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AlcaldeAlcaldeAlcaldeAlcalde: Molt bona tarda a tots i totes, donem inici a la sessió ordinària del Ple de setembre. Que 
comença amb una novetat, com és el retràs uns metres de l'espai de Secretaria Intervenció, a 
proposta de la senyora Secretària, que vol tenir una visual més amplia de l'hemicicle. I per tant amb 
aquesta novetat iniciem la sessió.

 

1111).-).-).-).-APROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE L ''''ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIAACTA DE LA SESSIÓ DEL DIAACTA DE LA SESSIÓ DEL DIAACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA     30303030    DE JULIOL DEDE JULIOL DEDE JULIOL DEDE JULIOL DE     2013201320132013

L'AlcaldeAlcaldeAlcaldeAlcalde pregunta als regidors i regidores assistents si tenen alguna observació a fer a     
l’acta de la sessió ordinària de data 30 de juliol de 2013 i no havent-hi cap s’aprova per unanimitat 
dels regidors i regidores assistents.

2222).-).-).-).-CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ I,,,,    
EN CONCRETEN CONCRETEN CONCRETEN CONCRET,,,,    DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LESDELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LESDELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LESDELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LES    
SESSIONS NÚMEROSSESSIONS NÚMEROSSESSIONS NÚMEROSSESSIONS NÚMEROS    27272727    AAAA    31313131,,,,    CORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIES    2222,,,,    9999,,,,    16161616,,,,    23232323    IIII    30303030    DE JULIOLDE JULIOLDE JULIOLDE JULIOL    
,,,,RESPECTIVAMENTRESPECTIVAMENTRESPECTIVAMENTRESPECTIVAMENT ,,,,    PEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES DPEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES DPEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES DPEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES D''''AQUESTES SESSIONS SAQUESTES SESSIONS SAQUESTES SESSIONS SAQUESTES SESSIONS S''''HAHAHAHA    
EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICSEFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICSEFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICSEFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICS ,,,,    EN ELS TERMES DE LEN ELS TERMES DE LEN ELS TERMES DE LEN ELS TERMES DE L ''''ARTICLEARTICLEARTICLEARTICLE    22222222....2222AAAA))))    
DE LA LLEIDE LA LLEIDE LA LLEIDE LA LLEI    7777////1985198519851985,,,,    DEDEDEDE    2222    DDDD''''ABRILABRILABRILABRIL,,,,    I ELS ARTICLESI ELS ARTICLESI ELS ARTICLESI ELS ARTICLES    104104104104    IIII    113113113113....1111....BBBB))))    DEL RDDEL RDDEL RDDEL RD    2568256825682568////1986198619861986,,,,    DEDEDEDE    28282828    DEDEDEDE    
NOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRE.... 

La SecretàriaSecretàriaSecretàriaSecretària  informa als regidors i regidores assistents  que han pogut consultar els acords citats .
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EN CONCRETEN CONCRETEN CONCRETEN CONCRET,,,,    DE LES RESOLUCIONS DE LDE LES RESOLUCIONS DE LDE LES RESOLUCIONS DE LDE LES RESOLUCIONS DE L''''ALCALDE PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATSALCALDE PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATSALCALDE PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATSALCALDE PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATS,,,,    
MITJANÇANT DONACIÓ DE COMPTEMITJANÇANT DONACIÓ DE COMPTEMITJANÇANT DONACIÓ DE COMPTEMITJANÇANT DONACIÓ DE COMPTE,,,,    EN ELS TERMES DE LEN ELS TERMES DE LEN ELS TERMES DE LEN ELS TERMES DE L''''ARTICLEARTICLEARTICLEARTICLE    22222222....2222AAAA))))    DE LA LLEIDE LA LLEIDE LA LLEIDE LA LLEI    
7777////1985198519851985,,,,    DEDEDEDE    2222    DDDD''''ABRILABRILABRILABRIL,,,,    I DELS ARTICLESI DELS ARTICLESI DELS ARTICLESI DELS ARTICLES     42424242    IIII    104104104104    EL RDEL RDEL RDEL RD    2568256825682568////1986198619861986,,,,    DEDEDEDE    28282828    DE NOVEMBREDE NOVEMBREDE NOVEMBREDE NOVEMBRE .... 

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

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

4444).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DELS COMPTES GENERALS DE LAPROVACIÓ DELS COMPTES GENERALS DE LAPROVACIÓ DELS COMPTES GENERALS DE LAPROVACIÓ DELS COMPTES GENERALS DE L''''AJUNTAMENT IAJUNTAMENT IAJUNTAMENT IAJUNTAMENT I    
PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEUPATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEUPATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEUPATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU ,,,,    CORRESPONENTS A LCORRESPONENTS A LCORRESPONENTS A LCORRESPONENTS A L ''''EXERCICI DEEXERCICI DEEXERCICI DEEXERCICI DE     2012201220122012

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

El compte general de l'exercici de 2012 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 EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les 
entitats locals. 
- 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.

S'inclou en aquest expedient l'aprovació del compte de recaptació que presenta la Recaptadora 
municipal per a la seva aprovació.

Atès l'informe de l'interventor relatiu al Compte General de la Corporació, corresponent a l'exercici de 
2012.

Atès que el Compte General de la Corporació, ha estat informat favorablement per la Comissió 
Especial de Comptes, en data  23 de juliol de 2013.

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 que s'adjunta, de l'exercici de 2012, integrat pels estats i documents comptables dels 
ens següents:

-  Compte general pressupost Ajuntament de Granollers.
-  Compte general pressupost Patronat Museu Municipal.
- Estat i comptes de l'Entitat pública empresarial Granollers mercat .
- Estat i comptes de Granollers Promocions, S.A.
- Estat i comptes de Granollers Audiovisual, S.L.
- Estat i comptes de Granollers Escena, S.L.

SegonSegonSegonSegon.... Trametre aquest acord juntament amb la tramesa de la documentació que estableix a la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya, d'acord amb el conveni signat entre la Sindicatura de 
Comptes i  el 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. 

L'AlcaldeAlcaldeAlcaldeAlcalde dóna la paraula a la regidora delegada d'hisenda senyora Aroa Ortego. 

SenyoraSenyoraSenyoraSenyora    OrtegoOrtegoOrtegoOrtego: Gràcies Alcalde. Com deia la Secretària, ja és habitual, que al Ple del mes de 
setembre portem a aprovació el Compte General, després d’haver donat compte en aquest mateix Ple 
al mes de març de la Liquidació del Pressupost de l’Ajuntament i del Museu i després d’afegir també 



els comptes, com deia també la Secretària, de les Societats Municipals: Granollers Promocions SA, 
Granollers Audiovisual, Granollers Escena i l’EPE Granollers Mercat. Uns comptes, els de les 
Societats, que a més a més han passat pel respectius Consells d’Administració .

L’expedient ha estat a disposició dels membres de la Comissió Especial de Comptes i també ha 
complert els períodes d’exposició pública sense que s’hagi presentat cap al�legació. De manera que 
els comptes que portem avui són els mateixos que ja vam repassar amb la liquidació el mes de març .
Si recorden, parlàvem d’un resultat pressupostari ajustat. És a dir, tenim només en compte els 
ingressos i les despeses atribuïbles a l’exercici, de 8.863.261.65 € i un romanent de tresoreria 
disponible de 4.749.114,47 euros, dades positives que també compten, recordin, amb l’efecte positiu 
de la integració dels patronats, que ja tot el exercici 2011 ja no van funcionar com a organismes 
autònoms.

La valoració que fèiem llavors d’aquestes xifres era positiva, ja que malgrat els exercicis consecutius 
en que portem arrossegant una crisi econòmica profunda, i per tant els exercicis que portem amb 
fortes davallades d’ingressos que hem patit de manera cada cop més acusada, val a dir que els 
resultats ens permeten parlar d’una bona salut financera de l’Ajuntament.

Sembla que en bona mesura les comparatives amb ciutats de característiques similars a la nostra 
també ens donen la raó. Si ens fixem en el que diu el SIEM ( Servei d’Informació Econòmica 
Municipal) de la Diputació de Barcelona, que ens compara amb:
Vic, Igualada, Manresa, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, les conclusions que s'en poden 
extreure són positives.

Si analitzem la càrrega fiscal impositiva per habitant del exercici 2012 la de Granollers continua 
essent inferior a la mitjana, i d’una manera molt destacada si només tenim en compte l’IBI que és 
l’impost que afecta al conjunt de la ciutadania, a Granollers 282 €/habitant de mitjana front els 323 €/
habitant de la mitjana del grup.

També és inferior la càrrega fiscal si considerem la totalitat dels ingressos municipals sobre els 
immobles (es a dir, afegint al IBI, les escombraries i el clavegueram)…amb una diferencia de 30 €/ per 
número de rebuts d’IBI.

Pel que fa a l’execució del Pressupost, la dels ingressos ordinaris és força superior a la del grup i pel 
que fa a la finalitat de la despesa ordinària, destaca una major despesa per càpita respecte a la resta 
de ciutats estudiades en educació, en cultura, en esport, i en seguretat ciutadana, i una menor 
despesa en despeses generals i deute públic.

De les dades de deute, s’observa un deute per habitant molt major en el grup objecte d’estudi que a 
Granollers, 721 €/habitant front els 980€/habitant del grup. Si a més a més, això ho posem en relació a 
que realitzem una major amortització, però que tenim una menor despesa financera, hem d’entendre 
que a Granollers el deute s’instrumenta a través de préstecs a més curt termini, la qual cosa 
evidentment suposa un ritme de retorn major, però també suposa una menor despesa financera.

Si ens fixem en quin és el nivell d’execució de les inversions, a Granollers ens situem en un 61,5% 
mentre que la mitjana del grup presenta en aquest exercici que és objecte d'estudi un baixíssim 
percentatge, més baix que mai, que no arriba ni al 30%.

L’esforç inversor per càpita és també superior a Granollers , tot i que en totes les ciutats és evident una 
reducció de les inversions d'una manera continuada des de l'any 2009. En concret, a nivell general al 
que es va invertir a l'exercici 2012 és aproximadament una 1/5 part del que es va invertir l'any 2009.

L’anàlisi de l’índex de recaptació d’impostos és a Granollers superior a totes les altres ciutats, un 
índexs que a més en la resta de casos empitjora respecte a l'exercici 2011, mentre que a la nostra 
ciutat l’evolució d’un any a l’altre és positiva. I a més a més, també ho és la tendència respecte a 
l’índex de recaptació en el període de voluntària.

M’agradaria per últim fer referència a les dades de situació financera i pressupostària, per destacar 
que l’estalvi net representa l’11% dels ingressos ordinaris de la corporació, gairebé doblant les dades 
de 2011 i triplicant el promig de les ciutats amb les quals som comparats. I destaco aquesta dada 
especialment perquè aquest estalvi, en definitiva, ens permet fer part de les inversions amb recursos 



propis, poden evitar en part recórrer a l’endeutament.

També el romanent de tresoreria per càpita és molt superior a Granollers que a la resta de municipis 
124€/ habitant a Granollers front una mitja que no arriba a 18 €/habitant, el que evidencia que fins i tot 
hi ha ciutats amb un romanent de tresoreria negatiu, amb el que això comporta a l’hora de perdre 
autonomia en decisions pressupostaries. I aquestes dades tan diferenciades, a més a més, s'ha de 
dir, tenint en compte que aquest Ajuntament és el que en comparació amb els altres que són objecte 
d'estudi, tenim el percentatge més elevat de aprovisionament de saldos de dubtós cobrament.

El deute viu per càpita també es compara en aquest estudi, amb un resultat a Granollers també molt 
inferior al del promig, sembla doncs que som l’única de les ciutats analitzades que redueix el seu 
deute respecte a l’exercici anterior, i a més tenint en compte que al parlar de deute viu l’estudi engloba 
aquell que és a curt i a llarg termini, però també aquell que es contracta directament o que s'avala.

I per últim, una dada que no apareix en l'estudi, però que en tot cas coneixen, que és que evidentment 
existeixen tensions de tresoreria, i que evidentment les deu patir aquest Ajuntament com també la 
resta de ciutats. No estem vivint una situació idíl�lica, no vull pas que es desprengui això de les meves 
paraules, o de les dades que he destacat.

És evident que estem vivint moments molt complicats, i que els municipis són probablement les 
institucions a les que primer s’ha tret marges d’autonomia o capacitat de gestió dels seus recursos. 
Altres han decidit per nosaltres i ens hem adaptat, però és innegable que malgrat les dificultats, la 
hisenda d’aquest Ajuntament està sanejada i que això precisament és el que ens permet tenir marge 
de maniobra en la nostra política fiscal, amb les possibilitats de prendre decisions a l 'hora d’invertir, de 
no aturar-nos, i de tenir capacitat per poder assumir mesures com els Plans de Xoc per arribar allà on 
no poden o no volen...però en definitiva on no arriben, altres administracions.

Cal seguir treballant amb rigor i prudència, i continuarem sent a l'hora de pressupostar pessimistes en 
els ingressos i realistes amb les despeses, no per aconseguir un titular cada any, sinó per seguir en la 
línia que fa anys van encetar i de la que tenim claríssim que no ens hem volem apartar . 

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

SenyorSenyorSenyorSenyor    NogueraNogueraNogueraNoguera: Gràcies senyor Alcalde, gràcies senyora Ortego per les seves explicacions. Ara 
estava pensant, mentre vostè intervenia amb totes les dades estadístiques, que estava formulant, jo 
no entraré a discutir les dades estadístiques, perquè primer n'hauríem de tenir coneixement la resta de 
Grups.

I penso que moltes vegades, doncs, en les intervencions seves en temes econòmics es fan aquests 
ratis estadístics d'estar com deia per sota de la mitjana inferior als municipis que ha fet referència en 
quant al IBI. Això em recorda a vegades, quan es diu que Espanya té la carrega fiscal impositiva 
inferior també a la mitjana europea, no? Moltes vegades es diu això, i hem passat, de l'IVA del 8% al 
IVA del 21% cultural, lo qual, amb això a vegades hauríem de matisar molt les coses.

Però bé, dit això, volia dir que en tot cas estaria bé que en les Comissions Informatives podéssim tenir 
aquestes dades estadístiques, i les podéssim també estudiar i verificar la resta de Grups. Però bé, en 
tot cas, jo no discutiré doncs el tema de mitjanes de IBI, hi haurà ocasions també per matisar-ho 
millor.

Jo el que voldria dir es que si avui, en aquest Ple, s'aproven els comptes públics de l'Ajuntament, que 
agrupa a les entitats municipals de les quals, en formen part Granollers Promocions, jo els hi voldria 
preguntar que el mes de juliol es van aprovar els comptes, efectivament, amb el nostre vot negatiu, 
però simultàniament s'havia de dissoldre la societat de Granollers Promocions, i això va quedar, es va 
retirar de l'ordre del dia. I el que diem nosaltres és com està aquest tema, si s'ha de portar a terme la 
dissolució de forma immediata, perquè hi ha un Informe de Intervenció que es deia doncs que s'havia 
de produir la dissolució immediata de Granollers Promocions .



Bé, en tot cas que hi ha un desequilibri patrimonial, no? hi havia un estudi que vostès mateixos van 
dir, elevat a un expert fiscalista en relació al tema de la prorrogata de l'IVA, que s'havia d'estudiar que 
s'havia de fer. Hi ha el tema de la bonificació de transmissions patrimonials per la compra del terreny 
de la Bòbila, que és un tema que també s'ha d'acabar de negociar, perquè em sembla que ara finalitza 
el 5è any en que això s'hauria de fer la liquidació pertinent. Hi havia una ampliació de capital que es 
va portat a terme l'any 2012, dels quals queden pendents 2 milions d'euros que l'Ajuntament n'havia 
de fer front d'aquesta ampliació de capital, no sabem tampoc com està el tema aquest.

I si s'ha d'acabar dissolvent Granollers Promocions, saber el personal que està contractat per la 
Societat Municipal en aquests moments, que passarà amb aquest personal, si s'adscriurà a 
l'Ajuntament o que passarà amb tot això. És dir, això a la Comissió Informativa que jo sàpiga, doncs 
no es va dir res de tot aquest tema, i estaria bé doncs que avui en el plenari es comentés alguna 
qüestió d'aquestes, perquè si realment hi ha un Informe d’Intervenció que el que diu és que hi ha 
aquest desequilibri patrimonial i s 'ha de dissoldre aquesta societat i va quedar posposat doncs, valdria 
la pena saber a que ens hem d'atendre en els propers, en les properes setmanes. Gràcies.

Senyor TerradesSenyor TerradesSenyor TerradesSenyor Terrades: Gràcies Alcalde, miri jo crec que la dada significativa i important d'aquest Ple, on 
aprovem la liquidació dels Comptes de l'Ajuntament de l'any 2012, és la dada que ens donava la 
regidora d’Hisenda de l'Ajuntament, 4.719,114 d'euros de romanent positiu de tresoreria, que ens 
indica, ras i curt, ens indica ras i curt, o torno a repetir, la bona gestió de l'Àrea Econòmica de 
l'Ajuntament a portat a terme, no només en l'exercici del 2012, com a mínim em permetran afirmar que 
en els darrers 10 anys aquesta és una constant. El regidor Segovia, que també havia tingut la 
responsabilitat, ara la regidora Aroa Ortego, responsabilitat de la gestió de l'Àrea Econòmica de 
l'Ajuntament, però que es fruit també del esforç en cada moment i la comprensió en cada moment, 
dels diversos regidors i regidores d 'aquests Ajuntament.

En moments d'expansió econòmica, que em permetran allò dir que probablement era més fàcil 
governar que en aquest moments, però sobretot en els darrers 4 anys, on les dificultats per encaixar 
les demandes dels granollerins i granollerines amb la baixada i amb la minva d’ingressos de 
l'Ajuntament s'ha fet més evident l'esforç de priorització del Govern municipal i la bona feina dels 
regidors i dels seus equips. Tot això amb una altra dada que la regidora ha explicat, i que tornarà a 
explicar en el proper Ple on s'aprovin les Ordenances Fiscals, amb una contenció de la pressió fiscal 
en aquesta ciutat, per voluntat del Govern de l'Ajuntament de Granollers, perquè sabem de les 
dificultats que moltes famílies de la ciutat, que la majoria de ciutadans i ciutadanes, que la majoria 
d'empreses de Granollers tenen.

I ens situem en un tema que ens indica que la carrega fiscal mitjana de Granollers està per sota, i 
estem parlant del IBI, estem parlant de les escombraries, estem parlant dels Guals, esta per sota de la 
mitjana d'altres ciutats similar a la nostra, ciutats que són tractores en els seus territoris, que són 
capitals de comarca, fins i tot algunes amb nombre d'habitants, de persones vivint-hi superior a la 
nostra, que la despesa, sobretot en aquests temps de dificultats, s'han concentrat bàsicament, ens ho 
deia la Regidora en educació, en cultura, en esports, en seguretat i en contenció de les despeses 
generals.

Que en tot aquest període, per això tenim aquest resultats positius, tenim un deute contingut i que hi 
ha hagut una execució de les inversions previstes, s'ha fet un esforç inversor també en temps de 
dificultats, per mantenir els estàndards de qualitat de l'espai públic de la ciutat que tant ens ha costat 
aconseguir i que el vam fer en èpoques d'expansió econòmica i que a més a més mantenir aquest 
estàndards de qualitat serveix per una altra cosa, que és per manteniment de llocs de treball, a la 
nostra ciutat. I per creació també de més ocupabilitat en aquelles renovacions, en aquelles inversions 
importants que s'han fet a la ciutat, també en temps de crisi. 

I deixi'm parlar de Granollers Promocions. Abans de parlar de Granollers Promocions, el senyor 
Noguera ens deia, ens agradaria tenir també les dades estadístiques, miri, les dades estadístiques 
són públiques, hi pot accedir tothom, només s'ha de fer un esforç, que es buscar-les, que és clicar, 
avui és molt fàcil, es clica, s'obre la web pertinent i surten totes les dades estadístiques per poder 
comparar. Doncs igual que s'ha de fer aquesta feina, s'han de llegir també uns informes, clar, el 
Informe d’Intervenció no diu el que el senyor Noguera ens està explicant, Intervenció de l’Ajuntament 
no diu que Granollers Promocions s'hagi de dissoldre, ni ens ho diuen les auditories, que encarrega 



anualment Granollers Promocions. En tot cas, jo els hi recomano que s'ho llegeixin, i després ho 
discutirem, en aquí les vegades que faci falta, en Junta General, en el seu Grup, cap dificultat.

Però vostè hauria de saber que una de les causes de dissolució d'una societat, aquesta, com d'altres 
que tenim a l'Ajuntament és que hi hagi un desequilibri entre els actius i els passius, que el passiu 
sigui superior als actius, i això no passa, potser que ho comencem a explicar, que els actius de 
Granollers Promocions són superiors als passius que té la societat i que per tant, malgrat les 
dificultats de Tresoreria, aquesta és una societat, això sí, amb un nou Pla d’estabilització i de 
sanejament que presentarem en aquest Ple, com sempre fem les coses, explicant-les i amb 
transparència. Granollers Promocions, amb la nova etapa que haurà d'encetar, és una societat que 
s'haurà de replantejar.

Avui les dificultats amb habitatges són unes altres que les que hi havia  5 any enrere o 7 anys enrere. 7 
anys enrere les dificultats que tenien molt granollerins i granollerines era que no podien accedir a un 
habitatge de qualitat i a un preu assequible, perquè fruit de la bombolla immobiliària i havia molts 
ciutadans que no podien arribar-hi. Tants n'hi havia que la llista d'espera, o la llista que teníem de 
demandes de protecció pública a la nostra ciutat era superior als  1.200 ciutadans i ciutadanes que ens 
demanàvem un habitatge d'aquestes característiques. L'Ajuntament de Granollers no tenia sòl. Tenia 
el que tenia, i va poder fer les que va poder fer, i va empènyer també al Govern de la Generalitat, per 
cert, un govern catalanista i d'esquerres, a construir també habitatge públic a la nostra ciutat.

I avui en dia, seguim tenint dificultats de moltes persones en l'habitatge, perquè alguns van accedir a 
unes hipoteques, avui tenim uns representants aquí, que avui no les poden pagar, i escolti, ja 
m'agradaria a mi tenir els recursos per seguir construint habitatge, per poder-lo posar en altres 
condicions, no de venda, com es feia en aquell moment, habitatge de lloguer, i escolti, aquest segueix 
sent un dels compromisos d'aquest Ajuntament.

Però torno a repetir-li, cura amb l'administració dels recursos, de tots els recursos, l'Ajuntament 
presenta uns resultats positius, que és la consolidació del conjunt de l'administració d'Ajuntament més 
les seves empreses municipals.

I escolti, les empreses publiques, avui n'hem parlat d'aquesta i es possible que al llarg de la nit en surti 
alguna altra. Absolutament des del nostre punt de vista, necessàries, perquè les empreses públiques 
no deixen de ser un instrument per gestionar determinades polítiques de l'administració municipal. 
Nosaltres creiem que la mobilitat i l'habitatge és una d'aquestes polítiques, que hem d’administrar, 
sigui des de l'Ajuntament, o sigui des d'un ens que es diu empresa pública, i en aquests cas 
Granollers Promocions. 

Senyora OrtegoSenyora OrtegoSenyora OrtegoSenyora Ortego: Gràcies Alcalde. Bé, simplement per comentar el que el senyor Noguera deia, que 
no dubtava d'aquestes dades, però no sé com ha aconseguit que jo pensi, amb la seva manera de 
dir-ho, que és tot el contrari, que les posa en dubte. Per tant, que estigui tranquil, les dades com deia 
el senyor Terrades són accessibles, i les podem comentar fins i tot.

Deia, per què no es comenten a les informatives? Home, sincerament, mai he tingut la impressió d'un 
gran interès per part del seu Grup doncs per dades com la carrega fiscal , de la que en podem analitzar 
algunes dades, com quin és el nivell del deute, quin és el nivell d'execució de les inversions, quin és 
l'índex de recaptació, per tant, m’alegra saber que tenen un interès per aquestes dades, no només per 
unes altres, per uns altres temes del que parlava i per tant, evidentment, podem comentar-ho a la 
informativa, o ens podem trobar a l'Àrea i comentar-les sense cap mena de dubte. Crec que són un 
bon instrument de treball per saber a on som, i poder prendre altres decisions.

M'agradaria recalcar, en tot cas, que la pressió fiscal que també semblava que es posava en dubte, és 
moderada i ho diuen els estudis, i per tant, vull insistir en aquest tema, i també hem donat la 
importància, jo crec que no és un tema menor, el fet de que reduïm el deute, i que tinguem un 
increment, comparat amb aquestes ciutats, però també en moltes d'altres, un increment de l'estalvi 
net, perquè això ens permet doncs no haver de recórrer tant al crèdit.



No ens agrada pagar interessos a les entitats financeres, quan ens forcen a haver de demanar 
pòlisses de tresoreria, per tant, en la mesura que podem evitar recórrer al endeutament, sense 
renunciar a continuar invertint, doncs també ho farem.

Per tant, volia en tot cas remarcar la importància d'aquestes dades, no només ja més enllà de la 
comparativa, sinó perquè evidentment ens permeten tenir possibilitats per prendre decisions . Gràcies.

Senyor NogueraSenyor NogueraSenyor NogueraSenyor Noguera: Sí, molt breu. Senyora Ortego, home, em sorprèn que em digui que no tenim interès 
amb el tema de l'IBI, quan el nostre Grup ha proposat en algun exercici passat, el no incrementar l'IBI, 
i l'equip de Govern a incrementat l'IBI. Per tant, el nostre interès precisament com a taxa, impost 
cabdal de la nostra ciutat, o de moltes ciutats òbviament, doncs. Evidentment que tenim un interès, 
més enllà del llindar estadístic , en confrontació amb altres ciutats.

En relació al que deia el senyor Terrades, home, també em sorprèn que digui que no hi ha desequilibri 
patrimonial a la societat, que el passiu està per sota de l'actiu, aleshores per què volíem dissoldre el 
mes de juliol? Quan sap vostè perfectament que fa temps que el nostre Grup proclama que s'havia de 
dissoldre Granollers Promocions, perquè no hi havia viabilitat. I sap per què? No tant perquè ho 
diguéssim el nostre Grup, sinó que ho diu el propi Informe d'Auditoria que sí que me l'he llegit, potser 
no he clicat prou bé temes estadístics, ja li admeto, però l’Informe d'Auditoria, sí que ens l'hem llegit, i 
el que diu és que si no hi ha assistència financera, per part de l'Ajuntament, la companyia no té 
continuïtat, per tant, si no té continuïtat, ho diu l’Informe d'Auditoria.

I potser l’Informe d’Intervenció no diu que s'hagi de dissoldre, però diu que hi ha un desequilibri 
patrimonial que s'ha de resoldre, i si no s’aporten més diners, per pagar els deutes que té la pròpia 
societat, s'ha de dissoldre, per tant, escolti, això és el que s'ha de constatar, des d'un punt de vista 
tècnic.

I no m'ha contestat a algunes de les qüestions que li he exposat abans i que es van posar de manifest 
a la pròpia Junta General de Granollers Promocions. Gràcies.

Senyor TerradesSenyor TerradesSenyor TerradesSenyor Terrades: Miri, l'impost de transmissions s'ha fet efectiu en el plaç que s'havia d'efectuar, i per 
tant està abonat al Tresor de la Generalitat. Ara també deixi'm dir-li, l'Àrea residencial estratègica de 
Granollers, no s'ha desenvolupat, no per culpa de l'Ajuntament, ni de Granollers Promocions, 
l'administració que l'havia de tirar endavant és la Generalitat de Catalunya. Per tant, nosaltres hem fet 
efectiu aquest pagament, però la responsabilitat de que no s'hagi pogut tirar endavant aquesta, no 
només la promoció que va voler tirar endavant Granollers Promocions, sinó també d'altres entitats 
immobiliàries, torno a repetir, no és responsabilitat d'aquesta administració local, perjudicats sí, però 
responsables no, eh? Per tant, nosaltres també estudiarem com ens podem rescabalar, ho 
estudiarem.

També haurem de reflexionar sobre el paper que haurà de desenvolupar aquest sector en el futur, ho 
anunciàvem en el Ple de l'Estat de la ciutat ara fa justament una setmana, com anunciàvem que 
s'havia d'obrir tot un procés, que no és un procés només dels Grups Municipals o dels Partits Polítics, 
sinó que és un procés, igual que es va fer, a l'any 2002, amb la revisió del Pla d'Ordenació Urbanística 
Municipal, que hi va haver tot un procés de participació, previ a que s’encaressin les modificacions i 
les aprovacions definitives.

Doncs haurem d'encarar un procés d'aquestes característiques, i haurem de reflexionar sobre el 
sector de la Bòbila, on per cert, l'Ajuntament de Granollers, encara que hagi estat criticat, doncs hi té 
una reserva de sòl important més enllà de la cessió gratuïta, que quan es desenvolupi s'haurà 
d'efectuar.

Escolti, l’Informe d'Auditoria, ens diu el que ens diu, hi ha problemes que s'han de resoldre, i que 
aquest Ajuntament, ha començat a fer, a tirar endavant, amb una ampliació de capital, entre altres 



coses, perquè nosaltres tenim una, es a dir, el que no podem fer és "quesitos", allò, estàvem parlant 
d'estadístiques, això és Ajuntament, això és Granollers Promocions, això és Granollers Audiovisual, 
això és la societat del teatre auditori. I cada cosa va per lliure, no, escolti, al final, els comptes públics, 
em sembla que ho deia, no ho deia, ho dic jo també, al final els pressupostos públics surten dels 
impostos que els ciutadans paguem, de Granollers o altres administracions, que després algunes ens 
retornen cap a Granollers, no amb la suficiència en que hauríem d'arribar, no?, però bé, alguns 
retornen, al final els pressupostos s'integren, i fruit d'això tenim els resultats que tenim, que són aquest 
d'aquí.

I li torno a dir, les societats municipals són un instrument de la política d'aquest Govern. Per què? 
doncs perquè en un moment determinat, històric, doncs es va pensar que a través de les societats 
públiques, en determinats aspectes, es podia ser més àgil, que no pas fent servir els mecanismes a 
vegades farragosos de lo que és l'administració Ajuntament. Que s'hauran de revisar algunes coses? 
Escolti, el debat l'admeto, ara, haurem de buscar totes les arestes d'una solució o de l'altre. Amb 
intervenció de l'Ajuntament estem treballant sobre aquest cas, o sobre el conjunt de societats, també 
aquesta, i li torno a repetir, la voluntat d'aquest Ajuntament no és dissoldre la societat, segurament 
l'haurem de redimensionar, ja vam fer-ho, no ara no fa gaire temps, entre altres coses perquè estava 
dimensionada per un període d'expansió i per període de necessitats evidents que teníem a la ciutat. 
Això va canviar, les necessitats són unes altres, i es va redimensionar.

Portarem en el proper Ple el que jo li deia, aquest Pla de sanejament i estabilització, abordarem tots 
els temes d'endeutament, que ha fet Granollers Promocions, perquè alguns han sigut, per compte de 
l'Ajuntament, eh, i de la política de l'Ajuntament. Alguna part d'aquest endeutament haurà de tornar a 
aquell que li va encarregar la societat fer determinades gestions . Ara, en parlarem, eh, sense cap tipus 
de problema.

I una referència en el tema de l'IBI, i acabo aquí Alcalde, vostè sap quines han estat les propostes del 
Govern de la ciutat respecte a l'IBI, i sap, vostè hauria de saber, jo crec que els ciutadans també està 
bé que els informen, que els increments que hi ha hagut en aquests darrers exercicis, no és fruit, o és 
fruit, no de la voluntat de la Regidora o de l'Alcalde o del Govern socialista a la ciutat, no, no, és que 
ens va venir, el senyor Gutiérrez ja somriu, i el senyor González també, va ser de les primeres 
mesures que el ministre Montoro i el president Rajoy van adoptar, escolti. Incrementarem un 10% l'IBI, 
i endavant, eh, escolti, tots els ajuntaments, eh, tots els ajuntaments ho han hagut de fer-ho, i la resta 
d'increments, senyor Noguera, no em digui abans, vostè sap que la pressió fiscal mitjana d'aquest 
Ajuntament, en els darrers 6 - 7 anys, i no crec que m'equivoqui, ha estat per sota de la mitjana 
d'increment de l'índex del preu del consum.

Senyora OrtegoSenyora OrtegoSenyora OrtegoSenyora Ortego: Si, molt ràpidament i continuant amb l'últim argument que feia servir el senyor 
Terrades, evidentment el seu interès hi pot ser quan vostès fan propostes, quan parlem d'ordenances, 
un debat que abordarem el mes que ve. Però és evident que nosaltres ho fem, des del Govern, des 
d'una doble òptica, que és la de conservar aquesta pressió fiscal que evidentment és moderada, no és 
elevada com vostès volen deixar instal�lat , però que en tot cas també hem de tenir en compte quina és 
la suficiència econòmica de l'Ajuntament, i en tot cas, jo crec que la feina dels últims exercicis, ens 
dona la raó, una bona salut financera, i una pressió que en els últims anys s'ha incrementat per sota 
dels índex d'IPC, i per tant, el que hagi passat, decidit per altres governs, evidentment no ens en 
podem fer responsables.

La idea és continuar amb la mateixa línia de rigor i de prudència , i aquí en podrem parlar i aquí podrem 
abordar els propers debats d'ordenances i de pressupostos.

AlcaldeAlcaldeAlcaldeAlcalde: M'agradaria fer una intervenció. En primer lloc per situar-nos, eh, perdó, em sembla que 
tenim un Reglament molt clar que el coneixem perfectament, senyor Noguera. Està bé que llegim els 
papers, és una bona dada.

Bé, deia, clar, jo em tornava a llegir l'ordre del dia, i efectivament em ratifico en el que he entès en la 



lectura de la senyora Secretària, és: dictamen relatiu a l'aprovació dels comptes generals de 
l'Ajuntament. Em sembla que aquest és el títol del que estem discutint en aquests moments. És curiós 
que no es volguí parlar dels comptes generals de l'Ajuntament, és ben curiós. És ben curiós que es 
centri el discurs en un tema, i que en canvi, des de l'oposició que reclama permanentment 
transparència, no hagi tingut la transparència de fer el que li pertoca, que és fer al�legacions, en el 
desencontre davant d'un tema, hi ha una qüestió formal, de lògica, d'obertura, de transparència, de 
relació democràtica, que és el fer al�legacions.

Jo l'he preguntat a la Regidora i a la senyora Secretària si hi havien al�legacions per part d'algun Grup 
de l'oposició, durant el mes i mig, crec recordar, que han tingut per tal d'analitzar els papers. Papers 
que tenen, des del mes de març, eh, i en tot cas, clar, em sobta, sentir el discurs que he sentit, quan 
cap Grup, i molt menys el Grup que ha fet ús de la paraula, ha fet cap mena d'al�legació, que permeti, 
al Govern, analitzar i contestar, per tant transparència sempre. Si hem permet, també transparència de 
l'oposició perquè ha d'utilitzar els mecanismes que la legislació li permet .

I obriríem, agrairíem que es fes, ens agradaria que es fes, perquè òbviament facilitaria el debat a la 
Comissió Informativa que és el que ha estat reclamant permanentment la Regidora. Tinc la impressió 
que no es vol parlar de la gestió municipal i és evident que no es volen parlar dels comptes 
municipals, no es vol parlar d'una gestió que ha estat correcta, d'una gestió que ha tancat amb uns 
números excel�lents, i que ha tancat amb uns números excel�lents per diversos motius, tampoc es vol 
parlar de les dificultats que el Govern de la Generalitat, i el Govern de l'Estat, posen als ajuntaments. 
No se’n vol parlar.

És curiós, que ningú faci esment, ni ningú es queixi des de l'oposició dels més de 700.000 euros que 
la Generalitat va deixar d'aportar a l'Ajuntament de Granollers en matèria educativa, és curiós que no 
es faci esment en aquesta reflexió sobre els comptes de la ciutat, sobre els deutes de la Generalitat 
que pugen per sobre el 7,5 milions d'euros i que han obligat en aquest Ajuntament per poder fer front a 
les seves despeses a demanar crèdits en els bancs, per tal de poder pagar els proveïdors i en els 
treballadors i treballadores, crèdits que han significat una despesa de més de 200.000 euros, és a dir, 
el mateix que ens gastem en beques menjador, hem tingut que pagar a la banca perquè la Generalitat 
fa anys, anys, que ens deuen els diners del Pla de Barris, i els diners, per exemple, de la peatonització 
del centre urbà.

És curiós que no es volguí parlar d'això. I és curiós que no es volguí parlar de la incidència dels 
pressupostos municipals de l'increment del 21% de IVA que ha decretat el Govern central. És curiós, 
malgrat tot això, malgrat tots aquests entrebancs permanents que el Govern de l'Estat i de la 
Generalitat posa en els ajuntaments, a tots els ajuntaments, aquest Ajuntament se n'ha sortit. I és bo 
que ho diem, i escolteu, i és bo que ens en sentim satisfets, perquè el bon resultat dels nostres 
comptes només té un beneficiari, que són els ciutadans i les ciutadanes.

De que venen els Plans de Xoc? De la possibilitat d'obtenir estalvis, de la bona gestió. Com podem 
crear ara gairebé 100 llocs de treball en les properes setmanes? Doncs perquè hem pogut estalviar 
recursos, perquè malgrat la ofensiva de retallar els ingressos dels ajuntaments, nosaltres hem estat 
uns administradors curosos, hem fet una bona administració dels ingressos, amb increments 
pràcticament zero, amb increments pràcticament zero, i a més a més, acomodant en molt casos els 
pagaments a les dificultats que tenen les persones en aquest moments, els pagaments temporalitzats 
és una pràctica molt habitual en aquesta casa. O bé fent un bon control de la despesa, mirant de no 
gastar un euro més del compte en allò que no faci falta, això ho hem fet, un bon control de la despesa, 
i s'acredita en el resultat pressupostari, o bé, una reducció evident de la carrega financera, som dels 
pocs ajuntaments que ha anat reduint la seva carrega financera, es a dir, el seu deute amb els bancs.
I per altra banda també hem marcat clarament prioritats i ho han dit en múltiples ocasions, prioritat, 
sortir de la crisi, generar ocupació, tenir energies, des de la ciutat per sortir de la crisi, amb la 
evidència que de la crisi no ens hem podem sortir només amb polítiques econòmiques , sinó que volem 
sortir de la crisi junts, per tant polítiques econòmiques i polítiques socials juntes . 

Amb un esforç evident i permanent d'endreçar la ciutat, i amb un esforç també per fer d'aquesta ciutat 
una ciutat en que la creativitat, la cultura i l'educació siguin elements de cohesió, i de vertebració 
social.

Aquesta és la feina que estem fent, es tracta per tant de tenir recursos per fer un pressupost el 2014, 
l'any que ve, un pressupost que sigui també equilibrat, també possible, també auster, també amb 



prioritats molt clares i les comptes del 2012 i podem ja anunciar, que el 2013, en la mateixa línia, ens 
permeten avançar cap aquí, i esta bé que ho diguem, i està bé que ho diguem que a Granollers 
Promocions com a la majoria de societats municipals que han fet aventures imprescindibles en 
matèria d'habitatge, tenim dificultats, i això està passant al conjunt d'ajuntaments d'aquest país, 
podem posar el dit al ull i anar-hi donant voltes, podem fer-ho, i és l'opció que alguns Grups, prenen, i 
en tot cas és òbviament la llibertat d'aquests Grups.

Ens agraden més els debats a la globalitat, ens agrada parlar d'aquest tema, però ens agrada també 
parlar del ciutadans i les ciutadanes, i ens agrada parlar del que és imprescindible, tancar bé els 
números del nostre ajuntament, per poder fer front als grans reptes que té aquesta societat, i els grans 
reptes que té aquesta ciutat, a més a més, amb un “agravant”, que és que al altre costat del telèfon, 
quan truques, al altre costat del telèfon, a les altres administracions, hi trobes, habitualment, el silenci, 
el buit, quan no l’entrebanc. Ara mateix haurem de posar-nos d'acord per defensar el municipalisme, 
perquè està en greu perill, en parlàvem la setmana passada.

En tot cas, estàvem aquí per parlar de la liquidació dels comptes, per l'aprovació dels comptes 
general, i des d'aquest punt de vista, em semblava imprescindible que l'Alcalde fes la defensa 
d'aquests comptes, com uns comptes que ens permeten tenir la ciutat, ben situada en debat de futur, 
tenir la ciutat econòmicament endreçada, per tal d'afrontar els delicats moments que viu la història 
d'aquest país, i per això, presentem aquests comptes, i per això els hi demano, la seva aprovació, 

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

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

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

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

5555).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DE    
SERVEI PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE NETEJA VIÀRIA I RECOLLIDA DESERVEI PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE NETEJA VIÀRIA I RECOLLIDA DESERVEI PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE NETEJA VIÀRIA I RECOLLIDA DESERVEI PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE NETEJA VIÀRIA I RECOLLIDA DE    
RESIDUS MUNICIPALSRESIDUS MUNICIPALSRESIDUS MUNICIPALSRESIDUS MUNICIPALS    ,,,,    SUBSCRIT ENTRE LSUBSCRIT ENTRE LSUBSCRIT ENTRE LSUBSCRIT ENTRE L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I LAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I LAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I LAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I L''''EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA    
URBASER SURBASER SURBASER SURBASER S....AAAA....

Mitjançant acord del Ple, en sessió ordinària, que va tenir lloc el dia 26 de juliol de 2011, es va 
adjudicar a l'empresa URBASER S.A, amb CIF A-79524054, el contracte de gestió de servei públic 
dels serveis de neteja viària i recollida de residus de la ciutat de Granollers, per el període de l'1 
d'octubre de 2011 a 30 de setembre de 2013,amb possibilitat de pròrroga de 24 mesos, per un import 
màxim de 7.207.756,97 euros més 576.620,56 euros en concepte d'IVA (8%), el que fa un total de 
7.784.377,53 euros, el que representa una baixa del 3% sobre el preu de licitació, amb càrrec a la 
partida pressupostària G311.16210.22700 per els treballs de recollida d'escombraries i 
G311.16310.22700 per els treballs de neteja viària i amb subjecció als plecs de clàusules 
administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars i la documentació presentada per el 
contractista.



L’empresa URBASER S.A, ha presentat instància, amb número de registre d'entrada 16597, de data 4 
de setembre de 2013, demanant pròrroga el contracte de gestió de servei públic dels serveis de neteja 
viària i recollida de residus de la ciutat de Granollers, per una durada de vuit mesos i amb les 
mateixes condicions actuals.

D'acord amb la clàusula quarta del contracte, aquest pot ser prorrogable, de forma expressa i per mutu 
acord, sense que la durada de la seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de 48 mesos, 
sempre que les seves característiques continuïn inalterables .

El director de Serveis Municipals de l'Ajuntament de Granollers, en data  6 de setembre de 2013, ha 
emès un informe favorable, proposant la prorroga  del contracte de gestió de servei públic dels serveis 
de neteja viària i recollida de residus de la ciutat de Granollers amb l'empresa URBASER S.A per una 
durada de vuit mesos i amb les mateixes condicions actuals .

L'import màxim  total de la pròrroga, es de 2.489.508,36 euros més 248.950,84 euros en concepte 
d'IVA (10%), el que fa un total de 2.738.459,20 euros,d'acord amb els preus unitaris oferts per 
l'adjudicatari, els quals s'adjunten al present acord, desglossat en:

Treballs de recollida de residus                1.034.141,77 €  + 103.414,18 €    d' IVA �

(10%)
Treballs de neteja viària 1.455.366,59€+ 145.536,66€ d'IVA(10%)�

que anirà a càrrec de les partides pressupostàries dels exercicis 2013 i 2014 que a continuació es 
detallen:

2013201320132013
((((OctubreOctubreOctubreOctubre----DesembreDesembreDesembreDesembre))))

2014201420142014
((((GenerGenerGenerGener----MaigMaigMaigMaig))))

PartidaPartidaPartidaPartida     
pressupostàriapressupostàriapressupostàriapressupostària

ConcepteConcepteConcepteConcepte

Import IVA Import IVA

TOTALTOTALTOTALTOTAL

H311.16210.2270
0

Treballs de recollida 
de residus

387.803,16 38.780,32 646.338,61 64.633,86 1.137.555,95

H311.16310.2270
0

Treballs de neteja 
viària

545.762,47 54.576,25 909.604,12 90.960,41 1.600.903,25

TOTAL 933.565,63 93.356,57 1.555.942,7
3

155.594,2
7

2222....738738738738....459459459459,,,,20202020

Així mateix, d'acord amb la clàusula DESENA del plec de prescripcions tècniques, RECURSOS 
MATERIALS, l'empresa contractista en el moment de finalitzar la contracta, presentarà a l'Ajuntament 
de Granollers una proposta de recompra del material i maquinària, que serà com a mínim l'import de 
l'amortització acumulada.

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

Disposició transitòria primera del Reial decret legislatiu 3/2011 de 14 de novembre del Text refós �

de la Llei de contractes del sector públic que fa referència als expedients iniciats i contractes 
adjudicats amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta llei.
Article 251de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, pel que fa als �

contractes de gestió de servei públic.
Article 254 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, pel que fa al termini �

de durada dels contractes i les seves pròrrogues.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.-     Declarar la plurianualitat de la pròrroga del contracte de gestió de servei públic dels 
serveis de neteja viària i recollida de residus de la ciutat de Granollers  ,,,, que s'executarà durant  els 
exercicis 2013 i 2014 , d'acord amb la següent distribució econòmica:

A càrrec de l'exercici 2013 la quantitat total màxima de  1.026.922,20 euros (IVA inclòs) per a  3 �

mesos.
A càrrec de l'exercici 2014 la quantitat total màxima de  1.711.537,00 euros (IVA inclòs) per a  5 �



mesos.

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.- Aprovar la pròrroga del contracte de gestió de servei públic dels serveis de neteja viària i 
recollida de residus de la ciutat de Granollers des de l'1 d'octubre de 2013 fins al 31 de maig de 2014 
formalitzat amb l'empresa URBASER SA. amb CIF A-79524054, per un import màxim de 2.489.508,36 
euros més 248.950,84 euros en concepte d'IVA (10%), el que fa un total de 2.738.459,20 euros, 
d'acord amb els preus unitaris oferts per l 'adjudicatari, els quals s'adjunten al present acord,i segons la 
distribució següent:

Treballs de recollida de residus 1.034.141,77 €  + 103.414,18 €    d' IVA (10%)�

Treballs de neteja viària                        1.455.366,59 € +  145.536,66 € d'IVA(10%)�

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Autoritzar la despesa de l'import màxim de la pròrroga  del contracte de gestió de servei 
públic dels serveis de neteja viària i recollida de residus de la ciutat de Granollers per import de 
2.489.508,36 euros més 248.950,84 euros en concepte d'IVA (10%), el que fa un total de 2.738.459,20 
euros, amb càrrec a les partides pressupostàries dels exercicis 2013 i 2014 que a continuació es 
detallen:

2013201320132013
((((OctubreOctubreOctubreOctubre     ----DesembreDesembreDesembreDesembre))))

2014201420142014
((((GenerGenerGenerGener    ----MaigMaigMaigMaig))))

PartidaPartidaPartidaPartida     
pressupostàriapressupostàriapressupostàriapressupostària

ConcepteConcepteConcepteConcepte

Import IVA Import IVA

TOTALTOTALTOTALTOTAL

H311.16210.2270
0

Treballs de recollida 
de residus

387.803,16 38.780,32 646.338,61 64.633,86 1.137.555,95

H311.16310.2270
0

Treballs de neteja 
viària

545.762,47 54.576,25 909.604,12 90.960,41 1.600.903,25

TOTAL 933.565,63 93.356,57 1.555.942,7
3

155.594,2
7

2222....738738738738....459459459459,,,,20202020

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.- Confeccionar els documents comptables AD(2013) i ADFUT (2014) amb càrrec a les 
partides pressupostàries i anualitats indicades en el punt tercer .

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.- Incorporar aquest acord com addenda al contracte núm. 283/2011 formalitzat amb data 26 
d'agost de 2011.

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

L'AlcaldeAlcaldeAlcaldeAlcalde     dóna la paraula al regidor delegat de Serveis Municipals senyor Juan Manuel Segovia .

Senyor SegoviaSenyor SegoviaSenyor SegoviaSenyor Segovia: Gracias Alcalde, brevísimamente, porque como decía la señora Secretaria, en la 
sesión plenaria del 26 de julio de 2011, se adjudicó a la empresa Urbaser SA el actual contrato de 
gestión del servicio público para la limpieza viaria y la recogida de residuos. Y este contrato recogía 
una duración de dos años con la posibilidad de prórroga de dos años más.

Y lo que hacemos hoy es y lo que proponemos en este expediente es la posibilidad de prórroga, pero 
como decía la señora Secretaria, por un máximo de ocho meses que es lo que preveemos que puede 
durar la tramitación de la licitación de este nuevo contrato que próximamente someteremos a 
aprobación en este pleno.

Esta prórroga, en las mismas condiciones que las actuales, tiene un importe máximo de 2.738.459'20€ 
IVA (10%) incluido. Desglosado en 1.137.555'95€ dedicado a los trabajos de recogida de residuos, y 
1.600.903,25€ para los trabajos de limpieza viaria.

Como decía, estas cantidades son como máximo y teniendo en cuenta los trabajos finalmente 



certificados de acuerdo con los precios unitarios ofertados por los adjudicatarios .

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

Senyor MurSenyor MurSenyor MurSenyor Mur: Gràcies Alcalde, en tot cas no era per parlar exclusivament d'aquesta prorroga, d'aquest 
contracte en concret. Sinó precisament perquè estem observant que ve a ser una mena de situació 
ordinària la prorroga de contractes, eh, aquest any, només en el 2013, ja n'hem prorrogat 5 o 6, més 
aquest, 7.

Llavors, entenem que, nosaltres podem entendre que si tens un contracte i el que vols fer és un de 
nou, doncs és molt diferent, i hi vols introduir-hi moltes coses noves, i realment el vol ajustar, perquè 
l'has d'ajustar, doncs, no s'arribi a temps, el moment de que s'acaba l'anterior contracte de tenir el plec 
de clàusules tècniques i administratives enllestides, però ens sembla que en aquests casos, el que 
està passant és que hi ha una manca de previsió absoluta, de quan s'ha de fer la feina, i en tot cas 
això volíem posar sobre la taula com un element que entenem doncs de gestió en tot cas que no 
aprova, eh, que queda en el 4,5.

Doncs per tant insisteixo, no és tant una incidència sobre aquest contracte específic, sinó a una sèrie 
de contractes que durant aquest any 2013 han passat per el mateix procés i que entenem que no 
hauria de ser el procés natural. Gràcies.

Senyor SegoviaSenyor SegoviaSenyor SegoviaSenyor Segovia: En respuesta al señor Mur, le podría decir la respuesta que dimos en la Comisión 
Informativa, a la pregunta de alguna pregunta del señor Casasnovas, en la misma línea.

Ya le digo que no es por falta de previsión, en todo caso, si se nos puede acusar de algo, nos podrá 
acusar, quizá la palabra acusar no sea la más correcta pero, si nos puede tildar de alguna cosa, es de 
ser demasiado cuidadosos con el tema, y cuando nos dedicamos a algún contrato, y las manos son 
las que son, muchas veces se critica que las administraciones públicas están sobredimensionadas , ya 
le digo que la administración del Ayuntamiento de Granollers no es el caso, y particularmente en el 
Área que gestiono menos todavía, por tanto, las manos son las que son, y nos podemos dedicar hasta 
el último esfuerzo, hasta el último momento, para hacer el contrato de la manera más rigurosa, para 
que nos cueste el menor dinero posible a este Ayuntamiento.

Y en algunos contratos, pese a que algún Grupo Municipal nos hablaba de malversación de fondos 
públicos, etc., etc., de esta manera tan alarmante que a veces se tiene de decir las cosas, lo que hace, 
permitirnos esta prórroga, es aún ahorrarnos algún dinero, porque cuando veamos los nuevos 
contratos que tenemos que llevar a cabo, seguramente el coste será superior al que estamos pagando 
actualmente.

Senyor MurSenyor MurSenyor MurSenyor Mur: Breument, però, en tot cas, senyor Segovia, accepto que es facin les coses ben fetes, 
només faltaria, això està bé.

Però insisteixo, jo crec que són coses que es poden preveure, són contractes que a la meva manera 
d'entendre en tot cas van a buscar una eficiència, sobretot econòmica i això ja s'ha agreix, ho paguem 
entre tots, i per tant s'agraeix.

Però entenc que són contractes que sabem quin dia s'acaben, per tant sabem quin dia hem de 
començar a treballar per tenir les clàusules noves del proper contracte. No entenc els retards, per tant 
no entenc les pròrrogues.

I accepto que es faci ben fet, no dic que s'estigui fent mal fet, el que estic dient es que em sembla que 
això és una manca de previsió, si vostès saben que tenen els recursos que tenen, i que per això 



caldran quatre mesos per fer un nou plec de clàusules, o cinc o sis, mes igual, les que necessitin, 
doncs faci-ho sis mesos abans que s'acabi el contracte actual. I així es pot licitar quan s'acaba el 
contracte que es té.

Simplement demano que hi hagi aquesta cura a l'hora de fer les coses, i prou, perquè venim observant 
que passa moltes vegades.

Senyor SegoviaSenyor SegoviaSenyor SegoviaSenyor Segovia :
Brevemente, recordarle que cuando se firman unos contratos existen las clausulas de prórroga. Y que 
como en este caso, por ejemplo, o en el anterior de Drenajes Urbanos, por poner un ejemplo.

Lo que nos permite, ya le digo, no estamos incumpliendo nada, forma parte del contrato, y es una 
clausula perfectamente legal, y que nos permite, es más, hoy en la Junta de Gobierno hemos pasado 
otra, de mantenimiento de semáforos, si no recuerdo mal, que hemos estado hablando esta mañana, 
lo que nos permite viendo los precios actuales de mercado, es contener un gasto que si lo sacáramos 
a precios actuales de mercado, aun seria más caros.

AlcaldeAlcaldeAlcaldeAlcalde:
En tot cas abans de la votació, només recordar que el concurs que va guanyar URBASER, eren dos 
anys prorrogables a dos més. En cap cas s'ha excedit aquest límit de dos més dos, per tant, no només 
està dins el marge de tolerància, sinó que com diu el Regidor, també en el marge de la negociació, i 
en el marge de l'anàlisi de què està passant en el sector en temps bastant complicats, en el que cada 
coma, al final, té un resultat en partida pressupostaria, per tant és veritat que estem en moments com 
diu vostè de filar molt prim, i aquesta és la feina que fa, jo crec que eficientment, el departament de 
Serveis. En tot cas, la votació

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

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

6666).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ  DEL REGLAMENT DELSDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ  DEL REGLAMENT DELSDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ  DEL REGLAMENT DELSDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ  DEL REGLAMENT DELS    
MERCATS SETMANALS DE GRANOLLERSMERCATS SETMANALS DE GRANOLLERSMERCATS SETMANALS DE GRANOLLERSMERCATS SETMANALS DE GRANOLLERS

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

El Ple de data 28 de juny de 2005  va aprovar inicialment el Reglament dels Mercats Setmanals de 
Granollers, i atès que no es van presentar al�legacions en els terminis d'informació pública , va  ser 
publicat  íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) en data 28 de 
setembre de 2005.

Per acord de Ple de data 24 d'abril de 2012 es va aprovar inicialment la modificació del Reglament 



dels Mercats Setmanals de Granollers, i atès que no es van presentar al�legacions en els terminis 
d'informació pública va ser publicat íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el  26 
de juliol de 2012.

El Reglament dels Mercats Setmanals es modifica per tal d'ordenar la classificació dels articles de 
venda als mercats setmanals de manera que quedin agrupats en sis grups diferenciats, atenent els 
criteris generals que es detallen a la classificació catalana d'activitats econòmiques i a l'annex de 
l'ordenança tipus sobre els mercats de venda no sedentària de la Diputació de Barcelona.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

1- L'article 60.1 del ROAS aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny en relació a l’art 49 de la Llei 
7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’art. 178 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 
d’abril estableix el règim aplicable al procediment a seguir per l’aprovació i modificació de les 
ordenances locals.

2- És competència plenària indelegable l’adopció del present acord de conformitat amb allò que 
disposa l’art. 22.d) de la LBRL modificada per la Llei 11/1999  de 21 d’abril.

3- El procediment d’aprovació de la modificació de les ordenances locals s’exigeix l’aprovació inicial, 
la submissió a informació pública per un període mínim de 30 dies i que l’art. 178 .1) del Decret 
Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril disposa l’aprovació definitiva amb caràcter automàtic si no s’hi presenta 
cap reclamació ni al�legació durant la informació pública subsegüent a l’aprovació inicial .

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament del Mercat Setmanal de Granollers 
consistent en la modificació de l'article 13 i l'addició de l'article 13. bis, el text íntegre dels quals és el 
següent:

"ARTICLEARTICLEARTICLEARTICLE    13131313....    Canvis dCanvis dCanvis dCanvis d ''''ubicacióubicacióubicacióubicació ,,,,    articles de venda i ampliacionsarticles de venda i ampliacionsarticles de venda i ampliacionsarticles de venda i ampliacions

Els titulars de l’autorització podran presentar una sol�licitud de canvi en l'article de venda autoritzat, 
atenent la classificació de les activitats econòmiques que es detalla en l'article 13.bis, de canvi 
d’ubicació i/o d'ampliació de la parada.  

En funció de les disponibilitats i criteris tècnics que valori l’Ajuntament i del mix comercial del mercat 
que es pugui establir, la sol�licitud s’atendrà donant preferència als titulars que no han demanat cap 
canvi en els darrers dos anys, i atenent els criteris següents:

–  Que el canvi sol�licitat encaixi amb les característiques de les parades més properes del mercat i 
amb el comerç sedentari del mateix tipus de producte, excepte en els productes relacionats amb 
sector alimentari que haurà d'estar en unes determinades zones del mercat.  
–  Per canvi de parada simple a remolcs o camions-botiga.
–  Per proximitat d’espais buits.
–  Per grandària de la parada (de menor a major).
–  Per modificacions efectuades en l'estructura o composició de l'espai públic o en la ubicació del 
mobiliari urbà.
–  Qualsevol altre motiu que l'Ajuntament consideri adequat previ informe justificatiu .

L'Ajuntament podrà modificar la ubicació de les parades d'aliments o productes que es venguin, 
atenent a la protecció dels mateixos.

ARTICLEARTICLEARTICLEARTICLE    13131313    bisbisbisbis....        Articles de vendaArticles de vendaArticles de vendaArticles de venda

Els articles de venda autoritzats en els mercats de venda no sedentària s'agruparan, segons la seva 
tipologia, de la manera que es detalla tot seguit, atenent els criteris generals de la Classificació 
Catalana d’Activitats Econòmiques CCAE 2009:



Sector quotidià alimentari.
Fruita, verdura i hortalisses.
Carns i derivats.
Aviram, ocells, ous, conills, cacera i derivats.
Peix, pesca salada, olives i altres aliments curats.
Pa, pastisseria, confiteria, caramels, fruits secs i llaminadures.
Llet i productes làctics.
Vins i begudes de tota mena.
Comerç al detall de productes d’alimentació, olis, conserves i begudes en general.
Plantes i herbes en herbolaris.
Bolets, espàrrecs i altres fruits del bosc de collita autoritzada

Sector quotidià no alimentari.
Productes de drogueria, perfumeria i cosmètica.
Productes de neteja, pintures, papers i altres productes per a la decoració i productes químics .
Articles per a la higiene i neteja personal.

Equipament de la llar.
Productes tèxtils, retalls, roba a metres i confeccions per a la llar
Catifes, coixins, tapisseria, cortines, hules i cistelleria.
Mobles per la llar, el jardí i altres (excepte els d’oficina).
Material i aparells elèctrics , electrodomèstics, màquines de cosir i altres aparells d’ús domèstic amb 
energia diferent de l'elèctrica i mobles de cuina.
Parament de la llar, ferreteria, adornament, plantes artificials i objectes de regal .
Materials de construcció i articles i mobiliari de sanejament .
Portes, finestres i persianes, motllures i marcs, tarimes i parquet mosaic i articles de suro.
Articles de bricolatge.
Llavors, planter, flors, plantes, i animals petits de companyia i els seus complements .
Serveis complementaris: confecció de claus, reparació de calçat, esmolet i similars
Altres articles per a l’equipament de la llar no classificats en altres llocs .

Equipament de la persona.
Tota mena de peces de vestir i lligadures per a home, dona i infants.
Roba interior, llenceria, cotilleria i faixes.
Merceria.
Peces i talles especials.
Calçat.
Articles de pell i d’imitació.
Confeccions de pelleteria.
Joieria, rellotgeria i bijuteria.
Telefonia i els seus accessoris .
Béns usats.

Lleure i cultura.
Instruments musicals, aparells reproductors, música, vídeo i accessoris.
Segells, monedes, medalles, minerals i altres articles de col�leccionisme .
Aparells mèdics, ortopèdics, òptics i fotogràfics.
Llibres, diaris, papereria, quadres i articles per a manualitats i belles arts .
Joguines, articles i roba d’esport.
Medicines i teràpies alternatives, aromes, pedres i similars

Altres.
Xurreries, pizzeries, creperies, bars i similars
Rostisseries i menjars cuinats
Altres productes al detall no especificats anteriorment , a excepció dels articles per a
l’equipament de la llar."

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Sotmetre la modificació del Reglament esmentat a informació pública en un termini de 
TRENTA DIES, a l'efecte de poder formular reclamacions i al�legacions de conformitat amb allò que 
disposa l'article 178.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril , pel qual s'aprova el Text Refós de la 



Llei municipal i de Règim Local de Catalunya.

TercerTercerTercerTercer .... - Acordar que, transcorregut el termini anterior, sense que s'hagi presentat cap reclamació, 
s'entendran aprovades DEFINITIVAMENT la modificació del Reglament  dels Mercats Setmanals.

L'AlcaldeAlcaldeAlcaldeAlcalde dóna la paraula al regidor delegat de Serveis Municipals senyor Juan Manuel Segovia .

Senyor SegoviaSenyor SegoviaSenyor SegoviaSenyor Segovia: Creo que lo hace mejor ella. Con esta modificación, como decía la señora 
Secretaria, del Reglamento, proponemos, de los artículos 13, que se refiere a la agrupación de los 
artículos de venta, y el 14, que es referente a los cambios de ubicación, a los cambios de los artículos 
de venta y las ampliaciones, pretendemos regular y ordenar la clasificación de los artículos de venta 
en los mercados semanales.

De manera que queden agrupados atendiendo los criterios generales que se detallan en la 
Classificació Catalana de Activitats Econòmiques y a la Ordenanza tipo redactada por la Diputació de 
Barcelona. 

Así, esta agrupación de artículos consistiría según su tipología en :
Sector Cotidiano Alimentario. Sector Cotidiano no Alimentario. Equipamiento de Hogar. Equipamiento 
de la persona. Ocio y Cultura. Y otros. 

Con esta modificación se pretende dar soporte a los cambios de artículo que muchos paradistas 
demandan con el objetivo de adecuar su negocio a las nuevas tendencias de compra, así como a los 
cambios que se han producido en los últimos años en los puntos de venta al mayor y proveedores 
habituales.

De esta manera podemos atender y ordenar los cambios de artículo de las paradas, quedando 
siempre bajo el criterio del ayuntamiento el control de la idoneidad del cambio de artículo para no 
afectar a la venta de los artículos de las paradas vecinas. 

Una demanda por parte del sector que se produce de manera mucho más habitual que hasta ahora 
por la gran incidencia de la crisis económica que estamos viviendo . Por lo cual este cambio obedece a 
facilitar esos cambios de una manera regulada. 

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

APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA ::::

Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor ::::        24242424    PSCPSCPSCPSC:::: 13131313 CIUCIUCIUCIU:::: 6666 PPPPPPPP:::: 4444 AGAGAGAG:::: 1111
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions ::::    1111 ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE:::: 1111

7777).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LAPROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LAPROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LAPROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L''''ORDENANÇAORDENANÇAORDENANÇAORDENANÇA    
DELS ESPAIS DDELS ESPAIS DDELS ESPAIS DDELS ESPAIS D ''''ÚS PÚBLIC I CIVISMEÚS PÚBLIC I CIVISMEÚS PÚBLIC I CIVISMEÚS PÚBLIC I CIVISME



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

1. El Ple de data 25 de maig de 2010 va aprovar l'Ordenança General dels espais d'ús públic i civisme 
de l'Ajuntament de Granollers, la qual va ser publicada íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona (BOPB) en data 16 de novembre de 2010.

2. Per acord de Ple de data 27 de març de 2012, es va aprovar inicialment la modificació de 
l'Ordenança dels espais d'ús públic i Civisme, i atès que no es van presentar al�legacions en els 
terminis d'informació pública, va ser publicada íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, el 9 de juliol de 2012.

3. S'ha dut a terme la revisió d'alguns articles de l'Ordenança dels espais d'us públic i Civisme, amb la 
participació dels tècnics dels serveis de Mobilitat, Via Pública i Urbanisme, amb l'objectiu d'adaptar-lo, 
entre d'altres aspectes,  a la normativa vigent.

4- Les modificacions afecten  l'article 11 relatiu als elements estructurals dels espais públics , a l'article  
14, en referència a les fonts; article 16, de restriccions per la conservació dels espais públic;  article 
18, sobre retirada de residus i objectes abandonats; article 29 relatiu als grafits; article 48 pel que fa al 
lliurament de terres i runes; articles 58 i 59 sobre les condicions de l'ús de la via pública i manteniment 
dels elements; article 62  en referència a la llicència i horaris de la col�locació de taules i cadires; 
article 64, sobre guals; article 99 en la incorporació de sancions per portar armes; article 101 relatiu a 
focs i activitats pirotècniques; article 112 que incorpora sancions; article 124 en relació a  la 
responsabilitat de les infraccions i als annexos I, III, IV i IX corresponents a les condicions de les 
llicències,  respectivament.
 
5- Atès els informes favorables del Responsable de Via Pública i Mercats i de la lletrada de l'Àrea de 
Territori i Ciutat.

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

1- L'article 60.1 del ROAS aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny en relació a l’art 49 de la Llei 
7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’art. 178 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 
d’abril estableix el règim aplicable al procediment a seguir per l’aprovació i modificació de les 
ordenances locals.

2- És competència plenària indelegable l’adopció del present acord de conformitat amb allò que 
disposa l’art. 22.d) de la LBRL modificada per la Llei 11/1999  de 21 d’abril.

3- El procediment d’aprovació de la modificació de les ordenances locals s’exigeix l’aprovació inicial, 
la submissió a informació pública per un període mínim de 30 dies i que l’art. 178 .1) del Decret 
Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril disposa l’aprovació definitiva amb caràcter automàtic si no s’hi presenta 
cap reclamació ni al�legació durant la informació pública subsegüent a l’aprovació inicial .

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

PrimerPrimerPrimerPrimer :::: Aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança general dels espais d'ús públic i civisme de 
l'Ajuntament de Granollers, aprovada definitivament per l’Ajuntament en Ple en sessió celebrada en 
data 28 de setembre de 2010 i publicada en el BOPB en data dia 16 de novembre de 2010, i 
modificada per acord de Ple de 27 de març de 2012 i publicada en el BOPB en data 9 de juliol de 
2012, pel que fa referència a l'article 11 relatiu als elements estructurals dels espais públics, a l'article  
14, en referència a les fonts;  article 16, de restriccions per la conservació dels espais públic; article 
18, sobre retirada de residus i objectes abandonats; article 29 relatiu als grafits; article 48 pel que fa al 
lliurament de terres i runes; articles 58  sobre les condicions de l'ús de la via públicas; article 62  en 
referència a la llicència i horaris de la col�locació de taules i cadires ; article 64 - sobre guals;  article 99 



en la incorporació de sancions per portar armes; article 101 relatiu a focs i activitats pirotècniques; 
article 112 que incorpora sancions; article 124 en relació a  la responsabilitat de les infraccions i als 
annexos I, III, IV i IX corresponents a les condicions de les llicències, el text íntegre dels quals és el 
següent:

- Article 11, apartat 5. Les empreses i els particulars encarregats de l’execució d’obres a la via 
pública i els titulars de llicències d’entrada de vehicles a través de les voreres i el propietaris dels 
immobles, com a substituts d’aquests, estan obligats a realitzar la reposició de paviments, voreres i 
guals, en la forma i condicions que estableixin els serveis tècnics municipals i en els preceptes que 
regulen les cales, canalitzacions i totes les altres disposicions aplicables .

- Article 14, apartat 2. Es prohibeix a les fonts públiques:
a) arreplegar una quantitat superior a 5 litres d'aigua per dirigir-la a un ús privat, sempre que no estigui 
justificat per tall de subministrament o similar, o per a la realització d’activitats autoritzades com a ara 
fires, actes culturals, cívics, esportius o similars.
b) Rentar robes, aliments de qualsevol mena, atuells de neteja i objectes de qualsevol classe.
c) Rentar-se, banyar-se o posar a nedar gossos o altres animals, o enterbolir les aigües.
d) Abandonar sota raig càntirs, cubells o qualsevol altre envàs o recipient .
e) Beure directament del tub o sortidor.
f) Abeurar bestiar i animals domèstics.
g) Deixar jugar els nens amb barquetes o objectes anàlegs, llevat de les fonts i estanys construïts i 
destinats especialment amb aquesta finalitat.
h) Llençar a l'interior del seu desguàs qualsevol matèria líquida o sòlida .

- Article 16. apartat 1 Es prohibeix llençar o abandonar a la via pública  qualsevol mena de 
productes o residus, en estat sòlid, líquid o gasós. Els residus sòlids de petit format com papers, 
bosses, pellofes de llavors, pinyols de fruites, xiclets i altres materials similars s’han de dipositar a les 
paperers instal�lades al carrer.

- Article 18, apartat 1. Els productes resultants de l’escombrada i neteja dels elements descrits en 
l’article 16 no poden, en cap cas, abandonar-se a la via pública, sinó que s’han de recollir i s’han de 
dipositar en els contenidors corresponents si el volum es reduït i no impedeix l’ús del contenidor. En 
cas contrari s'hauran de portar a una de les deixalleries municipals .

- Article 29, apartat. 5. Si amb motiu d’una activitat festiva, esportiva, social, cultural o de qualsevol  
altre tipus, es produeix un deslluïment de l'entorn per pintades, cartells enganxats, adhesius o de 
qualsevol altra manera, l'entitat organitzadora i subsidiàriament les persones responsables d'aquesta, 
estaran obligades a restablir l'estat original del bé afectat o fer-se càrrec de la despesa del 
restabliment, sense perjudici de les sancions que siguin aplicables .

- Article 48, a). A les deixalleries municipals, quan les runes siguin producte de la realització 
d’obres menors que disposin de la llicència municipal corresponent . Els responsables de la instal�lació 
receptora poden exigir la presentació del DNI o NIE i de la llicència d’obres abans d’autoritzar 
l’abocament.

- Article 58.6 . Quan esdevinguin usos, ocupacions, activitats o qualsevol mena d'aprofitaments 
especials dels espais d'ús públic, sense la preceptiva llicència, els agents de l'autoritat procediran a 
ordenar al titular o responsable,  el cessament immediat de l'activitat o ocupació, i li donaran perquè 
així ho faci el termini de temps que les circumstàncies del cas requereixin .

.-Article 61c ) 3.  Les condicions de imatge per a la col�locació d'elements del mobiliari i altres 
elements complementaris de les terrasses d'establiments de restauració són  les que es venen 
aplicant fins el moment i que es detallen a l 'annex XII, d'aquesta ordenança.

- Article  62, apartat 2.. Les llicències per a la col�locació de taules i cadires als espais d'us públic 
poden tenir una durada de dies o de temporada i es podran muntar en l'horari que s'indica a l'annex I. 
A aquest efecte, s’estableixen  tres temporades:
▪ Temporada A, del 15 d’abril al 15 d’octubre (estiu).
▪ Temporada B. del 16 d’octubre al 14 d’abril (hivern).
▪ Anual



 Article  64, apartat 4.. El titular de llicència de gual pot ser una persona física, jurídica o bé 
comunitats de propietaris, que siguin propietaris de la finca  on es troba l 'accés, i està obligat a:

a) Fer el manteniment del paviment de la vorera i la vorada, la senyalització, i els altres elements 
estructurals de delimitació de gual.
b) No realitzar canvis en les característiques físiques o d’utilització del gual i del local sense 
autorització municipal prèvia.
c) Pagar les taxes i tributs derivats d’aquesta llicència i establerts en les ordenances fiscals .
d) Declarar amb veracitat totes les dades, informacions o circumstàncies aportades o incloses en 
qualsevol dels tràmits..

 Article  99, apartat 3.  La tinença o transport d’armes sense respectar les anteriors condicions o 
les que s’estableixen a la reglamentació d’armes comportarà el seu comís, sense perjudici de les 
sancions que s’escaiguin d’acord amb la normativa vigent. 
 
Article  101, ..
1. En manifestacions de cultura popular,   en festes de barri i altres festes locals de rellevància que 
es vulgui fer ús d’artificis pirotècnics als espais d’ús públic, s’haurà de demanar autorització municipal 
prèvia, d’acord amb l’establert a la normativa vigent.

2. Està permesa l'adquisició d’artificis pirotècnics en llocs de venda oficial (categoria I-II –III) i poden 
ser usats a la via pública, sempre i quan no es superin els 10 kg de material reglamentat. Les 
persones que realitzin aquesta activitat seran responsables dels danys o desperfectes que puguin 
ocasionar a les persones i propietats públiques o privades que siguin afectades per aquest motiu, 
sense perjudici de les sancions que siguin aplicables .

-  Article 112, apartat 1.47.     Dipositar en els contenidors residus que pel seu volum o característiques 
impideixin l’ús normal del contenidor (18.1)

Article 112, apartat 1.24.   Buidar, abocar, llençar o dipositar als espais d'us públic, escocells dels 
arbres o solars sense edificar, qualsevol tipus de residu líquid, sòlid o solidificable. (art. 16.1, art. 23.a 
i 23.b)

Article 112, apartat 4.11. Qualsevol altre utilització inadequada dels espais verds .(art.79.j)

Article 112, apartat 4.23. Realitzar qualsevol activitat que destorbi la tranquil�litat pròpia de les 
zones verdes (art. 83)

Article 124. 2, apartat 1.b)   Els titulars de les llicències municipals, siguin persones físiques o 
jurídiques, i en el seu defecte els propietaris dels immobles.

- Annex I, .  Horaris:

Horari de jocs esportius – art. 13

Us dels elements de joc esportiu i àrees de jocs infantils , de 8 a 22h.

Horari de Neteja – art. 15

Neteja dels espais d'ús públic, de 6 a 22h.
 
Horari de les activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies, manipulació de productes, 
contenidors, materials de construcció o similars – art . 20

a) Funcionament de maquinària d'obra o construcció, de 8 a 20h en els dies laboralbes, de dilluns a 
divendres, i entre les 9 i les 20 h, els dissabtes i festius
b) Treballs o activitats d'obra als espais públics o privats a l'aire lliure, de 8 a 21h,  els dies 
laborables, de dilluns a divendres, i entre les 9 i les 21 h els dissabtes i festius

Horari d’activitats publicitàries  - art 30



Activitats publicitàries amb megafonia i /o música, de 8 a 21h.

Col�locació temporal d'altaveus, de 8 a 21h.

Horari servei de recollida d’escombraries – art . 39 i 40

Servei de recollida domiciliària d 'escombraries, les 24 hores del dia.
Dipòsit d’escombraries dins els contenidors, de 18 a 21h.
Diposit de residus de recollida selectiva , les 24h del dia (excepte vidre de 8 a 21h.)

Horari recollida sectorial – art . 43

Treure escombraries zones porta a porta de 20 a 21 hores.

Horari mercats setmanals – art. 60

- de 6 a 16 h

Horari terrasses – taules i cadires – art.  62

 Col�locació a la via pública de taules i cadires etc .
1) Del  15 d’abril al 15 d’octubre: de 8 a 23 hores
divendres, dissabtes i vigílies de festius fins a la  1 de la matinada.
2) Del 16 d’octubre fins el 14 d’abril: de 8 a 23 hores

Horari quioscos i similars – art . 71

Horari dels quioscos i similars , de 6:30 a 22h.

Horari espais verds – art. 78

Us dels parcs i jardins: de 8 a 22h excepte Parc Firal.
Parc Torras Villà:
- de l'1 d'octubre al 30 d'abril de 8 a 20h.
- De l'1 de maig al 30 de setembre de 8 a 22h.

Animals de companyia – art. 90 i ss

De les 22 h i fins a les 8 h, els propietaris o posseïdors d’animals domèstics en són responsables i han 
d’evitar que pertorbin la vida dels veïns amb crits, cants, sons ni cap altre tipus de soroll, tant si es 
troben a l’interior de l’habitatge com en terrasses o patis interiors .

Comportament ciutadà – art. 96 i ss

Entre les 22 h de la nit i les 8 h de l’endemà no és permès l’ús d’aparells domèstics sorollosos, 
instruments musicals, cants, reparacions, manipulació de materials, canvi de mobles o qualsevol altra 
activitat que pugui pertorbar el descans aliè.

Activitats lúdiques als espais públics – art . 100

Jocs i activitats lúdiques als espais d 'us públic, de 8 a 22h.

- Annex III, apartat 4t.      Aquesta llicència té caràcter anual. L'establiment haurà de mostrar al públic, 
en un lloc visible a prop de la porta d'entrada, la targeta d'identificació de la terrassa segons model 
que determinarà l'Ajuntament.

- Annex III, apartat 8è.  L’horari autoritzat per a la col�locació de les taules, les cadires i qualsevol 
altre element mòbil (para-sols, jardineres, etc.) serà:
Temporada d’estiu  (del 15 d’abril al 15 d’octubre)
1. Dies laborables de 8 a  23 hores
2. Divendres, dissabtes, i vigílies de festius fins a la  1 de la matinada.



Temporada de hivern  (del 16 d’octubre al 14 d’abril)
1. De 8 a 23 hores.

-  Annex IV, apartat 2.  La llicència es concedeix discrecionalment i sense perjudici de tercers. La 
llicència no crea cap dret subjectiu i el titular o substitut podrà ser requerit en tot moment perquè 
suprimeixi el gual i  reposi la vorera al seu estat original.

- Annex IX - s'afegeixen els apartats, 11è, 12è, 13 è. 14 è. i 15è..
 Onzena- La venda de begudes i refrescos alcohòlics només es podrà realitzar en els establiments 
d'alimentació autoritzats dins de la fira, com ara bars, restaurants i similars, i no es podran instal�lar 
parades de venda exclusiva de begudes alcohòliques. Totes les parades que venguin begudes haurà 
d'atendre les condicions següents: 
- La venda de begudes estarà limitada a recipients de fins 40 cl.
- No es poden vendre begudes per emportar en els recipients originals (llauna, plàstic, vidre...) i 
s'hauran d'utilitzar gots de paper, plàstic o retornables.
- Està prohibit l'us de gots de vidre. 
- Està prohibida la venda de begudes alcohòliques als menors de 18 anys, la dispensació 
d'aquestes begudes per part de majors d'edat a menors, i el consum d'aquestes begudes per part 
d'aquests. 
- Les parades de patates fregides, sucre, llaminadures i similars no poden vendre begudes 
alcohòliques.

Dotzena- Totes les atraccions i parades de qualsevol tipologia que participin a les fires hauran de 
passar una inspecció tècnica que certifiqui el correcte muntatge i funcionament de totes les 
instal�lacions elèctriques, mecàniques o de qualsevol altra mena, amb expedició del corresponent 
certificat que s'haurà d'entregar a l'Oficina de Via Pública i Mercats. L'Ajuntament podrà contractar una 
empresa especialitzada per tal que emeti tots els certificats d'una mateixa fira, i en aquest cas, els 
titulars de les llicències tindran la obligació de satisfer les taxes que corresponguin per aquests 
treballs. 

Tretzena- L'Ajuntament podrà exigir als titulars de les parades d'alimentació, en qualsevol moment 
durant els dies de celebració de la fira, que justifiquin documentalment la correcta formació en 
manipulació d'aliments dels treballadors que estiguin a les parades, així com els justificants de la 
correcta gestió amb una empresa autoritzada dels residus especials, com ara l'oli de cuina o altres. La 
manca de justificació d'aquests aspectes podrà comportar el tancament immediat de l'activitat sense 
perjudici de les sancions que siguin aplicables . 

Catorzena- Els titulars de les parades o atraccions són responsables de que el seu personal conegui 
les normes d'actuació en cas d'accident o emergència i l'us dels sistemes d'extinció d'incendis. A la 
mateixa parada o atracció, s'ha de disposar de la targeta de recomanacions i telèfons d'emergència 
que emet i distribueix l'Ajuntament i dels extintors necessaris amb pols ABC. 

Quinzena- L'Ajuntament podrà limitar el nivell sonor dels equips de so de les atraccions i parades en 
la mesura que cregui convenient a criteri dels inspectors o agents municipals, i en cas que no es 
compleixin les recomanacions podrà ordenar el tancament dels equips de so. L'incompliment de les 
ordres o requeriments dels inspectors municipals podrà comportar el tancament de l'activitat sense 
perjudici de les sancions que siguin aplicables . 

SegonSegonSegonSegon:::: Sotmetre a informació pública en un termini de TRENTA DIES la modificació de l'Ordenança 
esmentada, a l'efecte de poder formular reclamacions i al�legacions de conformitat amb allò que 
disposa l'article 178.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril , pel qual s'aprova el Text Refós de la 
Llei municipal i de Règim Local de Catalunya.

TercerTercerTercerTercer :::: Acordar que, transcorregut el termini anterior, sense que s'hagi presentat cap reclamació, 
s'entendrà aprovada DEFINITIVAMENT la modificació de l'Ordenances esmentada.

L'AlcaldeAlcaldeAlcaldeAlcalde dóna la paraula al regidor delegat de Serveis Municipals senyor Juan Manuel Segovia .



Senyor SegoviaSenyor SegoviaSenyor SegoviaSenyor Segovia: Gracias Alcalde. En la modificación de esta Ordenanza, que intenta aglutinar todas 
aquellas que tienen alguna incidencia en la vía pública, se proponen una serie de pequeñas 
modificaciones del redactado de algunos artículos con el objetivo de adaptarlos a los cambios que han 
sufrido algunas normativas ya sean de ámbito superior o no, y que en algunos casos les puede 
afectar. Como puede ser el caso, por ejemplo, de las Ordenanzas Fiscales.

También en algunos casos simplemente para realizar actualizaciones o mejoras del redactado 
existente. Como en los casos referentes a los artículos 11, 14, 29.5, 58, 59, 62, 99 y 101. 
Estos artículos hacen referencia a temas tan diversos como los elementos estructurales en los 
espacios públicos, el uso de las fuentes, sobre la retirada de los residuos, las licencias y horarios, la 
tenencia de armas o temas relacionados con fuegos y actividades pirotécnicas. Como ven un abanico 
muy amplio.
Así como en el Anexo III (que hace referencia a la duración de la licencia de mesas y sillas, y la 
ampliación a seis meses de la temporada de verano).
Se añade también un nuevo anexo con la normativa que regula los elementos del mobiliario de las 
terrazas de los bares en la Illa de Vianants, de acuerdo con el documento marco aprobado por la 
Comissió de Patrimoni.
Esto queda recogido en el artículo 61.c.3 y en el anexo décimo segundo.
Se reestructura el anexo 1º que hace referencia a los horarios para hacerlo más entendible y fácil de 
utilizar ordenándolo por temas.
Se añaden al anexo 9º sobre las condiciones de las licencias para actividades recreativas, diversos 
apartados que pretenden mejorar la gestión de las ferias de atracciones en lo referente a los 
establecimientos de comida y bebidas. Así como a las inspecciones técnicas, las emisiones sonoras y 
las actuaciones en caso de emergencia.

Todas estas modificaciones y mejoras que proponemos en el redactado pretenden ofrecer la máxima 
utilidad y eficacia posible a esta ordenanza, con el objetivo de que se ajuste a las necesidades de las 
actividades relacionadas con la vía pública y permita un control y supervisión de los técnicos 
municipales más eficaz y razonable.

Y para finalizar, sí que quisiera agradecer las aportaciones del grupo municipal de Convergència i 
Unió a esta ordenanza. 

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

Senyor CasasnovasSenyor CasasnovasSenyor CasasnovasSenyor Casasnovas: Gràcies Alcalde. No farem referències a les modificacions que aporta avui 
l'Equip de Govern d'aquesta Ordenança, sinó que expressarem per coherència amb lo que hem anat 
votant i fent el nostre Grup durant aquest anys sobre aquesta Ordenança.

I faré l'explicació. Al juny de 2010 Iniciativa Verds va presentar al�legacions a aquesta ordenança, 
desestimant-se la majoria d’elles. Al març de 2012 van portar una modificació com avui i varem votar 
en contra.

Tant les al�legacions com el vot negatiu va venir, per la seva negativa a eliminar el Capítol X, article 
110, sobre utilització de l'espai públic per oferir, demandar o mantenir serveis de naturalesa sexual.

Ja els varem dir el seu dia, que al nostre Grup ens preocupen les dones que exerceixen la prostitució, 
tant si ho fan al carrer com en espais tancats, ja varem dir que l’ordenança no és l’instrument adient 
per abordar aquest fenomen.

No són problemes de civisme, sinó que tenen una arrel social, per això cal abordar-los amb l'ajuda 
dels serveis social. Entenem que cal separar aspectes de comportament de tipus vandàlics i incívics, 
dels que són d'arrel social.

El que cal és avançar en una regulació estatal que garanteixi els drets de les persones que lliurement 
exerceixen aquesta activitat, tot i això veient la modificació que porten avui al Ple i que manté el 



capítol esmentat, i pel qual ja vam votar en contra, el nostre grup avui, tornarà a votar negativament. 
Gràcies. 

Senyora PonsSenyora PonsSenyora PonsSenyora Pons: Sí, bona tarda. A veure, nosaltres únicament ens referirem en relació a les 
modificacions que avui es porten a Ple. Aquestes ordenances, ja han estat objecte de debat en moltes 
ocasions, perquè han estat modificades, tal i com ha dit el regidor Segovia.

En aquest sentit volem posar de manifest que, en el nostre Grup, hi ha una sèrie de qüestions que es 
modifiquen i que es porten avui al Ple, i que no hi estaríem d'acord.

En primer lloc, i tal com hem parlat aquest matí a la Comissió Informativa, tot i que des de l'Equip de 
Govern s'ha fet un esforç per intentar adaptar la nostra petició al que demanàvem, en concret ens 
estem referint a l'annex 12, que recull l'article 61.c.3, des del nostre Grup Municipal es demanava que 
quedés explícitament indicat en aquest annex, que no s'aplicaria de forma retroactiva, el que 
contempla la nova normativa d'acord amb les propostes fetes per la Comissió de Patrimoni, des de 
l'Equip de Govern, sens ha concedit una petita modificació, dient que ja s'estava fent, i el que s'estava 
fent en principi no es modificaria, però des del nostre Grup sí que demanaríem que per donar 
seguretat jurídica a les terrasses, i a tot el mobiliari que ja hi ha existent, s'establís que, aquest annex, 
i aquesta nova normativa, en qualsevol cas, no tindrà caràcter retroactiu. Tot i que com ja diem, una 
petita modificació s'ha fet, però entenem que per seguretat jurídica, el millor seria establir aquesta 
retroactivitat.

En segon lloc, en relació a l'article 62, tornem a insistir, l'últim incís que s'ha establert en el punt 2, i és 
que aquestes afectacions no comportaran cap reducció ni bonificació de la taxa corresponent, tal i 
com hem insistit en la Comissió Informativa, entenem que aquest no és el lloc adient per establir o no 
si hi haura o no bonificacions. Tenim les Ordenances Fiscals, i ha de ser a les Ordenances Fiscals on 
hem d'establir els límits o absències , si és el cas, en qualsevol cas, de bonificacions en les taxes.
Per últim lloc, i també, tal i com hem fet veure en la Comissió Informativa en relació a l'annex 9, on 
s'afegeixen 5 nous apartats, a les condicions de les llicències de les fires d'atraccions, no en relació a 
tots els punts que s'estableixen, i que s'innoven hi tenim objeccions, perquè per exemple, en la 
normativa número 11, que és la venda de begudes i refrescs, ens sembla correcte tot l'afegit que s'ha 
fet, però no així, no estaríem d'acord. I tornem a insistir-hi, per exemple, en la 12, en la qual 
s'estableix, entenem que hi ha una doble imposició a l'hora d'establir una inspecció tècnica a càrrec de 
l'Ajuntament, la part elèctrica de les instal�lacions, el ITD, que han de seguir en qualsevol cas, és 
controlat pel Departament d’Indústria de la Generalitat de Catalunya. Per tant, no cal que tinguin que 
tornar a passar per una segona inspecció tècnica com sembla i com així ja se’ns ha reconegut que 
s'està fent a través d'una empresa contractada pel mateix Ajuntament. I que paguen les pròpies 
atraccions, però és que no cal, és totalment innecessari perquè com ja diem, aquesta normativa depèn 
directament d'un Departament de la Generalitat, no cal que tornin a passar per aquesta, per aquest 
segon filtratge, simplement cal tenir-lo i actualitzar-lo i el mateix diríem amb la, perdoni, amb la 
condició 13, creiem que torna a afegir-se i autoregular massa, ser massa reguladora quan ja hi ha 
normativa de la Generalitat que ho regula, per tant, tant una com l’altra, entenem, que haurien de ser 
excloses. Res més. 

Senyor SegoviaSenyor SegoviaSenyor SegoviaSenyor Segovia: Para empezar, y permítanme que empiece así, pero sí que les hubiera agradecido 
alguna referencia al tiempo que han tenido para estudiar esta ordenanza. Porque la entregamos el 30 
de julio, ha habido dos meses, además no sólo la Ordenanza en sí, sino además con un cuadro 
resumen donde aparecían los cambios propuestos, y yo les admiro en el sentido de que si en un día, 
porque lo hemos hablado en dos comisiones informativas, han hecho llegar algunas aportaciones, que 
algunas se han aceptado y otras no, o lo han hecho en una semana, pues en dos meses, quizá 
hubiéramos tenido tiempo, y quizá hubiéramos podido ponernos algo más de acuerdo.

Lo digo más que nada, porque cuando, ustedes según el tiempo, cada uno lo interpreta como quiere, y 
cuando ustedes han considerado que no han tenido el tiempo suficiente para estudiar algún 
documento que hemos entregado, lo han expresado. Pues ahora me permito el lujo de expresarlo yo.



Una vez aclarado esto, y de la intervención del señor Casasnovas cogeré únicamente una palabra: 
coherencia. Pues por coherencia lo que intentamos aquí, en esta difícil tarea de aglutinar las 
aportaciones de hasta 7 áreas, 7 ordenanzas que tienen que ver con la Vía Pública, es intentar 
homogeneizarlas todas, que no diga la ordenanza, por decir algo, la Ordenanza Fiscal una cosa y la 
Ordenanza de Vía Pública otra.

A la señora Pons una, dos cosas, la primera, queda abierto en el momento, en el tiempo que queda de 
exposición, de la tramitación de esta, de la aprobación de esta Ordenanza, que estará en exposición 
pública, si somos capaces de encontrar un redactado más acorde, en el que ustedes se sientan más 
cómodos por el tema de la seguridad jurídica, que hacía referencia, entre otras cosas, porque ya la 
manera de diseñarlo, lo que es las mesas y sillas de las terrazas de la Illa de Vianants, es como decía 
en la Informativa, y como decía esta mañana, y habiendo sido acordado por ellos, por lo tanto, como 
decíamos en la rectificación que hacemos constar en esta Ordenanza, creemos que queda 
sumamente recogida. Pero ya le digo, si somos capaces de encontrar un redactado aún más acorde 
con su petición, estamos dispuestos a estudiarlo.

Y por último, lo que hacía referencia el anexo 9, en el tema de las instalaciones de feria, en las 
atracciones, el Departament podrá hacer las inspecciones que considere oportunas y las que estén 
regladas por ley. Pero yo le digo una cosa, yo, después de ver en algunas ocasiones, y transmitirle mi 
angustia al señor Alcalde cuando veía algún, por desgracia, accidente, que no estamos libres que 
puedan pasar, y en algún otro municipio de la geografía española o fuera de aquí, de ver donde puede 
estar la responsabilidad municipal. Ya le digo, yo prefiero contratar una empresa, que la paguen ellos, 
que al fin y al cabo son 20, 25 euros, 30 a lo máximo, según la atracción, que pagarán. Y quedarnos 
todos tranquilos. Llámeme egoísta, pero yo quiero dormir tranquilo, y que no, ya le digo, con esto no 
garantizamos de que algún día pase alguna desgracia, pero como mínimo tener una seguridad de que 
un inspector está ejerciendo su labor. 

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

APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA ::::

Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor ::::        14141414 PSCPSCPSCPSC:::: 13131313 AGAGAGAG:::: 1111
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra ::::        1111 ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE:::: 1111
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions ::::    10101010 CIUCIUCIUCIU:::: 6666 PPPPPPPP:::: 4444

8888).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APORTACIÓ SUPLEMENTÀRIA DEL REPARTIMENT DE LAAPORTACIÓ SUPLEMENTÀRIA DEL REPARTIMENT DE LAAPORTACIÓ SUPLEMENTÀRIA DEL REPARTIMENT DE LAAPORTACIÓ SUPLEMENTÀRIA DEL REPARTIMENT DE LA    
COMPENSACIÓ ECONÒMICA AL CONCESSIONARI AGSL DEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀCOMPENSACIÓ ECONÒMICA AL CONCESSIONARI AGSL DEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀCOMPENSACIÓ ECONÒMICA AL CONCESSIONARI AGSL DEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀCOMPENSACIÓ ECONÒMICA AL CONCESSIONARI AGSL DEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ    
2012201220122012    ENTRE LES POBLACIONS QUE EN GAUDEIXENENTRE LES POBLACIONS QUE EN GAUDEIXENENTRE LES POBLACIONS QUE EN GAUDEIXENENTRE LES POBLACIONS QUE EN GAUDEIXEN::::    CANOVELLESCANOVELLESCANOVELLESCANOVELLES,,,,    LA ROCA DEL VALLÈSLA ROCA DEL VALLÈSLA ROCA DEL VALLÈSLA ROCA DEL VALLÈS,,,,    
LES FRANQUESES DEL VALLÈS I GRANOLLERSLES FRANQUESES DEL VALLÈS I GRANOLLERSLES FRANQUESES DEL VALLÈS I GRANOLLERSLES FRANQUESES DEL VALLÈS I GRANOLLERS

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

Per acord de Ple,  de data 29 d'octubre de 2002, s'aprovava una pròrroga de la concessió del servei 
de transport urbà amb l'empresa Autobusos Granollers SL  pel termini de 10 anys, a comptar des del 
dia 1 de gener de 2003.

En sessió ordinària del Ple de data 29 d'abril de 2003, es va aprovar les aportacions dels ajuntaments 
al dèficit del servei de transport urbà:



Ajuntament de la Roca 2,88 %
Ajuntament de les Franqueses 8,56 %
Ajuntament de Canovelles 14,81 %
Ajuntament de Granollers 73,75 %

En data  29 d'agost de 2013,  el director de Serveis de Manteniment de Ciutat i Seguretat ha emès 
informe relatiu a les aportacions econòmiques lliurades per l´Ajuntament de Granollers a l'empresa 
concessionària del servei de transport públic de superfície , Autobuses Granollers S.L. (AGSL)

Realitzada la liquidació definitiva de l’exercici 2012 per part de l’empresa concessionària del servei de 
transport urbà Autobuses de Granollers S.L., per un import de 1.166.099,91 €. (acord de Ple de data 
30 de juliol de 2013).

El cost del programa "Viatjo amb tu" que es realitza exclusivament a les escoles de Granollers i  per 
tant l'ha d'assumir l'Ajuntament de Granollers, és de 5.209 € per la qual cosa cal minorar l'import de la 
liquidació definitiva a repartir:

1.166.099,91 € - 5.209,00 € = 1.160.890,91 €

L'aportació 2012 de la Generalitat de Catalunya a través del Contracte Programa per un import de 
183.252,13 € :

1.160.090,91 € - 183.252,13 € = 977.638,78 €

Aplicant els percentatges de repartiment, resulta  pel diferents ajuntaments

Ajuntament de La Roca (2’88 %) =       28.156,00 €
Ajuntament de Canovelles (14,81%) =     144.788,30 €
Ajuntament de Les Franqueses (8’56%) =       86.685,88 €
Ajuntament de Granollers (73’75%) =          721.008,60 €

El Ple de 27 de març de 2012, va aprovar una previsió de repartiment de la compensació econòmica 
al concessionari AGSL del servei de transport urbà 2012 entre les poblacions que en gaudeixen: 
Canovelles, La Roca del Vallès, Les Franqueses del Vallès i Granollers:

Ajuntament de La Roca  =       25.338,69 €
Ajuntament de Canovelles =     130.300,70 €
Ajuntament de Les Franqueses =       75.312,22 €
Ajuntament de Granollers  =          655.395,53 €

Atès que el dèficit ha estat superior al previst a l'acord de Ple de data 27 de març de 2012, els 
ajuntament hauran de realitzar una aportació suplementària per import de:

Ajuntament de La Roca  =       2.817,31 €
Ajuntament de Canovelles =     14.487,60 €
Ajuntament de Les Franqueses =       8.373,66 €

Els ingressos de La Roca, Canovelles i Les Franqueses s'hauran de comptabilitzar a la partida 
H315.46201.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER - Aprovar  l'aportació suplementària del repartiment del dèficit del transport urbà en superfície  
(per als municipis que en gaudeixen del mateix) , per a l'exercici 2012, d'acord amb l'informe emès pel 
director de Serveis de Manteniment de Ciutat i Seguretat que consta en aquest expedient:

Ajuntament de La RocaAjuntament de La RocaAjuntament de La RocaAjuntament de La Roca      =             2.8172.8172.8172.817,,,,31313131    €€€€



Ajuntament de CanovellesAjuntament de CanovellesAjuntament de CanovellesAjuntament de Canovelles     ====                 14.48714.48714.48714.487,,,,60606060    €€€€
Ajuntament de Les FranquesesAjuntament de Les FranquesesAjuntament de Les FranquesesAjuntament de Les Franqueses     ====                         8.3738.3738.3738.373,,,,66666666    €€€€

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

L'AlcaldeAlcaldeAlcaldeAlcalde     dóna la paraula al regidor delegat de Mobilitat senyor Juan Manuel Segovia.

Senyor SegoviaSenyor SegoviaSenyor SegoviaSenyor Segovia : Breve, por no repetir las cantidades que ha acaba de leer la señora Secretaria.

Sí que en el pasado mes de julio, cuando hacíamos, cuando presentaba la liquidación del ejercicio 
2012 del servicio del transporte urbano, y después de explicar las causas, o alguna de las causas, del 
importantísimo descenso de pasajeros, cifraba el coste de este servicio en 1.166.099'91€.

De esta cantidad y una vez hechos los ajustes de restar el coste del programa “Viatjo amb tu” que 
realizamos exclusivamente en los colegios de la ciudad, así como la aportación para el año 2012 por 
parte de la Generalitat de Catalunya a través del Contrato Programa.

Resulta que la cantidad finalmente a repartir por los municipios que conjuntamente prestamos este 
servicio es de 977.638'78€.

Una vez hecho el reparto, y viendo la aportación suplementaria que tienen que hacer los, el resto de 
municipios, y que ha leído la señora Secretaria, con este expediente aprobamos la liquidación 
suplementaria, y por cierto, este expediente es el último que presentaremos de este tipo, ya que en 
virtud del convenio que firmamos para el transporte urbano firmado en diciembre de 2012 estas 
aportaciones ya las realizaremos los diferentes municipios de manera individualizada y directamente 
al operador. 

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

Senyor CanalSenyor CanalSenyor CanalSenyor Canal: Sí, gràcies. Bé, suposo que el senyor Segovia ja devia pensar que intervindria, en 
aquest punt, més que res perquè aquest repartiment del percentatge del transport urbà, que es va 
decidir en un Conveni de cooperació, el 1997, fa 16 anys, en aquest mateix Conveni es va constituir 
una Comissió de seguiment, que la seva missió era supervisar i recalcular aquests percentatges .

L'any 2011, fa 14 anys de la signatura, varem demanar una revisió d'aquest repartiment, perquè 
nosaltres enteníem que ens perjudicava, com a ciutat, ens perjudicava.

El març del 2012, fa 15 anys del repartiment, varem tornar a demanar una nova revisió i vostè senyor 
Segovia, i no li llegeixo el que va dir perquè el faria posar vermell, no? Però va dir que ja havia 
començat els treballs d'analitzar aquest repartiment. S'ho han pres amb calma. En tot, avui ens 
anuncia que ja desapareixerà suposo aquest repartiment, ja no el farem servir més.

És el que m'ha semblat que em deia ara el senyor Segovia, doncs sí el faran servir més, encara amb 
més raó seria hora que s’hi poses, no? Perquè abans ha fet un parell d'intervencions, dient que a 
vegades vostès prorroguen contractes perquè estalvien diners, aquest que no ho han arreglat, ens ha 
fet gastar molts més diners.

I en tot cas, vostè a fet referència abans, en la intervenció anterior, el temps que havíem tingut per 
analitzar unes ordenances, unes noves directives, vostè ha tingut 16 anys, per fer-ho, i encara no ho 
ha fet. Gràcies. 



Senyor SegoviaSenyor SegoviaSenyor SegoviaSenyor Segovia : En primer lugar puede leer la intervención que hice, me acuerdo perfectamente. Y ya 
le digo que con eso no me pondría rojo. No, no, seguramente porque si nos pusiéramos a ponernos 
rojos, seguramente usted podría tener mucho más motivo que yo.

AlcaldeAlcaldeAlcaldeAlcalde: Perdó, perdó, perdó, Perdón. Perdoneu. Si us plau, no entreu a replicar i contrareplicar, amb 
micròfon tancat. En tot cas, el senyor Segovia té la paraula, i senyor Canal, sí, endavant

Senyor SegoviaSenyor SegoviaSenyor SegoviaSenyor Segovia: Centrándome en el tema. Le diría que yo llevo desde el 2007 como regidor de 
Mobilitat. En este caso, si que recuerdo, en la intervención, cuando usted reclamó un reparto más 
equitativo, más justo, dije que pensaba igual que usted, y lo sigo pensando. De hecho, nosotros 
trabajábamos con la idea de renovar un contrato, o hacer, sacar un nuevo contrato en las condiciones 
que teníamos. Ya le explicamos, el porqué y cómo tuvimos que solucionar la papeleta, con el convenio 
a siete bandas, que creamos de nuevo la Comisión de seguimiento del transporte público y que 
además, en esa Comisión de seguimiento, creímos importante salvar la papeleta a escasos meses de 
que acabara el contrato y tener el peligro de no tener un Servicio de transporte público al que estamos 
obligados, y poco financiado, por lo tanto, conseguimos centrarnos en lo importante que era sacar 
adelante ese Convenio, y esa Comisión de seguimiento, que sigue siendo establecida, tiene durante 
este año, el objetivo de estudiar el reparto del déficit, que ya le digo, sí que seguiríamos haciendo 
reparto de déficit.

Tenemos que recalcular cuál ha de ser el nuevo, tenemos esa Comisión de seguimiento que uno de 
los trabajos pendientes que tiene es este, y además sí que seguiremos haciendo aportaciones al 
sistema de transporte público, a no ser que alguien se invente una Ley de financiación del transporte 
público, lo que los municipios llevamos reclamando desde hace muchísimo tiempo, y que nos dote, de 
una manera más justa, de lo que tenemos que financiar este servicio, seguiremos haciendo estas 
aportaciones, pero en vez de hacerlo todo, como hacíamos, desde el Ayuntamiento de Granollers y 
girarle la factura al resto de municipios, cada Ayuntamiento, pues lo haremos al operador, pero ya le 
digo, que sí que tiene usted razón, en el sentido de que ustedes lo reclaman en el 2011, en el 2012, en 
2013 lo vuelven a hacer, y nosotros estamos por la labor de intentar consensuar, en momentos 
difíciles, no nos olvidemos, de poder aportar un reparto más justo. 

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

 
APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA ::::

Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor ::::        15151515 PSCPSCPSCPSC:::: 13131313 ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE:::: 1111 AGAGAGAG:::: 1111
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions ::::    10101010 CIUCIUCIUCIU:::: 6666 PPPPPPPP:::: 4444

9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DDICTAMEN RELATIU A RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DDICTAMEN RELATIU A RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DDICTAMEN RELATIU A RATIFICAR LA RESOLUCIÓ D''''ALCALDIA NÚMALCALDIA NÚMALCALDIA NÚMALCALDIA NÚM....    690690690690,,,,    DEDEDEDE    26262626    DDDD''''AGOSTAGOSTAGOSTAGOST    
DEDEDEDE    2013201320132013,,,,    DDDD''''APROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE L''''ESBORRANY DE LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI DEESBORRANY DE LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI DEESBORRANY DE LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI DEESBORRANY DE LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE    
CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ ENTRE EL CONSELL CATALÀ DE LCONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ ENTRE EL CONSELL CATALÀ DE LCONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ ENTRE EL CONSELL CATALÀ DE LCONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ ENTRE EL CONSELL CATALÀ DE L''''ESPORT I LESPORT I LESPORT I LESPORT I L''''AJUNTAMENTAJUNTAMENTAJUNTAMENTAJUNTAMENT     
DE GRANOLLERS PER AL FINANÇAMENT DE LA CONSTRUCCIÓ DELDE GRANOLLERS PER AL FINANÇAMENT DE LA CONSTRUCCIÓ DELDE GRANOLLERS PER AL FINANÇAMENT DE LA CONSTRUCCIÓ DELDE GRANOLLERS PER AL FINANÇAMENT DE LA CONSTRUCCIÓ DEL    """"PAVELLÓPAVELLÓPAVELLÓPAVELLÓ    



POLIESPORTIUPOLIESPORTIUPOLIESPORTIUPOLIESPORTIU """"AL BARRI CONGOST DE GRANOLLERSAL BARRI CONGOST DE GRANOLLERSAL BARRI CONGOST DE GRANOLLERSAL BARRI CONGOST DE GRANOLLERS

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

Que per Resolució d'Alcaldia número 690, de data 26 d'agost de 2013, aprova l'esborrany de la 
Modificació del Conveni de concessió de subvenció entre el Consell Català de l'Esport i l'Ajuntament 
de Granollers per al finançament de la construcció del "Pavelló poliesportiu" al barri Congost de 
Granollers.

Que en el seu punt tercer de la part resolutòria s'estableix ratificar aquesta resolució en el proper Ple 
de l'Ajuntament de Granollers.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER: Ratificar la Resolució d'Alcaldia  número 690, de 26 d'agost de 2013, relativa a aprovar 
l'esborrany de la Modificació del Conveni de concessió de subvenció entre el Consell Català de 
l'Esport i l'Ajuntament de Granollers per al finançament de la construcció del "Pavelló poliesportiu" al 
barri Congost de Granollers,  que es transcriu literalment:

""""Identificació de lIdentificació de lIdentificació de lIdentificació de l ''''expedientexpedientexpedientexpedient

Expedient 30/09 relatiu a aprovar l'esborrany de la Modificació del Conveni de concessió de subvenció 
entre el Consell Català de l'Esport i l'Ajuntament de Granollers per al finançament de la construcció 
del "Pavelló poliesportiu" al barri Congost.

FetsFetsFetsFets::::    

 1r El Consell Català de l'Esport, en data 27 de juliol de 2010, va notificar que l'Ajuntament de 
Granollers figura entre les entitats beneficiàries amb un import del principal de la subvenció de 
960.000 euros per a l'actuació denominada "Pavelló poliesportiu" al barri Congost de Granollers (obra 
local núm. 30/09). 

2n L'Ajuntament de Granollers, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 20 de 
setembre de 2010, va aprovar l'esmentada actuació i va sol�licitar al Consell Català de l'Esport la 
concessió de la subvenció.  També va aprovar el sistema de finançament a través de l'Institut Català 
de Finances. 

3r En data 24 de gener de 2012, la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, va 
proposar la signatura d'un Conveni de concessió de subvenció entre el Consell Català de l'Esport i 
l'Ajuntament de Granollers per al finançament de la construcció del Pavelló poliesportiu al barriPavelló poliesportiu al barriPavelló poliesportiu al barriPavelló poliesportiu al barri    
CongostCongostCongostCongost     (núm. expedient 82.210/00), per a l'anualitat 2012, mitjançant el sistema de finançament de la 
línia de crèdit de l'Institut Català de Finances, per la quantitat global d'1.783948,00, que inclou els 
imports següents:
---- 960.000,00960.000,00960.000,00960.000,00 euros, corresponents a l'import principal del préstec que li concedirà l’Institut Català de 

Finances.
- 823.948,00823.948,00823.948,00823.948,00     euros, corresponent a l'estimació de l’import dels interessos del principal i altres 

despeses derivades del préstec esmentat. 

4t Que l'Ajuntament de Granollers, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 31 de 
gener de 2012 i ratificat pel Ple el 27 de març de 2012, va acordar aprovar el Conveni de concessió de 
subvenció, va acceptar la subvenció atorgada pel Consell Català de l'Esport així com la formalització 
del préstec de 960.000 euros amb l'Institut Català de Finances.

5è En data 15 de febrer de 2012 es va formalitzat l'esmentat Conveni entre el Consell Català de 
l'Esport i l'Ajuntament de Granollers.



6è Que atesa la concurrència de circumstàncies de caràcter excepcional alienes a la voluntat de les 
parts signats del Conveni, no es pot continuar amb el sistema de finançament previst amb l'Institut 
Català de Finances (ICF) pactat entre les parts de l'esmentat Conveni.

Per això i davant la impossibilitat de realitzar l'objecte del conveni en les condicions pactades, es fa 
necessari formalitzar un nou conveni, i deixar sense efecte l'anterior, que reculli les noves 
circumstàncies que han de regir la tramitació d 'aquest expedient de subvenció.

7è El Consell Català de l'Esport, mitjançant escrit de data 12 de novembre de 2012, ha tramès el nou 
Conveni de concessió de subvenció entre el Consell Català de l'Esport i l'Ajuntament de Granollers 
per al finançament de la construcció de "Pavelló poliesportiu", per un import principal de 960.000 
euros, als efectes que sigui signat i autoritzat per l'òrgan competent abans del 30303030    de novembrede novembrede novembrede novembre    
dddd''''enguanyenguanyenguanyenguany.

Aquest nou conveni estableix dues formes de pagament de l'esmentada subvenció:
a) Pagament del principal més interessos, quan l'obra estigui finançada mitjançant una entitat 

financera.
b) Pagament del principal de subvenció, quan no intervingui una entitat financera, sense que siguin 

subvencionables els interessos que consten al pacte primer .

8è El Ple de la corporació, en data 27 de novembre de 2012, va aprovar l'esborrany del nou Conveni 
de Concessió de subvenció, que recull les noves condicions establertes per continuar la tramitació de 
l'expedient 82.290/00 d'atorgament de subvenció.

També en aquest mateix acord, va delegar a la Junta de Govern Local l'aprovació de la forma de 
pagament escollida per la tramitació d'aquest expedient de subvenció.

El 30 de novembre de 2012, es va formalitzat l'esmentat nou Conveni entre el Consell Català de 
l'Esport i l'Ajuntament de Granollers.

9è Que el finançament de la construcció del Pavelló poliesportiu Congost s 'ha finançat amb recursos 
propis, sense acudir a la contractació de préstecs amb entitats financeres.  

En data 3 de maig de 2013 es va sol�licitar a la Secretaria General de l'Esport la forma de pagament 
per al finançament de l'obra objecte de la subvenció mitjançant l'opció de finançament establert en el 
pacte Segon b) de l'esmentat Conveni formalitzat el 30 de novembre de 2012.

10è Que el Consell Català de l'Esport i l'Ajuntament de Granollers, en el marc del desenvolupament 
del conveni formalitzat el 30 de novembre de 2012, estimen necessari modificar alguna de les 
condicions establertes en el document, a fi de precisar i completar la voluntat de les parts 
expressades en la modificació del conveni esmentat.

El 30 de juliol de 2013, amb registre d'entrada número 15.375, el Consell Català de l'Esport, 
mitjançant escrit de data 19 de juliol de 2013, ha tramès la Modificació del Conveni de concessió de 
subvenció entre el Consell Català de l'Esport i l'Ajuntament de Granollers per al finançament de la 
construcció de "Pavelló poliesportiu", on es reflecteix l'opció de finançament escollida per l'ajuntament, 
als efectes que sigui signat i autoritzat per l 'òrgan competent abans del 16161616    de setembre dde setembre dde setembre dde setembre d ''''enguanyenguanyenguanyenguany.

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

I. De conformitat al punt 3 de l'acord del Ple de 11 de juny de 2011 es delega a la Junta de Govern 
Local com a òrgan competent per aprovar els convenis amb organismes públics .

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

ResolcResolcResolcResolc ::::    

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER:::: Aprovar l'esborrany de la MODIFICACIÓ del Conveni de concessió de subvenció entre el 
Consell Català de l'Esport i l'Ajuntament de Granollers per al finançament de la construcció del 
"Pavelló poliesportiu" al barri Congost de Granollers (núm. expedient 82.210/00), que a continuació es 
transcriu literalment:



"Modificació del Conveni de concessió de subvenció entre el Consell Català de lModificació del Conveni de concessió de subvenció entre el Consell Català de lModificació del Conveni de concessió de subvenció entre el Consell Català de lModificació del Conveni de concessió de subvenció entre el Consell Català de l''''Esport i lEsport i lEsport i lEsport i l''''entitatentitatentitatentitat     
Ajuntament de GranollersAjuntament de GranollersAjuntament de GranollersAjuntament de Granollers ,,,,    per al finançament de la construcció de “Pavelló poliesportiu”per al finançament de la construcció de “Pavelló poliesportiu”per al finançament de la construcció de “Pavelló poliesportiu”per al finançament de la construcció de “Pavelló poliesportiu”     

Esplugues de Llobregat, 

ReunitsReunitsReunitsReunits
D'una part, el senyor Ivan Tibau i Ragolta, com a president del Consell Català de l'Esport amb 
competència suficient d'acord amb l'article 2.2.f) del Decret 35/2001, de 23 de gener, sobre els òrgans 
rectors i el funcionament del Consell Català de l 'Esport,

I d'altra part, el senyor Josep Mayoral i Antigas,,,,    Alcalde de l'entitat Ajuntament de GranollersAjuntament de GranollersAjuntament de GranollersAjuntament de Granollers,    en 
representació d'aquesta. 

ActuenActuenActuenActuen

Ambdues parts, en nom i representació de les respectives institucions i, es reconeixen competència i 
capacitat suficient per actuar i obligar-se i

ExposenExposenExposenExposen

1. El 30/11/2012, es va signar un conveni entre les parts relatiu a la subvenció atorgada a l'entitat 
Ajuntament de Granollers, per un import del principal de 960.000,00, per a la construcció de Pavelló 
poliesportiu, núm. 82.210/00.

2 . Que les parts, en el marc del desenvolupament del conveni esmentat, estimen necessari modificar 
alguna de les condicions establertes en el document, a fi de precisar i completar la voluntat de les 
parts expressades en el conveni que ara es modifica.

3. Que per assolir la finalitat a què fan referència les manifestacions anteriors, s'acorden els 
següents:

PactesPactesPactesPactes

PrimerPrimerPrimerPrimer. Modificar el pacte primer, que queda redactat de la forma següent:

PrimerPrimerPrimerPrimer. Establir les noves condicions per continuar la tramitació de l'expedient núm. 82.210/00 pel 
qual es va concedir una subvenció a l'entitat “Ajuntament Granollers”Ajuntament Granollers”Ajuntament Granollers”Ajuntament Granollers”, per un import del principalprincipalprincipalprincipal  de 
960.000,00 euros,,,,    per a la construcció de “Pavelló poliesportiu”Pavelló poliesportiu”Pavelló poliesportiu”Pavelló poliesportiu”    d'acord amb l'últim Acord de Govern 
citat en el punt IV de la part expositiva: 

-    960960960960....000000000000,,,,00000000 euros, corresponents a l'import principal .
-    379379379379....831831831831,,,,02020202    euros, corresponent a l'estimació de l'import dels interessos generats pel pagament 
diferit del principal de la subvenció."

SegonSegonSegonSegon. Modificar el pacte segon, que queda redactat de la forma següent:

""""L'import de la subvenció inclou el principal més els interessos, calculats d'acord amb l'interès legal 
del diner vigent, aplicats al principal de la subvenció pendent d 'amortitzar.

Els interessos corresponents es començaran a comptat des de la data de l'acta de recepció de l'obra 
fins a la data de l'últim pagament de la subvenció.  A aquests efectes, si hi ha diverses actes de 
recepció, només s'admetran les corresponents a fases complertes, amb un màxim de tres.  Les actes 
de recepció anteriors al 2011 s'entendran que generen interessos a partir de l'1 de gener de 2011"

TercerTercerTercerTercer ....    . Modificar el pacte tercer, que queda redactat de la forma següent:

"El Consell Català de l'Esport farà efectiva la subvenció, que inclou el principal i els interessos del 
corresponents a càrrec dels pressupostos de 2012 fins 2026, d'acord amb el següent desglossament:

Capítol 7 (principal) Capítol 4 (interessos) Total



any 2012: 58.520,00 euros 39.625,00 euros 98.145,00 euros
any 2013: 13.495,98 euros 69.255,02 euros 82.751,00 euros
any 2014: 37.872,00 euros 36.013,00 euros 73.885,00 euros
any 2015: 47.430,00 euros 34.447,00 euros 81.907,00 euros
any 2016: 64.464,00 euros 32.642,00 euros 97.106,00 euros
any 2017: 58.723,00 euros 29.939,00 euros 88.662,00 euros
any 2018: 60.683,00 euros 27.557,00 euros 88.240,00 euros
any 2019: 67.450,00 euros 25.096,00 euros 92.546,00 euros
any 2020: 62.356,00 euros 22.422,00 euros 84.778,00 euros
any 2021: 70.519,00 euros 19.832,00 euros 90.351,00 euros
any 2022: 82.245,00 euros 16.972,00 euros 99.217,00 euros
any 2023: 102.891,00 euros 13.636,00 euros 116.527,00 euros
any 2024: 162.470,00 euros 9.49000 euros 171.960,00 euros
any 2025: 70.881,02 euros 2.875,00 euros 73.756,02 euros

Total 960.000,00 euros 379.831,02 euros 1.339.831,02 euros"

La primera anualitat, corresponent al 2012, s'ha tramitat amb càrrec a les partides 760.0001 i 
460.0001. Les anualitats restants es faran efectives al llarg de cada període pressupostari .

Si l'import dels interessos generats fina a la data de pagament es inferior a l'import acumulat del 
capítol 4, el Consell Català de l'Esport traspassarà el crèdit sobrant de cada any del capítol 4 al capítol 
7 i, en el supòsit contrari serà a la inversa.  Les diferències produïdes pel tipus d'interès aplicat i per 
les dates en què s'ha produït les amortitzacions del principal es compensaran a la darrera anualitat .

Per tal de poder adaptar els pagaments dels capítols 7 i 4 a la realitat dels interessos meritats, l'entitat 
beneficiària autoritza al Consell Català de l'Esport a modificar la distribució de les anualitat, sempre 
que no es modifiqui l'import total del principal segons el punt segon de l'Acord de Govern de 
17/06/2013. Aquestes modificacions s'han de notificar degudament a l'entitat beneficiària.

QuartQuartQuartQuart....    Modificar el paràgraf 2n del pacte setè, que queda redactat de la forma següent:

"El Consell Català de l'Esport tramitarà el pagament del principal de la subvenció a l'entitat 
beneficiària una vegada a l'any, a mida que es justifiqui degudament la part de l'obra executada fins al 
màxim establert actualment en el pacte 3r, aplicant sobre l'import dels justificants de l'actuació el 
percentatge que resulti del principal de la subvenció atorgada sobre l 'import d'adjudicació de l'actuació 
subvencionada."

CinquèCinquèCinquèCinquè....    Modificar el paràgraf 3r del pacte setè, que queda redactat de la forma següent:

"El Consell Català de l'Esport tramitarà el pagament dels interessos que corresponguin una vegada a 
l'any, d'acord amb el que disposa el pacte segon i tercer.  A efectes del còmput de les amortitzacions, 
es considera com a data de pagament del principal de la subvenció aquella en què es genera 
l'obligació de pagament per part del Consell Català de l 'Esport ."

I en prova de conformitat, els compareixents signen aquest conveni, per duplicat i a un sol efecte, en 
la data i el lloc de l'encapçalament."

SEGONSEGONSEGONSEGON::::    Declarar la tramitació d'urgència d'aquest expedient, pel motiu exposat al punt 10è dels fets.

TERCERTERCERTERCERTERCER::::    Ratificar aquesta resolució en el proper Ple. 

QUARTQUARTQUARTQUART:::: Facultar l'il�lustre senyor Alcalde de l'Ajuntament de Granollers, Josep Mayoral i Antigas, per 
tal que pugui signar els corresponents documents públics i privats que siguin necessaris per tal de dur 
a terme els acords precedents.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ::::    Notificar aquest acord al Consell Català de l'Esport, al Servei de Comptabilitat municipal i al 
Servei de Planificació Econòmica i Control Pressupostari ." 



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

Senyor GutiérrezSenyor GutiérrezSenyor GutiérrezSenyor Gutiérrez: Gràcies senyor Alcalde. El cambio del Convenio entre el Consell Català de l'Esport 
y el Ayuntamiento de Granollers, viene motivado por la negativa del Institut Català de Finances a la 
concesión de un préstamo de 960.000 euros.

Entendemos que este nuevo Convenio perjudica en gran manera el buen funcionamiento de este 
Ayuntamiento, puesto que de haber podido cobrar 960.000 euros de una sola vez, recordemos que 
este importe ya ha sido satisfecho con recursos propios, según el nuevo Convenio lo cobraremos en 
15 años.

Para próximas ocasiones, antes de hacer cualquier obra financiada por la Generalitat, piénselo dos 
veces, porque ya vemos las consecuencias: endeudarse el Ayuntamiento sin necesidad, y al final el 
que paga es el ciudadano. Ustedes ya saben lo que se está pagando de intereses por el impago en 
tiempo previsto.
Gràcies. 

Senyor TerradesSenyor TerradesSenyor TerradesSenyor Terrades: Gràcies Alcalde, amb molta brevetat, no? Home, es veritat que el Consell Català de 
l'Esport ens ha marejat una mica, respecte a com cobrar aquesta subvenció, que es va atorgar per la, 
aquestes dues subvencions que es van atorgar per la construcció del Pavelló del Congost .

Aquí del que es tractava, és que, malgrat les dificultats financeres que té la Generalitat, s'acabés 
articulant una fórmula que permetés això que vostè ha dit: que això que ja ha pagat l'Ajuntament de 
Granollers, s'acabi cobrant, eh, i ho cobrarem amb anualitats, és veritat.

Tampoc és cert que l'Ajuntament de Granollers perdi recursos en aquesta operació, perquè el Consell 
Català de l'Esport també es farà càrrec dels interessos, el preu del diner legal, d'aquesta, d'aquest, 
deixem-ho dir entre cometes, aquest préstec que li fem de manera derivada perquè ja ho hem pagat 
nosaltres.

Ara, aquí del que es tractava és d'assegurar d'una vegada, després de 3 anys, una fórmula que 
permetés que l'Ajuntament de Granollers es rescabalés d'una inversió, d'una subvenció que estava 
compromesa per part de la Generalitat de Catalunya. Escolti, em trobat la fórmula i cobrarem, eh.
També és una mostra, això, aquesta operació financera que hem fet, del bon estat econòmic, entre 
cometes, eh, de l'Ajuntament de Granollers, probablement alguna altra administració municipal, ho 
hagués pogut fer aquesta operació. De fet, nosaltres de caixa del Govern de la Generalitat de 
Catalunya. Això ve a confirmar el debat que hem tingut fa una estoneta en aquest hemicicle. 

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

APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA ::::

Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor ::::        21212121 PSCPSCPSCPSC:::: 13131313        CIUCIUCIUCIU:::: 6666 ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE:::: 1111 AGAGAGAG:::: 1111
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions ::::    4444 PPPPPPPP:::: 4444

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

Les polítiques de joventut han experimentat continuats canvis des de que van néixer amb els primers 
ajuntaments democràtics. Es varen iniciar amb actuacions adreçades principalment al lleure infantil i 
juvenil i posteriorment es van estendre amb la creació de punts d’informació juvenil, projectes de 
foment de l’ocupació juvenil, programacions d’activitats per a joves, assessoraments, etc. fins a 
evolucionar cap a una comprensió dels joves des d’un punt de vista més global, on s’intenta donar 
serveis globals que englobin tots els interessos dels joves. Aquesta evolució ha estat paral�lela a  la 
definició de l’etapa de joventut, no entesa com un període de transició de l’infant a la vida adulta, sinó 
com una etapa definida i amb entitat pròpia diferenciada.
 
L’actuació de l’Ajuntament de Granollers en matèria de joventut és àmplia i variada i és executada des 
de diferents serveis municipals. Fruit del Pla d’Actuació Municipal 1999 – 2003 es va elaborar Pla 
Local de Joventut 2004 – 2007 i posteriorment el Pla Local 2007-2012 el qual ha permès fer un salt 
qualitatiu a les accions i coordinacions que es duien a terme. 

Ara s’han de planificar els propers anys d’actuació municipal en matèria de joventut. El procés 
d’elaboració del nou Pla Local de Joventut, es va iniciar a mitjans de 2012, en col�laboració amb 
l'empesa Cisec, centre d'informació i Servei a l'estudiant de Catalunya,  que actualment gestiona part 
dels projectes del Servei, d’acord amb els criteris establerts al Pla Nacional de Joventut de la 
Generalitat de Catalunya. 

Per a l’elaboració d’aquest Pla local de joventut ha estat imprescindible tenir un coneixement previ de 
la realitat juvenil, és a dir, saber quina és la situació dels joves i quines són les seves necessitats per 
tal de poder-los donar les respostes més adients. És en aquest marc en el que es desenvolupa aquest 
anàlisi de la realitat juvenil de Granollers .

En primer lloc però, és necessari determinar de qui estem parlant quan ens referim als joves de 
Granollers ja que la joventut és un concepte força obert i difícil de delimitar . En aquest anàlisi entenem 
per joves les persones compreses entre els 12 i els 35 anys. Si bé és cert que la majoria de dades fan 
referència a joves amb edats compreses entre els 15 i els 29 anys, en alguns aspectes s’ha ampliat la 
franja fins els 12 anys perquè la regidoria de joventut de l’ajuntament treballa amb aquesta franja 
d’edat i fins als 35 anys per incloure els paràmetres de Secretaria de Joventut de la Generalitat de 
Catalunya que s’utilitzen a l’hora de definir les polítiques d’habitatge per a joves .  

L’anàlisi de la realitat juvenil ha servit per orientar l’elaboració del Pla Local de joventut que vol donar 
resposta a les mancances i necessitats identificades al llarg del diagnòstic .

Amb tot aquests estudis previs s’ha arribat a unes conclusions que ens indiquen quina direcció ha de 
prendre en el futur la política municipal de joventut, i han quedat recollides en el Pla Local de Joventut 
2013-2017, amb els fonaments teòrics, estratègies d’actuació, àmbits d’intervenció, programes i 
accions a desenvolupar durant els propers 4 anys.

Tot i que en aparença el document final pugui donar la impressió que es tracta d’una proposta 
tancada, cal  tenir present que sempre, en matèria de joventut, els projectes han de comptar amb un 
amplíssim marge per a la flexibilitat, per al canvi coherent amb les circumstàncies de l’entorn. Tot i 
que les propostes dibuixen un projecte ampli i acabat, es construeixen al voltant d’una estructura 
senzilla, que permet incorporar modificacions amb facilitat i que busca la seva capacitat d’adaptació .

D'acord amb l'informe favorable de la responsable de programes de Joventut.
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SEGONSEGONSEGONSEGON.... Notificar el present acord a les persones interessades. 

L'AlcaldeAlcaldeAlcaldeAlcalde dóna la paraula al regidor delegat de Joventut senyor Carlos Cabanillas .

Senyor CabanillasSenyor CabanillasSenyor CabanillasSenyor Cabanillas: Avui portem al Plenari de la Corporació el tercer Pla Local de Joventut de 
Granollers, després dels aprovats els anys 2004 i 2009. Un pla que segueix l'essència dels anteriors, 
fet des de i per als joves, i amb la voluntat de trobar les mancances i necessitats del jovent de la ciutat 
per donar resposta des de la seva administració més propera, l'Ajuntament. 

Però aquest Pla parteix d'una realitat social molt diferent als anteriors. La greu crisi econòmica 
iniciada fa uns anys, just quan es posava en marxa l'anterior pla, ha generat uns efectes concrets en la 
població juvenil, minvat les expectatives i el futur de molts joves del nostre país, i de la nostra ciutat 
evidentment. Les elevades taxes d'atur juvenil, les dificultats per accedir a un habitatge i la precarietat 
laboral gairebé crònica que pateix la joventut, per enumerar alguns d'aquests efectes, dificulten en 
gran mesura el desenvolupament de projectes de vida autònoms i en condicions d'igualtat per part 
dels i les joves. Un país no té futur si els joves no ens sentim ni formem part d'aquest futur. I les 
administracions estem obligades a posar tot el que estigui al nostre abast per atenuar les 
conseqüències d'aquesta crisi.

Així doncs aquest Pla Local de Joventut que avui presentem té una doble missió. Per una banda, 
facilitar el procés d'emancipació de les persones joves de la ciutat i, per tant, desenvolupar un seguit 
de polítiques que les ajudin a realitzar els seus projectes vitals de manera autònoma .

I per l'altre, apoderar els mateixos joves com a ciutadans actius, facilitant el seu paper protagonista 
com a persones implicades i compromeses amb la ciutat i amb el conjunt de la societat, esdevenint 
així agents de canvi i transformació social .

Per tot això, i després d'un intens treball de participació a partir de les entitats juvenils de la ciutat, 
joves d'institut i joves a títol individual, aquest pla conté una diagnosi acurada sobre les mancances i 
necessitats que patim com a col�lectiu, recollint les percepcions dels joves envers tot allò que els 
afecta, per tal de convertir aquestes inquietuds en un document que aporti solucions, que ens permeti 
saber a on i com hem d'actuar per tal de donar resposta dintre del marc competencial de l'Ajuntament, 
reforçant aquells serveis que siguin necessaris i millorant els mecanismes de coordinació per tal que 
les respostes siguin més efectives. En aquest sentit, doncs, les accions del Pla tenen com a tret 
característic la seva transversalitat, fruit del treball, colze a colze, entre els diferents serveis de 
l'Ajuntament implicats en l'execució de polítiques adreçades als joves de la ciutat .

En quant al contingut, aquest Pla Local de Joventut ha marcat unes línies d'actuació prioritàries, que 
es regeixen en base al seu marc normatiu: el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020, que 
amb el seu desenvolupament i amb la Llei de Polítiques de Joventut que es va aprovar l'any 2010 pel 
Govern de la Generalitat, guien l'acció dels municipis a l'hora d'elaborar els seus plans locals. Els 
eixos estratègics, per tant, són els següents:

El primer emancipació: on es recullen totes aquelles actuacions que fan referència a les matèries 
d'educació, ocupació, habitatge i alguns aspectes de salut. Són, doncs, totes aquelles mesures que 
pretenen afavorir el desenvolupament dels projectes vitals de les persones joves en condicions 
d'autonomia.

El segon és el de participació i associacionisme : on s'integren tots aquells aspectes relacionats amb el 
foment de la participació juvenil així com l'apoderament dels i les joves com a ciutadans. S'entén la 
participació des d'una concepció àmplia, partint de la base que cal fomentar aquella que és col�lectiva, 
ja sigui en associacions o grups no formals. A la vegada, es consideren necessaris i essencials els 
canals i vehicles de participació formal existents, per exemple, als centres educatius. Es confereix 



també rellevància al procés educatiu com a escola de participació i ciutadania .

El tercer eix és el de cultura i creació: on s'engloben totes les actuacions que giren al voltant de 
l'expressió artística dels joves com una eina de creixement personal i social. Es tracta, doncs, 
d'aprofitar el ric teixit de recursos, espais i equipaments de la ciutat per a dur a terme aquesta tasca, 
de manera coherent i coordinada entre els serveis de l 'Ajuntament.

I el quart i últim és joves i ciutat: que pretén incidir en el paper dels joves en la construcció d'un model 
de ciutat sostenible, integradora i socialment cohesionada. S'entén, per tant, que els joves poden tenir 
un paper protagonista en la promoció d'una sèrie d'actituds i comportaments que avancin en aquest 
model de ciutat, facilitant-los les eines i els recursos necessaris per fer -ho possible.

Per tant ara és l'hora de posar fil a l'agulla i executar un Pla realista, que no implica despeses 
econòmiques ni partides pressupostàries per noves accions, però si requereix de la voluntat política, 
que per descomptat existeix en aquest equip de govern, per tirar-lo endavant. Que compta, també, 
amb la suma del treball i esforç de molta gent, que recull les sensibilitats i les percepcions i 
perspectives també de molts joves de la nostra ciutat i que, donada la seva característica transversal, 
es un pla de ciutat, d'una ciutat amb ulls de jove, i que no podrà comptar amb millor reforç que el 
consens de les forces polítiques avui presents en aquest consistori .

No voldria acabar sense agrair als tècnics del Servei de Joventut tota la feina realitzada en 
l'elaboració d'aquest Pla i la que realitzaran per executar-lo, a més d'agrair també la implicació d'un 
gran nombre de serveis de la casa per coordinar les polítiques adreçades a joves i plasmar-les en 
aquest pla. I també agrair als Grups Municipals i a les seves joventuts polítiques la voluntat de diàleg i 
la mà estesa que sempre he trobat per parlar d'aquest Pla i d'altres temes referents a la joventut 
granollerina.
Moltes gràcies. 

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

Senyor MurSenyor MurSenyor MurSenyor Mur: Gràcies Alcalde. Bé m'he fet una targeteta, perquè com estic sol, dic: me la passo jo 
mateix i així, eh, és clar, és que si no, tothom té targetes menys jo.

Bé, seriosament, no? el tema del Pla de Joventut, a veure, som conscients de que aquest Pla 
comença amb la participació dels joves de la nostra ciutat, en tot cas dels que estan més organitzats 
segurament, a aquests els hi és més fàcil, però sembla ser que comencem bé i no acabem bé, no? 
Acabem amb un document que no hi hagut diguem-ne l'opció de fer-hi aportacions i per tant definir 
esmenes, i això, ostres, el regidor començava dient que és un Pla pels joves, segur, des del joves, a 
mitges, perquè en tot cas, en la part final del document, els joves, en tot cas jo parlo del que jo 
represento en aquest Consistori no han tingut opció a poder fer les seves aportacions, per tant, en 
aquest sentit, ens sap greu que precisament la setmana passada parlàvem molt de participació en el 
Ple de l'Estat de la Ciutat, semblava que estiguéssim, buscant titulars de la participació, però és que 
les coses ja són evidents.

És que no fa ni una setmana que en parlàvem, i avui tenim el primer exemple, en tot cas d'una 
participació que entenem diferent eh, jo ja no sé si el que es fa és participació o no, però l'entenem 
diferent, eh. També deia el regidor que era important, el tema de la precarietat laboral que viuen el 
joves en aquest moment, que és cert, però també és cert que en el Pla, no s'incorporà cap nova 
proposta d'ocupació juvenil ni de cap nova acció en vers a com motivar un accés al món laboral dels 
joves, quan mirem les que ja hi ha d'accions en temes d'ocupació són relativament pobres perquè es 
limiten a un tema d'assessorament, per tant en aquí també hi trobem que en aquest nou Pla que es 
redacta en un moment complex, perquè els joves trobin feina, potser hauríem d'haver fet algun esforç 
més per trobar alguna acció concreta.

Tampoc hi veiem, i ara em diran que això ve després, i tot plegat, però, algunes eines per valorar com 
es va desenvolupant aquest Pla, com es va executant, no hi veiem en quins indicadors ens basarem 



per poder-ho valorar.

En tot cas, en aquí no calia fer al�legacions, però en canvi en aquí ens hagués interessat i ens hagués 
agradat poder participar en la redacció final del document. I tampoc ho hem pogut fer. És per això que 
en tot cas el nostre Grup avui s'abstindrà en la votació.
Gràcies. 

Senyor CasasnovasSenyor CasasnovasSenyor CasasnovasSenyor Casasnovas: Gràcies Alcalde, avui porten a Ple un Pla que ha de ser estratègic en matèria de 
joventut. Un Pla que creiem que ha d'elaborar-se en la participació efectiva del jovent i de les entitats, 
que es volen organitzar i dinamitzar la ciutat, en tots aquells aspectes que han de veure amb la 
joventut.

Aquest Pla en la seva metodologia expressa que ha comptat amb el suport d'eines participatives, com 
el grup de discussió, per conèixer les propostes del jovent. Alhora expressar que la participació de les 
entitats en l'elaboració del Pla s'ha fet amb la tramesa d'un qüestionari, que les entitats havíem de 
contestar, però des del nostre Grup i sobretot des del nostre jovent, Joves d'Esquerra Verda, entenen 
que no ha estat la millor metodologia: un Pla ha de ser elaborat en unes jornades, trobades, on totes 
les entitats es reuneixin, aportin, debateixin, el document aquí que avui se’ns presenta incompleix en 
part el que diu, no tan sols en forma sinó en contingut. Aquest Pla diu que un dels seus principis 
metodològics és que la participació ha de ser un principi que regeixi l'elaboració del Pla, això no s'ha 
complert des d'un bon principi en part, sense un òrgan que en reuneixi les propostes del jovent de 
Granollers, i les entitats que les representant, no hi ha una manera de fer un Pla de Joventut 
participatiu. Es necessita un òrgan realment organitzat, participatiu, que de fet existeix, és diu el 
Consell Municipal de joventut i “bueno” portem més de mitja legislatura i encara no s 'ha convocat.

Haguéssim agraït que s'hagués comptat amb més participació de les entitats en forma prèvia a aquest 
Ple, com a mínim consultar la seva opinió, fer un retorn del document final, i com no, més temps per 
estudiar-ho des dels Grups Municipals i des de les formacions de joves cada Grup. Per això el nostre 
Grup no donarem suport a aquest Pla. Gràcies. 

Senyor CequierSenyor CequierSenyor CequierSenyor Cequier : Gràcies Alcalde, avui se’ns han presentat dos documents molt extensos: l'Ordenança 
de Civisme, que ja n'hem parlat anteriorment, i aquest Pla de Joventut, que estem tractant en aquest 
moments. Un és de més de 100 pàgines, l'altre de més de 50 pàgines. La veritat són documents molt 
elaborats, i que analitzar-los doncs no dona massa joc de trobar massa coses, sí que sempre, però, 
trobes algun detall, algun aspecte, com hem comentat en el tema del civisme.

I jo en aquest tema del Pla de Joventut, també vull fer una reflexió. La veritat és que la reflexió que 
faré tant podria haver anat a l'Ordenança de Civisme com en aquest Pla de Joventut, perquè ambdós 
coincideix l'expressió o els comentaris sobre el tema. Concretament és sobre el consum de begudes 
alcohòliques. És aquest tema un aspecte recurrent de la nostra vida, cíclicament apareix, desapareix, 
de debats, d'articles a la premsa, comentaris a la televisió, especialment quan hi ha algun succés que 
impacta a la societat, en aquest moments doncs sembla que es vol remoure tot, es vol arreglar tot, i 
s'acaba, perdoneu-me, no arreglant res. El tema, passat l'impacte, es va esvaint, el temps va fluint, i el 
temps és la millor medicina per curar doncs els problemes , de vegades diuen que sí.

Deixar passar el temps i els problemes s'arreglen sols, però aquest problema la veritat és que no 
s'arregla sol, i no avancem i no millora. Tots estem d'acord que consumir alcohol al carrer, molestar 
als veïns, passa aquí, passa allà, passa a tot arreu, i que és una de les queixes més freqüents, de les 
denúncies més freqüents, i que produeix infraccions, perquè es falta a les Ordenances de civisme i les 
Ordenances taxativament prohibeixen aquest consum d'alcohol a menors, especialment, o a la via 
pública.

Però més enllà de les sancions, el més preocupant és el consum d'aquest alcohol en els menors 
d'edat. Cada any, especialment després de la Festa Major, sempre fem una anàlisi i constatem tots 



plegats, els que en parlem, que sí, que és una pena, que fa vergonya, que és, bé, tots els adjectius 
que vulgueu, sempre pensant. Ja deixo la gent adulta, allà ells, però sí els menors, i això passa cada 
any. I aquest any, per primera vegada, he tingut la referència que es van atendre alguns menors de 12 
anys d'intoxicació etílica, a la nostra Festa Major. No està contrastada la referència, i la Maria del Mar 
potser després dirà ho he mirat, i no, però procedia d'una persona propera als serveis d'assistència.
I això passa a la nostra Festa Major, la nostra Festa Major que n'estem tan orgullosos, una Festa 
Major tan lloada, tan imitada, tan enaltida, que “bueno”, i ja no en parlem dels casos aquests dels nois, 
i noies, nois i noies de 15, de 16, de 17 anys que encara són menors i que repetidament, i en 
considerable quantitat sabem que cada any passa i és preocupant.

Al nostre país, per llei, no es pot beure alcohol, incloent-hi la cervesa i el vi, fins els 18 anys, segur que 
ja ho sabem tots això, no? Que als Estats Units és fins el 21, que als països escandinaus és fins al 20. 
I tot això està escrit i està repetit al nostre país, als 18 anys, està repetit, moltes vegades, està escrit a 
tot arreu, fins i tot a la nostra ordenança cívica, de civisme, està en 4 punts, del redactat, es fa menció 
que està prohibida la venda d'alcohol a menors, que es vigilaran les barres.

En el Pla de Joventut preocupa també el tema de l'alcohol i d'altres productes, drogues diguem, 
moltes vegades hi està escrit, també la prohibició del consum, als carrers, i a places, però el 
compliment d'aquestes lleis, la veritat és que resta molt lluny de ser efectiu i de ser real. Fins i tot, al 
contrari, dades ministerials de tot el país informen que com a mitjana, els menors s'inicien en l'alcohol 
als 13,7 anys, i tots veiem el que passa a la via pública.

Vull dir que, per descomptat, que en els casos dels menors els pares tenen la gran responsabilitat 
sobre els fills, tots ho diem, i creiem que sí, i els aquí presents segur que tots som amatents dels 
nostres fills, però això no ens exculpa a les autoritats municipals de que també tenim una gran 
responsabilitat. També d'exercir un control, també fem unes ordenances, i aquestes ordenances són 
per fer-les complir, tenim propòsits i tenim objectius que els anunciem, els escrivim, els aprovem, i 
deixem la constància que volem fer-los.

I aquí és on trobo poder que en aquests continguts mateixos de l'Ordenança de Civisme, o del Pla de 
Joventut, són poc contundents, potser faria falta més fermesa, més força, se’n parla com he dit abans 
fins a quatre vegades en l'Ordenança de Civisme, fins a dues vegades en el Pla de Joventut, és diu 
taxativament la prohibició de la venda, del consum, però a la vista dels resultats, la veritat, i tots som 
testimonis que hem vist casos i situacions deplorables. Considero doncs que hauríem d'articular 
mesures més coercitives, més contundents, de més eficàcia, per millorar aquesta deplorable situació. 
I la pregunta del milió: i quines, o com hauríem de procedir? En podríem parlar, podríem crear algun 
grup de treball que aportessin idees o intentessin fer , perquè cada any quan parlem de la Festa 
Major, contestem el que passa, i acabem dient, si, però és que és molt difícil, es molt difícil, i així ens 
quedem.

Aquest és un país molt tolerant, i la tolerància sempre o quasi sempre és molt positiva, però no ha de 
traspassar els límits que els experts en temes socials i de salut determinin, la Llei, les ordenances, hi 
són, per complir-les i no perquè siguin transgredides de manera evident, i a la vista de tothom, i mirem 
cap un altre cantó. Recentment, si serveix d'exemple, hem sabut pels mitjans de comunicació, que en 
alguns municipis s'està actuant de manera més controladora, amb més contundència, amb més 
sancions econòmiques importants, fins i tot he llegit 500 euros, de fa pocs dies, de multa a menors en 
situació d'aquestes que acabem de descriure. Alhora, també, aquests dies, a conseqüència d'aquesta 
notícia dels 500 euros, doncs s'han obert debats, i articles, i que parlen de tot això.

Be, acabo, naturalment donem el nostre vot a l'aprovació del Pla Local de Joventut, perquè el 
necessitem, tenir un Pla de Joventut, i recordo que el 2009, vaig participar més activament en la seva 
elaboració, de la qual cosa, hi ha una base que he reconeguda, que la vam treballar conjuntament, i 
aquesta Llei actual doncs recull aquells aspectes positius de l'anterior Pla, i l'han actualitzat i a més 
introdueix nous projectes del tot satisfactoris si som capaços de portar -los a terme.
Gràcies.

Senyor TerradesSenyor TerradesSenyor TerradesSenyor Terrades: Gràcies Alcalde, dividiré la meva intervenció en dues parts, una que parlaré del Pla 



de Joventut que ens ha presentat el regidor Cabanillas, i una altra al voltant de la intervenció que n'ha 
fet el senyor el senyor Germán Cequier.

Un aspecte puntual que se’n podria derivar d'aquest Pla de Joventut, tot i que jo m'he llegit el Pla de 
Joventut i no acabo de fer la relació, eh, però “bueno”, és veritat tenim un problema que n'hem parlat 
en més d'una ocasió, a vegades malauradament la festa porta a consum d'alcohol. I això encara és 
més preocupant quan aquest consum d'alcohol es produeix en menors d'edat. Jo estic d'acord en que 
això ho hem de controlar, ara, d'aquí a afirmar, com m'ha semblat que, allò, és feia relliscar, no? sobre 
la intervenció, de que l'Administració es queda de braços creuats, jo crec que hi ha un abisme, senyor 
Cequier.

De fer tenim, l'Ajuntament té, ha fet la reflexió, vostès també van participar al voltant d'aquests hàbits, 
que jo crec que no són hàbits saludables, eh, si em permeten l'expressió, quan vam abordar el debat 
sobre el Pla específic sobre drogues i addicions, eh, i és en aquest Pla, que hi ha una tasca educativa 
també, informativa, a totes les escoles de la ciutat, que és fruit de les reflexions que en el seu moment 
es van produir.

Hi ha una preocupació, i vostè n'és conscient, jo crec que n'és conscient, malgrat la intervenció que 
avui ens ha fet ara, en aquests moments, hi ha una preocupació de les Colles de Blancs i Blaus, i 
també de l'Ajuntament respecte d'alguns d'aquests fenòmens, que es produeixen a la festa. I aquesta 
és una de les coses que a la Comissió de la Festa Major, on hi ha ambdues colles, es tracta. Hi ha 
molt camí per recórrer, probablement.

Ara, jo crec que està bé que es digui, perquè a vegades pot donar la impressió de que això és, valgui 
l'expressió, barra lliure i "ancha es Castilla". No, home, fruit de les reflexions que s'han fet a la pròpia 
Comissió de Festa Major, amb les dues colles, hi ha uns inspectors, que controlen tant les barres que 
hi ha al carrer com les que dispensen els bars. I quan es detecta que es ven alcohol a menors, es 
sanciona.

Vostè ens parlava de que miri, no sé quina ciutat on al menor li han posat una multa de 500 euros. 
Miri, nosaltres ho fem al reves, quan es detecta venda d'alcohol a menors es sanciona a aquells que 
venen, no a aquells que consumeixen, que són menors, a aquells que venen, que són els primers que 
estan cometen una infracció. I l'any passat, perquè són les dades que tinc, va haver-hi sancions, de 
1.200 euros, a algun servei d'hostaleria que va vendre i es va detectar, i es va comprovar a través dels 
inspectors, la venda d'alcohol a menors.

I els pares i les mares, ja m'hi poso jo al capdavant, tenim, quan tenim fills en aquestes edats, tenim 
també una responsabilitat. I jo no dic de controlar els nostres fills i filles, com a mínim d’informar-los 
que hi ha coses que no es poden fer, que no es pot passar aquesta línia.

Dit això, canvio de, em sembla que encara em queda una mica d'espai, els plans de joventut són 
aquells plans que des del meu punt de vista s'han d'actualitzar més ràpidament, no? Són els que 
necessiten una revisió més sovintejada, perquè les fórmules que proposa una generació no serveixen 
per la generació que ve al darrera.

I perquè els joves formen i són una part essencial del futur i del present d'aquesta ciutat, tenen coses 
a dir, per això hem de sovintejar la revisió dels plans de joventut. De fet en aquest segle, en el que 
estem vivint, sembla que, portem 13 anys d'aquest segle, ja n'hem vist, aquest serà el tercer, i en 
aquest segle, 13 anys, s'han produït , dos cicles econòmics antagònics, un de l'altre, i tots dos 
compliquen els projectes vitals dels nostres joves , del conjunt però també dels de Granollers.

Ara, en cicles antagònics tan diferents, hi ha algunes qüestions que per un all o per una ceba, sempre 
acaben sent els mateixos, eh, i amb solucions diferents, i per això les generacions tenen l'obligació de 
reflexionar-hi. En parlaré només de tres, eh.

Un que ja n'hem parlat en aquest Ple, l'accés a l'habitatge, el pla del 2004 proposava unes solucions 
diferents a les que ha de proposar, a les reflexions que s'hauran d'abordar a l'any 2013, o l'accés a 
l'educació, les fórmules que ens proposaven l'any 2004, o el 2009, segur que ja no serveixen pel 2013. 
I l'accés al treball, igual ho tenien complicat el 2004 com el 2013, però bé, per això hem de sovintejar 
tant les revisions del plans de joventut.



Les entitats de la ciutat, les entitats juvenils, que no només són les polítiques, que no només són les 
polítiques, fa mesos que estan treballant al voltant de les propostes que avui el regidor Cabanillas ens 
a explicat a través del Fòrum de joves. Treballant en comissions de treball, on s'han anat formulant un 
seguit de propostes. Em consta que les organitzacions juvenils polítiques, que depenen, que estan 
emparentades amb cada una de les nostres organitzacions, algunes hi han anat i altres no. Però 
d'això a afirmar que no hi ha hagut participació, no hi estem d'acord, i com no hi estem d'acord, per 
això avui ho portem al regidor Cabanillas, i el Govern de la ciutat, porta aquest Pla a l'aprovació del 
plenari perquè comenci a fer el seu camí. Amb el ben entès que estic convençut que la propera 
legislatura, o a finals de la propera legislatura, segurament una nova generació de joves ens dirà que 
tenen uns problemes que els volen solucionar a través d'un nou Pla de Joventut de la ciutat. Cosa que 
estiguem a on estiguem ens semblarà perfecta en els que ja no som tan joves.

Senyor CabanillasSenyor CabanillasSenyor CabanillasSenyor Cabanillas: Gràcies Alcalde. Bé, en tot cas tant al senyor Mur, com al senyor Casasnovas, 
una mica també per posar en antecedents, potser és una part que he oblidat d'explicar en la primera 
intervenció.

Però participació evidentment que n'hi ha hagut, ja ho he dit, que hi ha un treball intens, i en tot cas 
passo a explicar una miqueta com a estat aquesta participació per tal de que puguin comprovar que 
realment, com deia abans, el document té una mirada jove, perquè evidentment surt dels joves de la 
ciutat, que també com deia el senyor Terrades no només són les joventuts polítiques.

En tot cas, gairebé des del gener del 2013, és a dir, farà ara 9 o 10 mesos, que treballem amb les 
comissions del Fòrum jove, amb les entitats juvenils i amb grups de joves, i també a títol individual, i 
amb usuaris del Gra, amb grups de discussió que treballàvem aquest àmbits que he comentat abans. 
Aquests quatre àmbits anàvem treballant diferents propostes, i anaven analitzant quins eren els 
serveis que hi havia a la ciutat en aquest àmbits, per tal de valorar quina era la seva viabilitat, o quina 
era una mica la seva, la valoració en definitiva dels serveis .

A partir d'aquí, amb tota aquesta participació, i també amb enquestes, com deia el senyor 
Casasnovas, si no recordo malament, amb qüestionaris en instituts i amb joves a títol individual, es va 
acabar redactant una primera diagnosis que explicava una miqueta, feia una lectura de com els joves 
veien aquests serveis que hi havia a la ciutat .

A partir d'aquí, aquesta lectura va passar als serveis tècnics de la casa. De molts serveis de la casa, 
no només el de Joventut evidentment, que van fer una lectura també de quins eren els serveis que 
oferien i com podien millorar aquells serveis per tal de donar resposta a allò que deien els joves .
A partir d'aquí es va tornar a fer una diagnosi, va tornar als joves amb la primera proposta ja d'accions 
que podien millorar allò que ells havien comentat que era susceptible de millorar. O de reforçar 
segons quins aspectes.

I a partir d'aquí evidentment hi va haver una validació per part de les entitats juvenils, dels grups de 
joves, dels joves que van participar, i en definitiva es va acabar redactant aquest Pla.

Que sí que és veritat, i jo l'he comentat a les Comissions Informatives, que anàvem collats de temps, 
que és un Pla que s'ha redactat aquest estiu gairebé, i la Generalitat de Catalunya, per tal de poder 
optar a les subvencions, que van convocar de manera imprevista aquest agost, i una mica allò amb 
nocturnitat. Ens obligava a tenir un Pla, el Pla fet aquest mes de setembre, i per tant, a mi m'hagués 
agradat més tenir un mes més per treballar aquest Pla, però evidentment no hem pogut estar temps. I 
en tot cas fa tres, gairebé tres setmanes que disposem d'aquest document.

I a mi no em sap greu, si no hi ha aportacions, però també em sap greu que puguin dir això en aquest 
Ple, perquè crec que temps hi ha hagut, i a part penso també que no és un document on trobar-nos 
amb un conflicte polític, sinó tot el contrari, és un document en el qual ens hem de posar d'acord, 
perquè tots donem la resposta al que els joves de la societat demanen, no?

I una mica amb el tema aquest que comentàvem de les joventuts polítiques, i que comentava el senyor 
Casanovas, és veritat que hi ha un Consell Municipal de la Joventut, que és va iniciar a principi del 



mandat anterior. I que en tot cas, com deia també el senyor Terrades, la joventut és molt dinàmica.
I això en quant a participació juvenil a vegades és molt positiu perquè hi ha moltes propostes, però 
també és veritat que funciona molt com m'agrada a mi, a fornades, i en aquest cas, el Consell 
Municipal de la Joventut, que va a part de les altres comissions, en les quals hi ha moltes entitats 
juvenils de la ciutat, i molts altres grups de joves, és un òrgan on no només hi ha membres de 
joventuts polítiques, que com tots sabem, i aquí hi ha un regidor que també hi forma part, el regidor 
Àlex Sastre, d'una joventut política. Va a fornades, i ens hem trobat que hi havia poc quòrum per 
realitzar aquell Consell Municipal de la Joventut , i es va incorporar a partir del Fòrum de Joves.

Ara tenim la sort, i realment jo me n’alegro molt, de que la majoria, per no dir tots els partits d'aquest 
Consistori, ara mateix tenen organitzacions polítiques juvenils, que poden participar. Ens hem trobat 
últimament un exemple d'això doncs és l'acord que varen portar en aquest Consistori el mes de juliol, 
pel dret a decidir, un acord que vam fer plegats quatre organitzacions polítiques juvenils, i per tant ara 
comença a haver-hi un quòrum, però evidentment és responsabilitat del regidor convocar un Consell 
Municipal de la Joventut, però evidentment hi ha d'haver quòrum per això.

I per tant en aquest sentit, el Pla Local de Joventut que aprovem avui, o que portem a aprovació avui, 
contempla la possibilitat de crear un Consell Local de Joventut que sigui autònom de l'Ajuntament, al 
qual siguin les pròpies joventuts, evidentment les polítiques també, les que tinguin la responsabilitat 
també de crear un òrgan autònom i en el qual siguin elles les que s'autoconvoquin, s'autogestionin, i 
puguin ser interlocutor vàlid de la junta amb l'Ajuntament i amb el Servei de Joventut per tal traslladar 
la veu dels joves. Entitats juvenils, grups de joves associats, joves a títol individual, i evidentment 
joventuts polítiques també.

Per tant, sí que és veritat que hi ha mancances en aquest sentit, costa molt a vegades trobar quòrum 
en el que és el Consell o el tema de joventuts polítiques, però aquest Pla evidentment a partir 
d'aquesta diagnosi intenta aportar alguna resposta, alguna solució a això, no?

I sí que comentar també doncs una mica amb el tema que comentava el senyor Mur de la precarietat 
laboral, que li sap greu que no hi hagi una acció concreta respecte això, el Pla Local de Joventut no és 
ben bé un Pla d'acció, un Pla de Xoc, és com deia abans una lectura de les coses que s'ofereixen en 
aquesta ciutat dels serveis que hi ha, i com es poden millorar, no?

I com a Pla Local de Joventut, que engloba totes les accions que fan tots els serveis de l'Ajuntament, i 
tots els serveis de la casa, no només és un Pla, no és un Pla autònom, és a dir, és un Pla que també 
contempla doncs el Pla d'Actuació Municipal, el Pla Estratègic, i altres documents, com per exemple 
també el Pla de Xoc, per tant, una mica, aquest Pla Local és de visió per part dels joves dels serveis 
que se'ls ofereixen, i a partir d'aquí el Pla recull propostes de millora que ens obliguen doncs als 
serveis a reforçar la coordinació, reforçar algun aspecte d'aquest plans, i recordi que a la meva 
intervenció parlava d'actuant en el marc competencial de l'Ajuntament.

Evidentment la precarietat laboral ens preocupa, és una qüestió que nosaltres evidentment no hi 
podem actuar, però sí que, amb exemples com el Pla de Xoc, doncs podem pal�liar alguns dels 
efectes de la joventut de la ciutat, no? I el Pla de Xoc recull en aquest sentit molts aspectes i moltes 
mesures per la població juvenil .

I en quant a Convergència i Unió, doncs jo agraeixo al Grup Municipal de Convergència les reflexions, 
són problemàtiques les que comentava el senyor Cequier, que ens preocupen, que es recullen en 
aquest Pla també i que es treballa interdepertamentalment entre Joventut, Serveis Socials, Salut 
Pública, i que tenen també un document, una eina, que és el Pla de drogues, que també està aprovat 
per aquest Consistori, no? I per tant aquest Pla Local de Joventut, si alguna cosa demostra és que els 
joves no som només alcohol o som alguna cosa relacionada amb conductes negatives. Sé que no 
pensa això eh, però en tot cas, jo crec, evidentment ens afecten molts més problemes, i aquest Pla ho 
demostra per la joventut de la ciutat. Jo sempre penso que tinc la sort de ser el regidor de Joventut 
d'una ciutat que juvenilment parlant és molt activa, molt rica, que té un teixit associatiu espectacular, 
en comparació amb moltes d'altres, doncs amb aquesta sort i aquesta riquesa que tenim hem pogut 
elaborar un Pla Local de Joventut que evidentment doncs intenta començar a posar les peces del futur 
d'aquesta ciutat.

I que ho fa cada quatre anys, com deia el senyor Terrades, doncs perquè la joventut així ho requereix i 
els problemes van canviant i són molt dinàmics i la joventut és molt dinàmica , no?



Per tant, moltes gràcies.

Senyor MurSenyor MurSenyor MurSenyor Mur: Gràcies Alcalde, breument, en tot cas tinc la sort, o no ho sé si és la sort, de representar 
a uns joves molt exigents, eh, els de la JERC, els Joves d'Esquerra Republicana, perquè tot i les 
explicacions que doncs ens has donat i que, i que ells també ens han donat, entenien que havíem 
començat bé, efectivament, i ho has explicat i això també ho sabia, però que havíem acabat, 
diguem-ne malament o no havíem acabat del tot bé, tampoc cal dir malament, perquè no hem acabat 
pas malament, però no havíem acabat del tot bé. Hem fet un procés, “m'acasun l'olla”, que no l'hem 
sabut acabar, allò, afinant-ho bé, i com que són, insisteixo, gent molt exigent, doncs, el que m'han 
demanat és que m'abstingués en aquest Ple, i així ho faig.

Jo ja entenc que un Pla de Joventut no pot d'alguna manera desenvolupar un Pla d'Ocupació laboral, 
ja ho entenc, però en el Pla que ja existeix, en el Pla anterior, diguem-ho així, es feien esments a 
algunes eines i serveis, no? El que hem demanaven els joves de la JERC era una mica desenvolupar 
una mica més tot això, i oferir alguns camins, algunes indicacions diferents, més enllà del que ho faran 
uns serveis municipals que ho fan, i que ho fan molt bé, eh. Ja està, gràcies. 

Senyor CasasnovasSenyor CasasnovasSenyor CasasnovasSenyor Casasnovas: Gràcies Alcalde. Ha dit el senyor Cabanillas que han estat 10 mesos en grups 
de discussió, amb els grups de joves. En cap moment he volgut dir que no hi hagi hagut cap mena de 
participació, sinó que no hi hagut prou participació, la metodologia, aquests grups, quina participació 
ha tingut, s'han aglutinat totes les entitats juvenils de la ciutat , s'ha fet un retorn del document final, eh, 
i després obren la documentació entregada als Grups Municipals, jo la tinc des del 14 de setembre, 
que es quan se'm va entregar el document, som a 24, no em quadren les tres setmanes que m'ha dit 
vostè.

Senyor CequierSenyor CequierSenyor CequierSenyor Cequier: Només aclarir al senyor Terrades dues apreciacions. Una, que no volia pas significar 
que no es fes res, és cert que no he comentat de dir: l'Ajuntament ja fa, no ho he dit, però tampoc volia 
significar el contrari, per descomptat conec el treball que es fa a les escoles des de fa molts anys, jo ja 
professionalment havia estava implicat. Una tasca doncs satisfactòria per tant, en el tema de drogues, 
i d'alcohol, que és una droga, és clar. I també conec en detall, que sempre ho comentem a les 
comissions, doncs la vigilància que es fa de les barres, dels venedors, i tinc constància de les 
sancions que reben els venedors. Però als consumidors potser mai se'ls ha sancionat, que jo sàpiga o 
potser sí, perquè els menors van prenen alcohol no sempre, bé, si han comprat, en algun lloc o altre 
ho han comprat, però no l'han comprat segurament a les barres, que és a on exercim un control.

En fi, és complex i complicat, però, finalment, el que també cal analitzar, dir bé, de tot això que es fa, i 
es fa amb interès i amb ganes de que funcioni, els resultats com són? Són satisfactoris o convindria 
millorar que es diu? I em sembla que és la segona resposta. Llavors, de cara en això es quan dic, 
podríem fer quelcom més? Valdria la pena que busquéssim alguna altre element que ens ajudi? 
Només això.

Senyor TerradesSenyor TerradesSenyor TerradesSenyor Terrades: Sí, sempre s'ha, respecte a aquest segon tema, aquesta segona derivada del debat, 
que és el consum d'alcohol per part de gent jove i sobretot en la Festa Major, aquest és un problema 
que a nosaltres ens preocupa, com a mínim tant com la intervenció que m' ha semblat escoltar-li a 
vostè. Els resultats sempre són millorables, en aquí, em resistiré a parlar d'estadístiques, eh, de si 
aquest any ha funcionat millor perquè hem tingut menys comes etílics o no, perquè aquest és un tema 
que se’t pot disparar a la segona edició i per tant vostè mateix ho deia, complex, que requereix això, 
primer compromís de totes les persones i entitats que participen en aquesta gran Festa Major que 



tenim a la ciutat.

I dos, una feina de gota “malaya”, no durant la Festa Major, els dies previs, sinó d'educació, 
d'educació i d'educació. Sàpiguen que treballem o que lluitem contra un tema molt complicat,no? que 
és que la festa a vegades, lo que veiem per la tele, la festa porta a vegades a això, i en fi, i hem 
d'explicar que la Festa no necessàriament ha de portar a consums desaforats d'alcohol.

I per acabar, probablement les JERC són uns joves molt exigents, jo no ho posaré pas en dubte, 
valguem deu, valguem deu de posar-ho en dubte, no?, jo crec que els joves de Granollers, en general, 
tots i totes, són exigents, i aquesta és la gran sort que tenim en aquesta ciutat, que tenim una societat 
molt dinàmica, en general, també els joves i las joves de la nostra ciutat. Jo crec que tots en termes 
generals, per lo que jo conec, són com a mínim tan exigents com les de la seva organització juvenil .

Senyor CabanillasSenyor CabanillasSenyor CabanillasSenyor Cabanillas: Sí, només un apunt, el senyor Terrades deia que ell no posava en dubte que ho 
fossin, jo directament ho confirmo, les Joventuts d'Esquerra Republicana són molt exigents, i en tot 
cas sí que el senyor Mur li pot comentar a les seves joventuts que el document que avui aprovem, no 
és un document que es tanca avui , sinó tot el contrari, és un document que a partir d'avui es posa en 
vigor i evidentment s'obre i s'obre un procés de quatre anys en el qual anirem desenvolupant doncs 
aquestes accions que sorgeixen i que requeriran d'una revisió constant d'aquestes accions.

I com bé dèiem fins ara, doncs degut a la dinàmica de la situació econòmica, i social, com dels propis 
joves, requerirà també segurament algunes modificacions durant aquests quatre anys, per tant, jo sí 
que espero trobar en aquest procés els seus joves, a vostè i a la resta dels Grups Municipals, per tal 
de definir aquestes polítiques i anar treballades conjuntament . Gràcies. 

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

APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor ::::    19191919 PSCPSCPSCPSC:::: 13131313 CIUCIUCIUCIU:::: 6666
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra ::::        1111 ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE:::: 1111
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions ::::        5555 PPPPPPPP:::: 4444 AGAGAGAG:::: 1111

 
JUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUS

11111111....1111).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ACCIÓ GRANOLLERS  ENMOCIÓ RELATIVA A QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ACCIÓ GRANOLLERS  ENMOCIÓ RELATIVA A QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ACCIÓ GRANOLLERS  ENMOCIÓ RELATIVA A QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ACCIÓ GRANOLLERS  EN    
SUPORT A LA VAGA INDEFINIDA I DE LES REIVINDICACIONS DELS DOCENTS DE LES ILLESSUPORT A LA VAGA INDEFINIDA I DE LES REIVINDICACIONS DELS DOCENTS DE LES ILLESSUPORT A LA VAGA INDEFINIDA I DE LES REIVINDICACIONS DELS DOCENTS DE LES ILLESSUPORT A LA VAGA INDEFINIDA I DE LES REIVINDICACIONS DELS DOCENTS DE LES ILLES    
BALEARSBALEARSBALEARSBALEARS

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

Els docents de les illes Balears varen iniciar el passat  16 de setembre una vaga indefinida que va tenir 



durant la seva primera jornada un 91% de seguiment. La vaga ha estat convocada contra la política 
educativa i lingüística del Govern.

El Govern Bauzá, amb l'oposició de tots els sindicats, de tota de la comunitat educativa i de la societat 
illenca, vol impulsar nombroses mesures que afecten negativament l’escola, el professorat i l’alumnat. 
Entre aquestes mesures n'hi ha que deriven del fet que les illes Balears es situen a la cua de la 
inversió educativa de l'Estat, atès l'espoli fiscal que pateixen els illencs amb un 48% d'imposts pagats 
que no retornen i que ara amb l'afegitó de la crisi i de les mesures de Mariano Rajoy afecten a la 
reducció de salaris, jornada, plantilles, ràtios, jubilacions, acomiadaments, concessió de beques o 
prestacions a l’alumnat o a les seus famílies. 

A més d'aquestes mesures derivades de l'espoli sistèmic de l'Estat Espanyol als territoris dels Països 
Catalans, el govern Bauzá ha aprovat un decret, el TIL, que pretén impedir que el català sigui la 
llengua vehicular del sistema educatiu. La dignitat d’uns docents directors de centre amb el suport 
dels seus consells escolars que s’han negat a aplicar aquest decret, ha comportat haver estat 
expedientats per Conselleria i suspès de feina i sou. Cal destacar que aquest programa, el TIL, ha 
estat suspès cautelarment pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears que el govern Bauzà 
ha ignorat completament amb l’aprovació d’un decret-llei per la via d’urgència. La conselleria ha creat 
un caos organitzatiu amb un decret imposat, precipitat, mal planificat, sense el consens necessari que 
necessita tota normativa educativa que es vulgui posar en marxa dins un sistema educatiu. Bauzá fa 
feina per desmuntar un model lingüístic escolar que funciona i que té l’aval del  87% dels pares i mares 
el curs passat, i del 90% dels pares i mares enguany, que triaren el català com a llengua a 
l'ensenyament i no fa front a les necessitats reals del sistema, com és el fracàs escolar.

El Govern Bauzá també ha intentat laminar la llibertat d'expressió amb la Llei de símbols la qual el 
mateix Consell Consultiu de les Illes Balears ha dictaminat que atempta contra la llibertat d'expressió i 
és anticonstitucional o amb el mateix sentit la Llei de Convivència. Aquestes lleis pretenen amordaçar 
les opinions dels mestres i prohibir símbols de Mallorca a les escoles com les quatre barres que l'any 
1229 portà Jaume I a l'illa de Mallorca.

Per tots aquests motius es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

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

Primer.- El Ple de l’Ajuntament de Granollers manifesta el seu suport a la comunitat educativa de les 
Illes Balears i a totes les accions que de manera cívica es realitzin .

Segon.- Demanar al Govern de les Illes Balears derogui el Decret de Tractament Integral de Llengües 
per afectar negativament a la pervivència de la llengua catalana pròpia del nostre municipi i pel fet que 
la seva aplicació en cap cas ajudarà els alumnes de les escoles illenques a millorar el seu rendiment 
acadèmic, ni tampoc possibilitarà l'aprenentatge de la llengua anglesa de forma adequada, ans al 
contrari, empitjorarà de forma molt clara el seu aprenentatge en conjunt.

Tercer.-  Demanar al Govern de les Illes Balears retiri els avantprojectes de la Llei de símbols i de la 
Llei de Convivència ja que atempten contra la llibertat d'expressió i pretenen esborrar les nostres 
senyes d'identitat comunes. 

Quart.- Rebutjar l'actitud de falta de diàleg i de consens del Govern de les Illes Balears respecte a tota 
la comunitat educativa i la resta d'agents socials. 

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

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



    
 

11111111....2222).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A LES CLÀUSULES HIPOTECARIES ABUSIVES QUE PRESENTEN ELSMOCIÓ RELATIVA A LES CLÀUSULES HIPOTECARIES ABUSIVES QUE PRESENTEN ELSMOCIÓ RELATIVA A LES CLÀUSULES HIPOTECARIES ABUSIVES QUE PRESENTEN ELSMOCIÓ RELATIVA A LES CLÀUSULES HIPOTECARIES ABUSIVES QUE PRESENTEN ELS    
GRUPS MUNICIPALSGRUPS MUNICIPALSGRUPS MUNICIPALSGRUPS MUNICIPALS ::::    SOCIALISTASOCIALISTASOCIALISTASOCIALISTA ,,,,    CIUCIUCIUCIU,,,,    AG I ICVAG I ICVAG I ICVAG I ICV----EUIAEUIAEUIAEUIA

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

En la darrera sessió de la Comissió de seguiment sobre el pla d’acció de suport als afectats pels 
desnonaments hipotecaris de Granollers  del dia 4 setembre 2013 la PAH de Granollers va sol�licitar 
que el Ple de l’Ajuntament de Granollers debati i s’aprovi donar recolzament a la declaració d’ 
inconstitucionalitat de la Llei 1/2013, de 14 de maig i demanar a tots els jutges de Granollers que 
prenguin en consideració plantejar questions prejudicials davant el Tribunal de Justicia Europeu 
(TJUE) sobre l’adequada trasposició a Espanya de la normativa comunitaria sobre cláusulas 
hipotecarias abusivas, emulant el jutge de Marchena (Sevilla)

La sentència del Tribunal de Justícia de la UE, de 14 de març de 2013, ha determinat la necessitat de 
modificar la legislació espanyola en matèria hipotecaria, en tant que determina que aquesta ha de 
permetre al jutge estudiar la nul�litat de les clàusules d’un contracte hipotecari en relació a la protecció 
dels drets dels consumidors i usuaris, com en els casos de 1) venciment anticipat del contracte de 
llarga duració per un incompliment temps limitat; 2) la determinació d’interessos de demora; 3) la 
liquidació unilateral pel prestamista de l’import del deute impagat vinculada a l’inici del procediment 
d’execució hipotecària.

Aquesta necessitat de modificació legislativa s’ha materialitzat en la Llei 1/2013, de 14 de maig,  de 
“medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y 
alquiler social”. Es destaca d’aquesta norma, entre d’altres, que:

• Contravé la sentència del TJUE de 14 de març de 2013, en tant que no recull adequadament la 
protecció dels consumidors sobre les clàusules abusives, i a més, no determina res sobre les 
execucions hipotecàries ja executades davant la possible existència d’aquest tipus de clàusules . 
• Pel que fa als interessos de demora, contravé la doctrina del TJUE en legalitzar una integració 
d'interessos abusius permetent el seu recàlcul, el que suposa la integració de clàusula abusiva 
prohibida en l'ordenament europeu, enlloc de declarar-ne la seva nul�litat.
• Només té la possibilitat de recórrer en apel�lació la resolució judicial sobre clàusules abusives 
l'entitat financera, no atorgant aquest dret a la part executada, el que contravé el dret a la tutela 
judicial i efectiva i és discriminatori .
• La disposició transitòria 4a de la Llei determina només el termini d'un mes des de la publicació de la 
llei perquè, en els procediments en curs a la data de la seva entrada en vigor, els executats puguin 
al�legar l'existència de clàusules abusives en el contracte. Sembla que l'objectiu de la norma és que la 
majoria de persones amb processos en marxa no s’hi puguin acollir .
• Es manté l’execució o venda extrajudicial pels notaris, no havent la possibilitat que el jutge pugui 
controlar d’ofici l’existència de clàusules abusives , el que contravé la sentència del TJUE.
• Estableix una discriminació per raó d'edat a menors de més de 4 anys, en relació als menors de 3 
anys, de forma injustificada perquè no ve fundat en cap criteri objectiu.

A la vista d’allò anterior resulta que la Llei 1/2013, de 14 de maig, no fa més que una regulació 
esbiaixada de la normativa existent, i no resol les qüestions que ja es van declarar contràries a la 
normativa comunitària per la Sentència del TJUE, de 14 de març de 2013. 

En aquest sentit,  la PAH va reclamar públicament que el Tribunal Constitucional declari la 
inconstitucionalitat per violació de drets fonamentals, i s’ha presentat posteriorment recurs 
inconstitucionalitat pel grup parlamentari socialista al Congrés dels Diputats contra la Llei 1/2013, de 
14 de maig, en data 16 d’agost de 2013, que es mou en el marc jurídic de vulneració de 14 articles de 
la constitució com son: 10 sobre la dignitat i lliure desenvolupament de la personalitat, 14 dret 
d'igualtat; 24 de la tutela judicial efectiva i dret a un jutge predeterminat per la llei; 47 del dret a un 
habitatge digne; 51 de defensa dels consumidors, 96 de primacia als tractats internacionals.

També s’ha presentat qüestió prejudicial comunitària plantejada en data de 16 d’agost de 2013 pel 



Jutjat de primera instància i  instrucció número 2 de Marchena (Sevilla) al Tribunal de Justícia de la 
Unió Europea en relació al procediment d’execució hipotecari espanyol i, específicament sobre la 
disposició transitòria segona de la Llei 1/2013, respecte la nul�litat de interessos de demora abusius 
amb la finalitat de protegir els interessos dels consumidors i usuaris conforme a la Directiva 
93/13/CEE del Consell, de 5 d’abril de 1993.

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

Primer.- Rebutjar la Llei 1/2013, de 14 de maig, de “medidas para reforzar la protección a los deudores 
hipotecarios, reestructuración de la deuda y alquiler social”, en tant que contravé la normativa 
comunitària respecte la protecció de consumidors i usuaris no atorgant cap tipus de protecció als 
afectats en aquests processos, i no resol el problema de la proliferació dels processos d’execució 
hipotecària que porten a les famílies a la pèrdua del seu habitatge al final d’un procés judicial, 
avocant-los a una situació d’insolvència i sense la possibilitat de poder accedir a cap altre habitatge, i 
en tant que no preveu la dació en pagament ni el lloguer social.

Segon. Mostrar la conformitat i recolzar totes les mesures legals i recursos que serveixin per paralitzar 
la proliferació de normes com l’anterior, que aboquen a les famílies a la pèrdua del seu habitatge 
sense garanties i que no donen solució al problema, com és:

- Recolzar el Recurs d’inconstitucionalitat interposat pel grup parlamentari socialista al Congrés 
dels Diputats contra la Llei 1/2013, de 14 de maig, en data 16 d’agost de 2013, en tant que la norma 
anterior atempta, entre d’altres, contra el dret a l’habitatge i la inviolabilitat del domicili, el dret a la 
tutela judicial efectiva, i el drets de protecció dels consumidors i usuaris .

- Recolzar la Qüestió prejudicial comunitària plantejada davant el Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea, en data de 16 d’agost de 2013, pel Jutjat de primera instància i  instrucció número 2 de 
Marchena, sobre la Llei 1/2013, de 14 de maig, amb la finalitat de protegir els interessos dels 
consumidors i usuaris, i demanar als jutges del partit judicial de Granollers que estudiïn plantejar 
qüestions prejudicials similars a l’esmentat Tribunal de Justícia . 

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

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor ::::        PSCPSCPSCPSC CIUCIUCIUCIU ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE AGAGAGAG
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions :::: PPPPPPPP

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

Senyor GutiérrezSenyor GutiérrezSenyor GutiérrezSenyor Gutiérrez: Sí, gràcies Alcalde. És una pregunta: si han rebut alguna queixa per part d'algun 
supermercat en relació amb els furts de carrets de compra.

AlcaldeAlcaldeAlcaldeAlcalde ;;;;    De carrets de compra? En tot cas, si l'hi sembla, preguntarem en els regidors, regidores i en 
els serveis municipals, en tot és un tema que li podem contestar amb més calma després, perquè, 



precisament, ara informació precisa sobre el tema, no la tenim.

Senyor GutiérrezSenyor GutiérrezSenyor GutiérrezSenyor Gutiérrez : Molt bé. 

AlcaldeAlcaldeAlcaldeAlcalde: Més preguntes?

Senyor GutiérrezSenyor GutiérrezSenyor GutiérrezSenyor Gutiérrez: Sí, un altre. Voldríem saber si els vehicles de Telefònica estan exempts de pagar 
les zones blaves.

AlcaldeAlcaldeAlcaldeAlcalde: El regidor Segovia,

Senyor SegoviaSenyor SegoviaSenyor SegoviaSenyor Segovia: En principio como ningún otro vehículo, excepto los vehículos municipales, y los de 
emergencia, no tienen porque hacer un uso diferente que cualquier ciudadano.

AlcaldeAlcaldeAlcaldeAlcalde ::::    Moltes gràcies, més preguntes?

Senyor GutiérrezSenyor GutiérrezSenyor GutiérrezSenyor Gutiérrez : Si no estan exempts perquè no és multen com els demés?

AlcaldeAlcaldeAlcaldeAlcalde ::::    En tot cas, es una segona pregunta i deu ser que vostè a vist un cas que no s'ha multat, en 
tot cas, el senyor Segovia prendrà les mesures oportunes perquè això no es repeteixi, si és així. Més 
preguntes? Per part de Convergència i Unió, cap pregunta?

AlcaldeAlcaldeAlcaldeAlcalde ::::    Per tant ara restem a disposició de les persones que ens acompanyen. Hi ha una petició 
específica, un segon, vostè té el número dos en aquest moments. Hi ha una petició específica de la 



Plataforma d'Afectats per la Hipoteca per intervenir, per explicar i argumentar el que acabem 
d'aprovar? qui parla en nom? si ? un micròfon, li faran arribar. Endavant

Senyora ElenaSenyora ElenaSenyora ElenaSenyora Elena    ((((representant PAHrepresentant PAHrepresentant PAHrepresentant PAH,,,,    Plataforma dPlataforma dPlataforma dPlataforma d''''afectats per la Hipotecaafectats per la Hipotecaafectats per la Hipotecaafectats per la Hipoteca)))): Buenas tardes, soy Elena, 
afectada de la Plataforma, ¿me escucha? ¿perdón? Soy afectada por la hipoteca, por Bankia.

Señor Alcalde, señores Concejales, la comisión de seguimiento sobre el plan de acción de apoyo a 
los afectados por los desahucios hipotecarios de Granollers se viene reuniendo de forma periódica 
des de su creación en enero de este año.

La PAH ha acudido a todas las sesiones convocadas. El 4 de setiembre tuvo lugar la última y ese día 
los miembros de la PAH, le propusimos a los miembros del Ayuntamiento que trasladen a este Pleno 
dar apoyo público a la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 1/2013 de 14 de mayo, que el 
Tribunal Constitucional tiene sobre la mesa des del pasado agosto, cuando más de 50 diputados 
presentaron el correspondiente recurso.

También sugerimos que se puede y se debe pedir des del municipio a todos los jueces de Granollers 
que tomen en consideración plantear cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia europeo en 
relación a la adecuada transposición en España de la normativa comunitaria, sobre clausulas 
hipotecarias abusivas, emulando al juez de Marchena.

Hoy estamos aquí al saber que nuestras peticiones son atendidas por este Ayuntamiento. Y más allá 
de agradecer este apoyo, como lo hacemos, queremos también destacar que celebramos que 
Granollers sea la primera Corporación Municipal que se expresa en este sentido, al menos que 
nosotros sepamos. Y que consideramos que un acuerdo como este tiene mucha más fuerza si las 
diversas sensibilidades políticas han podido participar en la elaboración del consenso que se reclama 
des de la PAH para estos asuntos.

Lamentablemente a escala estatal no sucedió así, no se priorizo el consenso, y la PAH tuvo que 
denunciar en agosto que la interposición del recurso de inconstitucionalidad por tan solo el PSOE, era 
un acto en cierto modo oportunista, pues no se contó con diputados de otros grupos parlamentarios 
que se habían manifestado favorables a impulsar el recurso y también a firmarlo .

Creemos que es mucho mejor lo que ha ocurrido hoy aquí, que halla la máxima unidad posible de 
acción de todos, en esta reclamación.

Nos hemos atrevido a plantear que desde ese consenso social y político, se puede también interpelar 
a los jueces de este partido judicial para que actúen muy consecuentemente, como ya ha hecho el 
juez de Marchena.

Queremos que el Poder Judicial nos ayude a dirimir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 
la falta de soluciones reales que ha significado la Ley 1/2013 de 14 de mayo. Eso puede plantearse 
por la vía de la protección de los intereses de los consumidores y usuarios . Des de este enfoque, el de 
la defensa de los derechos de los consumidores, los servicios municipales que se dedican a esta 
materia, deberían colaborar potentemente con todos los otros dispositivos que se han creado para 
mitigar el grave problema de las familias, que ya no pueden sufragar las hipotecas firmadas, 
especialmente las establecidas en la llamada época de la burbuja inmobiliaria española .

Desde los servicios públicos de defensa de los consumidores se puede ayudar a los clientes de los 
bancos en sus reclamaciones por clausulas abusivas. Este asunto cabe comentarlo en la Comisión 
que tenemos entre Ayuntamiento, la PAH, Cáritas y el Colegio de Abogados, allí lo plantearemos. Nos 
han convocado para el día 16 de octubre. Así mismo, salvo que la necesaria defensa del Bloc de la 
obra social de la PAH en Salt, Girona, nos lo, perdón, asistiremos salvo que la necesaria defensa del 
Bloc de la Obra Social de la PAH en Salt nos lo permita.

La Ley 1/2013 de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, 
reestructuración de la deuda y el alquiler social, tiene un título algo cínico, para una ley tan pésima, 



rechazar esa norma, como habéis aprobado hoy aquí, es una postura valiente. Los procesos de 
ejecución hipotecaria, los de antes de esta ley y los que se puedan tramitar en el futuro a la luz de 
esta norma, atentan contra el derecho a la vivienda y la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la 
tutela judicial efectiva y el derecho de protección de los consumidores y usuarios .

Que un Ayuntamiento se manifieste en este sentido tiene su valor, y desde la PAH queremos destacar 
lo. La PAH de Granollers ha desarrollado en dos años mucho trabajo en defensa de los afectados y 
vamos a seguir en ello, todos los apoyos a la PAH son bienvenidos. El próximo lunes 30 de setiembre 
celebramos una fiesta de segundo aniversario, os hemos enviado este fin de semana, la invitación y 
os la reiteramos aquí y ahora, os esperamos a todos en la sede vecinal Sota el Camí Ral, por la tarde. 
Antes de esa fiesta, durante la fiesta, y cuando la fiesta acabe, vamos a seguir luchando en todos los 
frentes abiertos, también en el de la defensa jurídica, pues somos unos cuantos, somos muchos y 
entre ellos me incluyo, los afectados que tenemos ahora nuestro futuro en manos de los jueces, y 
sería lamentable que esta batalla la vayan a ganar los poderosos financieros .

Si no luchamos, ellos van a dejar sin sentido los principios básicos de la democracia, y a los 
ciudadanos no nos van a valer ni la representación política a la vieja usanza ni la división de poderes 
clásica, pues las dinámicas de capitalismo feroz, voraz y despiadado de esos poderes fácticos, van a 
imperar sobre cualquier tipo de soberanía, y sobre cualquier tipo de voluntad social. Y eso no 
debemos permitirlo, los órganos legislativos, los ejecutivos y los judiciales, deben estar al servicio del 
pueblo, no de los mercados.

Seguimos reclamando la moratoria en los lanzamientos y desahucios, la dación en pago retroactiva, y 
una verdadera política de alquiler social. Mientras tanto seguimos convocando nuestros actos de 
“Stop desahucio”, seguimos negociando al máximo en cada caso, en cada Banco, y seguimos 
presionándolos con nuestras acciones, cada día somos más, sentimos que sí se puede. Además, 
articulamos también nuestra obra social alternativa, la que proclama que “no pot ser, gent sense casa 
i cases sense gent", "stop desnonaments, sí que és pot", "obra social: sí que és pot". Gracias. 

AlcaldeAlcaldeAlcaldeAlcalde ::::
Moltes gràcies, ens emplacem com deia vostè molt bé, el 16 d'octubre per seguir treballant junts i 
buscar aquests elements d’unitat als quals vostè feia referència, agraint el seu impuls, que és 
essencial perquè tot això tiri endavant, per suposat.

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

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


