.000 desocupats, tot i que en el context actual de manca d'ofertes ha fet difícil la inserció de les 
persones que hi participen. El programa es basa en una combinació de mesures actives d'orientació, 
formació i requalificació alhora que facilita una ajuda de renda a la persona aturada i acaba essent 
l'única font de subsistència dels ciutadans que esgoten la desocupació i que no tenen res més que 
aquests 400 € per poder subsistir.

Per tot això, el Grup Municipal Socialista proposa al ple de l 'Ajuntament de Granollers els següents 

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

PRIMER.- Instar el Govern de l'Estat a què, amb la finalitat de garantir la transició a l'ocupació, 
aconseguir una major coordinació entre les polítiques actives d'ocupació i les ajudes econòmiques 
d'acompanyament i evitar l'exclusió social, ampliï la cobertura del programa PREPARA a totes 
aquelles persones que s'hi podien acollir segons el Reial Decret-llei 1/2011, d'11 de febrer, de 
mesures urgents per a promoure la transició a l'ocupació i la requalificació professional de les 
persones aturades. Així mateix en faci l'ampliació pressupostària per tal de dotar el programa 
d'estabilitat.
 
SEGON.- Instar el govern de la Generalitat a emprendre mesures urgents per combatre l'atur juvenil i 
programes d'ocupació específics per a les persones joves excloses de l'actual programa PREPARA i 
que continuen tenint altes dificultats per trobar feina.
 
TERCER.- Instar el govern de la Generalitat a publicar i resoldre urgentment totes les convocatòries 
pendents adreçades als ajuntaments i entitats per donar suport a les persones aturades, especialment 
als col�lectius amb especials dificultats : programes d'orientació, formació, ocupació i inserció laborals. 



 
QUART.- Traslladar aquests acords al govern de l'Estat, al govern de la Generalitat de Catalunya i als 
grups parlamentaris del Congrés dels diputats i del Parlament de Catalunya. 

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
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El passat 25 de juliol de 2012 el consell d’administració de la societat pública Aigües Ter Llobregat 
(ATLL) anunciava oficialment una nova pujada del 70% de la tarifa del subministrament d’aigua en 
alta. 

A Catalunya, des del primer moment, el conjunt del món local va mostrar la seva oposició a aquest 
increment que pot significar increments de fins a un 30 per cent pels consumidors
El termini atorgat als municipis afectats per presentar al�legacions a la pujada coincidia tot just amb el 
mes d’agost, mes durant el qual l’activitat de les administracions es veu notablement reduïda, per la 
qual cosa també vam demanar ampliar el termini per poder preparar i presentar la documentació 
pertinent dins el termini estipulat. 

A tot això volem recordar que les polítiques de retallades desenvolupades en els últims mesos tant 
pels governs de l'Estat com de la Generalitat, han agreujat la situació econòmica de les arques 
municipals amb:
     L'augment de l’IVA per part del govern de l’Estat a partir d’aquest mes de setembre que suposarà 
per als ajuntaments 100 milions d’euros addicionals l’any. 
     L’impagament del deute pendent als ajuntaments catalans xifrat en més de 500 milions d’euros per 
part de la Generalitat de Catalunya. 

     La disminució progressiva de la participació dels ajuntaments en els ingressos de l’estat (PIE); 
l’encariment dels serveis que aquests ofereixen, així com el fet que ambdues administracions no 
respecten els convenis ni paguen les subvencions compromeses. 

     Per últim, que aquesta pujada anunciada per ATLL se suma a altres anteriors com la pujada del 
preu de l’aigua en alta aquest mateix any 2012, així com un increment del cànon –que a més es veurà 
gravat per l’esmentat augment de l’IVA fixat pel Govern de l’Estat- des d’aquest mes de setembre. 

Per tot això, considerem que les polítiques econòmiques dels governs de l'Estat i de la Generalitat 
estan abocant els ajuntaments catalans al col�lapse financer, amb un notable encariment dels serveis 
que donen i el corresponent augment de la pressió fiscal envers els seus ciutadans i ciutadanes .

A més, la Llei d’Estabilitat Pressupostària obligarà els ajuntaments a tenir un dèficit 0 a partir de l’any 
vinent; el sostre d’endeutament municipal està fixat en el 3’8% del PIB, i no es contempla a curt termini 
un nou model de finançament local just i necessari per poder fer front i garantir els serveis que donem 
a la ciutadania.

Per tot això, el Grup Municipal Socialista proposa al ple de l 'Ajuntament de Granollers els següents,  

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

1. Instar el govern de la Generalitat a ampliar el termini per poder debatre i dialogar sobre aquest 
notable increment de la tarifa del subministrament de l’aigua en alta per l’elevat cost econòmic que 
suposarà tant pels ajuntaments com pel conjunt de la ciutadania.



2. Instar el govern de la Generalitat a buscar el consens de totes les parts implicades i que aquestes 
puguin expressar els seus diferents punts de vista i valoracions per buscar possibles solucions 
alternatives a aquest nou augment tarifari tenint en compte l’actual situació econòmica crítica i 
excepcional que vivim.

3. Traslladar aquests acords al govern de la Generalitat de Catalunya i als grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya. 

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor     ::::        PSCPSCPSCPSC,,,,    CIUCIUCIUCIU,,,,    ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra     ::::    CapCapCapCap        
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions     ::::        PPPPPPPP

 
9999....4444).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A LA DONACIÓ DE MENJAR PER PART DE LES GRANS SUPERFÍCIESMOCIÓ RELATIVA A LA DONACIÓ DE MENJAR PER PART DE LES GRANS SUPERFÍCIESMOCIÓ RELATIVA A LA DONACIÓ DE MENJAR PER PART DE LES GRANS SUPERFÍCIESMOCIÓ RELATIVA A LA DONACIÓ DE MENJAR PER PART DE LES GRANS SUPERFÍCIES    
A LES ONGS DE LA CIUTATA LES ONGS DE LA CIUTATA LES ONGS DE LA CIUTATA LES ONGS DE LA CIUTAT,,,,    PRESENTADA PER LES JOVENTUTS DPRESENTADA PER LES JOVENTUTS DPRESENTADA PER LES JOVENTUTS DPRESENTADA PER LES JOVENTUTS D''''ESQUERRAESQUERRAESQUERRAESQUERRA    
REPUBLICANA DE CATALUNYAREPUBLICANA DE CATALUNYAREPUBLICANA DE CATALUNYAREPUBLICANA DE CATALUNYA    ((((JERCJERCJERCJERC))))    I RECOLZADA PERL GRUP MUNICIPAL DI RECOLZADA PERL GRUP MUNICIPAL DI RECOLZADA PERL GRUP MUNICIPAL DI RECOLZADA PERL GRUP MUNICIPAL D''''ACCIÓACCIÓACCIÓACCIÓ    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS ....

L’actual situació socioeconòmica provoca que moltes persones visquin en condicions vitals molt �

precàries. Parlem que, a la Comunitat Autònoma de Catalunya, el 20'4% de la població viu ja sota 
el llindar de la pobresa. Una situació que, en el context de crisi actual, empitjora dia rere dia. 

Hi ha col�lectius de persones que actualment tenen seriosos problemes per subsistir en el seu dia �

a dia. Per això, si no se sap donar una resposta institucional per pal�liar els seus problemes, es 
veuran avocats a la completa marginalitat social .

Granollers compta amb un teixit associatiu independent d’assistència a aquestes persones capaç �

de fer-los arribar l'ajuda que les institucions encara no poden donar-los. 

Granollers compta amb alguns establiments de gran superfície que encara desaprofiten alguns �

dels seus productes alimentaris, llançant-los a les escombraries quan encara són aptes per al 
consum. 

Granollers, com a ciutat i capital de comarca, ha de ser exemple de les solucions que les �

institucions polítiques poden oferir davant dels problemes socials que s'esdevenen actualment al 
nostre entorn més immediat. 

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

Que l’Ajuntament contacti amb aquests establiments i negociï amb ells la gestió d’aquests �

productes encara aptes per al consum. 

Que l’Ajuntament, juntament amb les entitats de Granollers, si fos necessari, aconsegueixi el �

compromís explícit d’aquests establiments de donar els esmentats productes a les entitats o 
òrgans d’ajuda als desafavorits.

Que s’informi adequadament a la ciutadania i, en especial a aquests col�lectius, de tal activitat.�

Que l'Ajuntament de Granollers faci arribar al Parlament de Catalunya una proposta de llei que �

reguli aquesta situació, tot convidant aquests establiments a donar aquells productes encara aptes 
per al consum sempre que els faltin cinc dies per caducar .  

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor     ::::        PSCPSCPSCPSC,,,,    CIUCIUCIUCIU,,,,    PPPPPPPP,,,,    ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra     ::::    CapCapCapCap        
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions     ::::        CapCapCapCap

 
Alcalde president:
Moltes gràcies, passem ara a l'apartat de Precs, Preguntes i Interpel�lacions, 

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



Alcalde president:
Per part d'ICV-EUÏA, 

Sr. Casasnovas:
Si, gràcies Alcalde. Ja l'altre dia en el ple de l'Estat de la Ciutat varem fer el comentari sobre, després 
dels focs d'artifici de la festa major, que el recinte firal al cap d'una setmana encara hi havia restes 
dels focs. La setmana passada va ser la festa del barri de ponent també, al cap de sis dies al parc de 
Ponent encara hi havia restes. Volia preguntar-li al regidor Segovia ¿quin seguiment es fa quan hi ha 
activitats com aquesta per la neteja?

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

Sr. Segovia:
Pues el seguimiento que se hace es el habitual, teniendo en cuenta de que en ocasiones no se 
contrata una limpieza especial por según lo que se nos dice que se va hacer y por otro lado también 
hay que decir que hemos tenido una reunión esta semana con la empresa para mejorar esos servicios 
teniendo en cuenta también, y eso hay que explicarlo, que coincidió después de la Fiesta Mayor las 
dos barredoras grandes de esta contrata se estropearon justamente al acabar la Fiesta Mayor, una de 
ellas ni acabó, tuvimos que evidentemente, todo ese proceso de limpieza de la Fiesta Mayor que en 
unos sitios estaba, de verdad, con suciedad acumulada, nos ha retrasado la limpieza de otras zonas 
que esperamos ya ponernos en esta semana a tono, una vez recuperados las existencias de personal 
como de maquinaria.

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

Sr. Rojas:
Gràcies Alcalde. Amb el recient trasllat dels serveis de la Masia a Can Muntanyola, bona part de la 
Masia ha quedat buida. Jo el que m'agradaria preguntar si n'hi ha algun tipus de contacte amb 
Associacions de Veïns o amb el Centre Cívic de Granollers , si heu fet alguna proposta. Gràcies.

Alcalde president:
En tot cas, si vol contesto jo mateix. En tot cas, a la Masia conté en aquests moments tres serveis o 
tres àmbits d'actuació de treball. Un manté el que fa referència a ocupabilitat, és a dir, la relació de 
Granollers amb les persones que estan amb atur i que van a buscar serveis de suport i 
d'acompanyament i de formació. Aquest és un tema que ha quedat a la Masia, que era un dels 
objectiu, separar la part d'ocupabilitat de la part de Promoció Econòmica era un objectiu ja de la pròpia 
actuació. Un segon servei que s'ha traslladar a la Masia és un servei que hi havia just al Centre Cívic 
Jaume Oller que és una zona de serveis socials, que crèiem que era un bon moment per millorar-li les 
condicions, era una petició històrica del servei i de les treballadores i dels treballadors d'aquell àmbit i 
s'han reubicat per donar un millor servei a la pròpia masia i un part de l'edifici en el Pla d'Usos es 
cedirà a les entitats de la zona per tal de fer aquest servei també de Centre Cívic. En tot cas, com que 
és evident que no estem en un moment de fer obres ni de fer nous edificis, del que es tracta és de 
buscar aquest encaix com hem fet en altres indrets de la ciutat en el que aquesta visió d'espai cívic 
obert hi convisquin diversos serveis , municipals i també entitats. 

¿Més qüestions?

Sr. Gutiérrez:



Si, gràcies Alcalde. En el passat ple de juliol de 2011 es va fer un prec a l'equip de govern demanant 
el rebaix de les voreres de la plaça de la muntanya, amb la resposta que la partida d'accessibilitat no 
és infinita i que aniria a la llista d 'espera.

En el ple del mes de febrer d'aquest any, els hi vaig fer la mateixa pregunta i em van respondre que en 
dos mesos iniciarien les obres. En el mes de maig, el senyor Juanma, regidor, em diu que aquestes 
obres es farien al mes d'agost que és quan hi ha menys trànsit, però estem a últims de setembre i ni 
rastre de les obres ni cap comentari. M'imagino que em diran que no hi ha diners, però això ja ho 
sabien en el mes de febrer que és quan vostès em van dir que començarien les obres en un parell de 
mesos.

Per tant prego a l'equip de govern que quan es digui una cosa es faci.

Alcalde president:
Bé, en tot cas sembla que estan debatent entre l'Albert i el senyor Segovia ¿qui contesta?

Sr. Camps:
Contestaré jo. En tot cas com que el tècnic responsable que està elaborant el projecte doncs pertany a 
Obres i Projectes i en aquest tema d'accessibilitat doncs, bé, s'està treballant en el projecte, està en 
cartera, està ja previst de fer-ho properament, per tant el compromís de que es farà és manté en peu i 
es farà, d'acord? 

Sr. Gutiérrez:
¿Quan?

Sr. Camps:
Quan puguem, immediatament, al més aviat possible. No és un procés fàcil perquè aquests temes 
d'accessibilitat, ho hem comentat moltes vegades també, ho fem amb la participació també de Serveis 
Socials, també ho fem amb la participació de mobilitat, de via pública i als tècnics se'ls hi 'encarrega la 
feina, es fa el projecte, llavors s'executa en funció de la disponibilitat que tinguem. Disponibilitat en 
tenim, per tant en les properes setmanes esperem que es pugui fer aquesta actuació que és el nostre 
desig. 

Alcalde president:
És evident que és una mancança que s'ha de resoldre i està en cartera. ¿Més qüestions?

Sr. Gutiérrez:
Si, una altra. Fa molts mesos al ple del mes de juliol de 2011 que venim parlant de l'arranjament i 
manteniment dels espais esportius, en especial subsanar el problema d'aigües que s'estanca a 
l'entrada dels vestuaris de les pistes d'atletisme en una superfície aproximada de dos cents metres 
quadrats. 

Aquest tema ja està tractat en comissions, en Ple i en diverses ocasions amb el regidor d'esports amb 
qui va haver un compromís que aquest problema quedaria resolt abans dels campionats de Catalunya 
que s'han portat a terme els dies 17 i 18 del passat mes de juliol. Amb aquest cas el Club Atlètic 
Granollers ha hagut de fer les reparacions imprescindibles per poder disputar aquest campionat. 
També vull dir que se'ls va entregar un pressupost al també al juliol de 2011 per un import de 6.170 € 
amb la qual cosa quedava resolt el problema de l'aigua i de les reparacions que he comentat. Cal dir 
que, com tos sabem, que aquestes pistes son municipals i que segons estadístiques d'aquest mateix 
Ajuntament hi passen al voltant de 60.000 persones cada any. 

Per tant, prego a l'equip de govern una resposta al respecte, 



Alcalde president:
No sé si el regidor la vol donar ara o vol fer ús de parlar -ne a la Comissió Informativa, endavant,

Sr. Garcia:
És molt senzill, no li puc treure la raó, que més ens agradaria que poder-la fer. A dia d'avui ens ha 
estat impossible. Totes les intervencions que hem fet han estat bàsicament superficials, no tot l'ho 
bones que haurien de ser, però que ho tenim en ment i que, com deia el regidor, no volem que passi 
gaire temps fins que puguem solucionar aquest problema, és el nostre desig, sens dubte.

Alcalde president:
Moltes gràcies. ¿Més preguntes?. Per part de CiU, endavant senyor Noguera, 

Sr. Noguera:
Si, gràcies senyor Alcalde. Una pregunta dirigida a la regidora d'economia i hisenda, perquè a 
vegades em costa molt el seu nom poder-lo dir correctament, eh.

En relació a l'aprovació de les darreres Ordenances Fiscals d 'aquest municipi, crec recordar que es va 
quedar que es crearia una comissió especial per estudiar les Ordenances Fiscals. Crec que estem a 
un mes vista, que el proper Ple segurament s'aprovaran les Ordenances Fiscals, preguntar pel tema 
de la Comissió que s'havia de crear i també quan tindrem a disposició de tots els grups les 
Ordenances per poder-les estudiar amb el degut temps. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Endavant senyora Ortego, Aroa Ortego, 

Sra. Ortego:
Gràcies, sort que no tinc un nom alemany o algo així. Bé, el tema de les Ordenances el problema de 
poder treballar amb molta previsió igual que ens passarà com el pressupost es que les notícies que 
poden tenir efectes amb totes aquelles decisions que tu prenguis, doncs, cada dia tenim una notícia 
nova, per tant a mi casi que em fa una mica de por començar a estudiar les coses amb molt de temps 
perquè se'ns van desmuntar tots aquells argumentaris, tots aquells números o tots aquests projectes 
que tenim. 

De totes maneres, si que és cert que ens vàrem comprometre a fer aquesta comissió i en tot cas al 
llarg d'aquest mes a mi m'agradaria que ens trobéssim sovint més enllà de les Comissions 
Informatives que nosaltres marquem. Estem acabant de tancar proposta, avanço que sense gaires 
novetats, precisament pel moment en que ens trobem, per la situació que tots coneixem ja ve sent així 
en els últims exercicis i en tot cas si que demanaria que si hi ha algun grup que ja té alguna proposta 
en concret com em consta, temes de tarifació social, per exemple per part del representant de 
ICV-EUiA en tot cas si que m'agradaria que ens la fessin arribar i ens comprometrem a que hi hagi un 
alt nivell de comunicació tenint en compte que els marges que tenim no son molts i en la propera 
informativa podem acabar-los de concretar. Gràcies.

Alcalde president:
En tot cas només afegir que no son molts per l'oposició però que tampoc son molts pel govern els 
marges de maniobra que l'aplicació dels principis d'estabilitat pressupostària ens deixaran enguany. 
¿Més preguntes? ¿Més qüestions? Endavant senyor Germán. 



Sr. Cequier:
Gràcies Alcalde. Em toca l'últim però acabem de seguida eh, bé, de seguida que acabem, ah, tu 
també? Així no soc l'últim, penúltim. 

La meva pregunta és d'un contingut transversal en dos dels temes que avui hem comentat aquí. Un 
d'ells, el darrer, el II Pla d'Igualtat de Gènere que òbviament tots hem aprovat per unanimitat perquè és 
necessari, és convenient, és just, és oportú perquè encara falta molt per progressar. L'altre tema és el 
pla de xoc que també ha sortit en alguns moments dintre de l'economia dins el qual el milió d'euros, un 
dels apartats importants era per la contractació de 68 persones, amb 476.000 € 6 mesos. Llavors, 
mirant xifres trobo una certa desconnexió o incoherència entre la doctrina del segon pla d'igualtat que 
acabem de comentar i a més detalladament alguns dels objectius en el pla laboral i el contingut real 
d'aquestes 68 persones que contractarem. Xifres concretes, de les 68 persones, 25 seran dones 
segons el que està planificat i 43 homes, sorprèn. 

Segona observació, estan classificades les persones en oficials, operaris i auxiliars, d'oficials n'hi 
haurà 20 i tot homes, cap dona. Una altra qüestió, d'auxiliars hi haurà 17, tot dones, cap home. Hi ha, 
1, 2, 3, 4, 5, 5 de les activitats proposades que no surt cap dona. Son unes xifres doncs que, com he 
dit, hi ha una certa incoherència o desconnexió entre la doctrina. La pregunta és: ¿què motiva 
aquestes desconnexions que aparentment semblen?

Alcalde president:
Aquesta és una pregunta adreçada, suposo, a la regidora Andrea Canelo, aquest és un tema que hem 
discutit també a nivell de govern, per tant, la senyora Canelo té la paraula,

Sra. Canelo:
Poden semblar desconnexions en tot cas. Després i just després de parlar del Pla d'Igualtat encara 
més. El que si que li asseguro es que per la meva part que he sigut la responsable de gestionar 
aquests plans d'ocupació i per la part de la resta de l'equip de govern i també de l'equip tècnic que ha 
hagut de desenvolupar les sol�licituds per tal d'establir els plans d'ocupació que en breu començarem 
a executar, s'ha, com deia l'Alcalde, s'ha produït un intens debat respecte aquest tema. Aquest era un 
tema que ens preocupava moltíssim, a mi personalment i a tots nosaltres, ens preocupava molt doncs 
perquè com deia la regidora abans el 50% de les persones d'aquesta ciutat son dones i el 50% son 
homes i el 50% dels aturats son homes i el 50% son dones, estem al 49 i algo i al 51 i algo, per tant, 
50-50. Aquesta era una preocupació de tots nosaltres, establir uns plans d'ocupació que fossin al més 
ajustats possibles a la realitat, a la pràctica això és molt difícil. Li reconec que és difícil perquè la 
majoria de llocs de treball que son necessaris en aquest Ajuntament en quan a plans d'ocupació i per 
tant adreçats a persones amb baixa o poca qualificació generalment son feines que poguéssim dir 
més destinades a homes. No vull dir que no ho puguin fer dones, òbviament, que ho podrien fer 
dones, però a la pràctica ens trobem i amb l'experiència de molts anys de fer plans d'ocupació previs 
que aquests llocs de treball no estan demandats per dones.

Per tant, vàrem intentar que la majoria de llocs de treball que no fossin adreçats, diem-ne, a feines del 
sector de la construcció o adreçats més a serveis de manteniment i tal, doncs que fossin dones i per 
això aquest ajust que vostè explicava en el que la majoria d'auxiliars, de fet totes les auxiliars i també 
una bona part dels operaris son dones, ja que, la majoria dels oficials que ens trobarem en el mercat 
de treball seran homes.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Com veu hi havia una reflexió al darrera i molt profunda, molt llarga. Endavant senyor 
Canal, 

Sr. Canal:
Molt bé gràcies. La meva pregunta ara en aquest cas és molt més senzilla, és per al senyor Segovia i 
és un prec. Des de que s'han fet aquests nous accessos per les obres de l'Hospital ha aparegut com 
una mena de punt negre nou, que és just quan els cotxes que venen de Cardedeu que pugen pel 



Ramassar se'ls desvia cap a la deixalleria i cap al cementiri. Aquests cotxe se'ls hi ha de tallar el pas i 
per tant s'ha col�locat una barrera i s'ha col�locat una senyal de stop i una senyal de no sé que, que 
amb prou feines aquest pas a més va a parar a un canvi de rasant que pugen tots dos, no veus gaire 
els que venen, però a més a més els que venen de Granollers, que surten, surten amb molta velocitat, 
s'han posat uns ressalts o no sé com es diu, però que els esquiven pel costat i en fi, jo he pogut 
apreciar de vegades vidres per allà a terra, jo crec que xoquen, hi han hagut, vostè no sé si les sabrà, 
però en tot cas, jo li puc garantir que he vist diverses restes d'accidents. Era només repensar-ho això, 
perquè que el que ve pugui veure qui ve i que el que torna de Granollers d'alguna manera se l'avisi 
que allà hi ha un conflicte de trànsit. Gràcies.

Alcalde president:
Queda com a prec que s'anoten tan els regidors de mobilitat com d'obres perquè aquest és un treball 
que han de fer conjuntament. Òbviament doncs estem fent una actuació important i en tot el tema 
senyalització també té aquest caràcter provisional que necessita sempre aquestes mirades, aquestes 
revisions permanents, per tant, agraïts pel comentari i en tot cas el senyor Camps i el senyor Segovia 
treballaran sobre el tema.

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