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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMERO     5555    DEL PLE DE LA CORPORACIÓDEL PLE DE LA CORPORACIÓDEL PLE DE LA CORPORACIÓDEL PLE DE LA CORPORACIÓ

DiaDiaDiaDia::::        27272727    de maig dede maig dede maig dede maig de     2014201420142014
HoraHoraHoraHora::::    19191919::::30303030    hhhh
LlocLlocLlocLloc::::    Saló de sessions de la casa consistorial deSaló de sessions de la casa consistorial deSaló de sessions de la casa consistorial deSaló de sessions de la casa consistorial de     GranollersGranollersGranollersGranollers

ASSISTENTS

Alcalde president

Il·lm. Sr. Josep Mayoral i Antigas

Tinents i tinentes d'alcalde

Sr. Jordi Terrades i Santacreu
Sra. Pietat Sanjuán i Trujillo
Sra. Alba Barnusell i Ortuño
Sr. Albert Camps i Giró
Sra. Maria del Mar Sánchez i Martínez
Sr. Juan Manuel Segovia Ramos
Sra. Andrea Canelo Matito
Sra. Aroa Ortego i Cobos

Regidors i regidores

Sr. Pere García de los Riscos
Sra. Maria del Carmen Garrido i López
Sr. Carles Cabanillas i Nájera
Sr. Pius Canal i Canals
Sra. Mariona Pons i Rodríguez
Sr. Germán Cequier i Bardají
Sr. Àlex Sastre i Prieto
Sra. Verònica Navarro i Serrano
Sr. Josep Maria Noguera i Amiel
Sr. Fermín Gutiérrez Martínez
Sr. Javier Rojas Botella
Sr. Pedro J. González Villafranca
Sra. María del Mar Robles Macías
Sr. Josep Casasnovas Vaquero
Sr. Pep Mur i Planas

Secretària general

Sra. Aurora Corral Garcia

Interventor general

Sr. Francesc Aragón Sánchez

ABSÈNCIES JUSTIFICADES

Sr. Juan Antonio Corchado i Ponce

Alcalde: Molt bona tarda a tots i totes, iniciem la sessió del Ple ordinari del mes de maig, en tot cas 
excusant al regidor Juan Antonio Corchado per malaltia, i per tant, doncs, anotada aquesta absència, 
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si els hi sembla obrim 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     29292929    DDDD''''ABRIL DEABRIL DEABRIL DEABRIL DE    2014201420142014

L'Alcalde pregunta als regidors i regidores assistents si tenen alguna observació a fer a l'acta de la 
sessió ordinària de data 29 d'abril de 2014 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    13131313    AAAA    17171717,,,,    CORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIES    1111,,,,    8888,,,,    15151515,,,,    22222222    IIII    29292929    DDDD''''ABRILABRILABRILABRIL,,,,    
RESPECTIVAMENTRESPECTIVAMENTRESPECTIVAMENTRESPECTIVAMENT ,,,,    PEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES DPEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES DPEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES DPEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES D''''AQUESTES SESSIONS SAQUESTES SESSIONS SAQUESTES SESSIONS SAQUESTES SESSIONS S''''HAHAHAHA    
EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICSEFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICSEFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICSEFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICS ,,,,    EN ELS TERMES DE LEN ELS TERMES DE LEN ELS TERMES DE LEN ELS TERMES DE L ''''ARTICLEARTICLEARTICLEARTICLE    22222222....2222AAAA))))    
DE LA LLEIDE LA LLEIDE LA LLEIDE LA LLEI    7777////1985198519851985,,,,    DEDEDEDE    2222    DDDD''''ABRILABRILABRILABRIL,,,,    I ELS ARTICLESI ELS ARTICLESI ELS ARTICLESI ELS ARTICLES    104104104104    IIII    113113113113....1111....BBBB))))    DEL RDDEL RDDEL RDDEL RD    2568256825682568////1986198619861986,,,,    DEDEDEDE    28282828    DEDEDEDE    
NOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRE.... 

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

 
3333).-).-).-).-CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ I,,,,    
EN CONCRETEN CONCRETEN CONCRETEN CONCRET,,,,    DE LES RESOLUCIONS DE LDE LES RESOLUCIONS DE LDE LES RESOLUCIONS DE LDE LES RESOLUCIONS DE L''''ALCALDE PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATSALCALDE PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATSALCALDE PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATSALCALDE PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATS,,,,    
MITJANÇANT DONACIÓ DE COMPTEMITJANÇANT DONACIÓ DE COMPTEMITJANÇANT DONACIÓ DE COMPTEMITJANÇANT DONACIÓ DE COMPTE,,,,    EN ELS TERMES DE LEN ELS TERMES DE LEN ELS TERMES DE LEN ELS TERMES DE L''''ARTICLEARTICLEARTICLEARTICLE    22222222....2222AAAA))))    DE LA LLEIDE LA LLEIDE LA LLEIDE LA LLEI    
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 Secretària informa als regidors i regidores assistents  que han pogut consultar les resolucions 
indicades.

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

 
4444).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A DONAR COMPTE DE LDICTAMEN RELATIU A DONAR COMPTE DE LDICTAMEN RELATIU A DONAR COMPTE DE LDICTAMEN RELATIU A DONAR COMPTE DE L''''INFORME DINFORME DINFORME DINFORME D''''INTERVENCIÓ DE DATAINTERVENCIÓ DE DATAINTERVENCIÓ DE DATAINTERVENCIÓ DE DATA    5555    DEDEDEDE    
MAIG DEMAIG DEMAIG DEMAIG DE    2014201420142014    SOBRE EL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DSOBRE EL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DSOBRE EL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DSOBRE EL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS D''''ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIAESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIAESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIAESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA    
I SOSTENIBILITAT FINANCERA DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOSTI SOSTENIBILITAT FINANCERA DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOSTI SOSTENIBILITAT FINANCERA DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOSTI SOSTENIBILITAT FINANCERA DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST    2013201320132013    DEL CONSORCIDEL CONSORCIDEL CONSORCIDEL CONSORCI    
D’EDUCACIÓ ESPECIAL MONTSERRAT MONTEROD’EDUCACIÓ ESPECIAL MONTSERRAT MONTEROD’EDUCACIÓ ESPECIAL MONTSERRAT MONTEROD’EDUCACIÓ ESPECIAL MONTSERRAT MONTERO,,,,    DEL CONSORCI TELEDIGITALDEL CONSORCI TELEDIGITALDEL CONSORCI TELEDIGITALDEL CONSORCI TELEDIGITAL    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS ,,,,    AIXÍ COM DELS COMPTES ANUALSAIXÍ COM DELS COMPTES ANUALSAIXÍ COM DELS COMPTES ANUALSAIXÍ COM DELS COMPTES ANUALS    2013201320132013    FORMULATS PER LA SEVAFORMULATS PER LA SEVAFORMULATS PER LA SEVAFORMULATS PER LA SEVA    
SOCIETAT DEPENDENT VALLÈS ORIENTAL TELEVISIÓ SSOCIETAT DEPENDENT VALLÈS ORIENTAL TELEVISIÓ SSOCIETAT DEPENDENT VALLÈS ORIENTAL TELEVISIÓ SSOCIETAT DEPENDENT VALLÈS ORIENTAL TELEVISIÓ S ....LLLL....UUUU....

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

En data 5 de maig de 2014 l'Interventor General ha emès informe sobre el compliment dels objectius 
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de la liquidació del pressupost 2013 del Consorci 
d'Educació Especial Montserrat Montero, del Consorci Teledigital Granollers, així com dels comptes 
anuals 2013 formulats per la seva societat dependent Vallès Oriental Televisió SLU .



3

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

L'article 16.2 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostaria, estableix la 
necessitat que els informes sobre l'estabilitat pressupostària siguin tramesos al Ple de la Corporació 
per a la seva comprovació.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.-    Donar compte de l'informe de la Intervenció General que s'adjunta en document annex. 

DOCUMENT ANNEXDOCUMENT ANNEXDOCUMENT ANNEXDOCUMENT ANNEX

Informe d’Intervenció sobre el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitatInforme d’Intervenció sobre el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitatInforme d’Intervenció sobre el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitatInforme d’Intervenció sobre el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat    
financera de la liquidació del pressupostfinancera de la liquidació del pressupostfinancera de la liquidació del pressupostfinancera de la liquidació del pressupost    2013201320132013    del CONSORCI D’EDUCACIÓ ESPECIALdel CONSORCI D’EDUCACIÓ ESPECIALdel CONSORCI D’EDUCACIÓ ESPECIALdel CONSORCI D’EDUCACIÓ ESPECIAL    
MONTSERRAT MONTEROMONTSERRAT MONTEROMONTSERRAT MONTEROMONTSERRAT MONTERO,,,,    del CONSORCI TELEDIGITAL GRANOLLERSdel CONSORCI TELEDIGITAL GRANOLLERSdel CONSORCI TELEDIGITAL GRANOLLERSdel CONSORCI TELEDIGITAL GRANOLLERS,,,,    així com dels comptesaixí com dels comptesaixí com dels comptesaixí com dels comptes    
anualsanualsanualsanuals     2013201320132013    formulats per la seva societat dependent VALLÈS ORIENTAL TELEVISIÓ Sformulats per la seva societat dependent VALLÈS ORIENTAL TELEVISIÓ Sformulats per la seva societat dependent VALLÈS ORIENTAL TELEVISIÓ Sformulats per la seva societat dependent VALLÈS ORIENTAL TELEVISIÓ S ....LLLL....UUUU....

Aquest informe es realitza pel CONSORCI D’EDUCACIÓ ESPECIAL MONTSERRAT MONTERO, el 
CONSORCI TELEDIGITAL GRANOLLERS i la societat VALLÈS ORIENTAL TELEVISIÓ S.L.U., que a 
efectes de comptabilitat nacional són considerades unes unitats institucionals dependents de 
l’Ajuntament de Granollers encara que no classificades dins del sector d’administracions públiques;  
per tal de verificar que la liquidació del pressupost 2013 dels consorcis i els comptes anuals 2013 de 
la societat compleixen amb els objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera donant 
compliment al que disposa l’article 6 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera i l’article 16.2 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat 
Pressupostaria, en la seva aplicació a les Entitats Locals.  Per tant, aquest informe no és solament 
informatiu per l’acte d’aprovació, sinó que forma part del mateix expedient a aprovar.

ANTECEDENTSANTECEDENTSANTECEDENTSANTECEDENTS

En el mes de maig del 2013 l’Ajuntament de Granollers va enviar sol·licitud a la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat (IGAE), per tal que realitzés la classificació institucional de les entitats 
dependents de l’Ajuntament de Granollers, en virtut del que s’estableix en l’article 3.1 del 
R.D.1463/2007.

En el mes d’octubre del 2013 la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE) va emetre 
estudi sobre la classificació a efectes de comptabilitat nacional de les entitats dependents de 
l’Ajuntament de Granollers, on es considera que les entitats del Consorci d’Educació Especial 
Montserrat Montero i el Consorci Teledigital Granollers són unitats institucionals públiques 
dependents de l’Ajuntament de Granollers, però que per tal de poder-les classificar com administració 
pública cal la presentació de la informació econòmica (comptes generals) dels darrers tres exercicis. 
Pel que fa a la societat Vallès Oriental Televisió S.L.U., participada íntegrament pel Consorci 
Teledigital Granollers, la IGAE no es pronuncia en el seu estudi.

Així a partir del mes d’octubre de 2013 en l’Inventari del Sector Públic Local figura la classificació 
institucional de les entitats dependents de l’Ajuntament de Granollers d’acord al següent detall :
1. Ajuntament (classificada com AAPP)
2. Patronat del Museu (classificada com AAPP)
3. EPE Granollers Mercat (classificada com AAPP)
4. Granollers Promocions S.A. (classificada com AAPP)
5. Granollers Escena S.L. (classificada com AAPP)
6. Granollers Audiovisual S.L. (classificada com AAPP) 
7. Consorci d’Educació Especial Montserrat Montero (NO classificada com AAPP)
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8. Consorci Teledigital Granollers (NO classificada com AAPP)

Paral·lelament a l’emissió d’aquest informe s’està tramitant davant la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat la sol·licitud per tal que es procedeixi a classificar institucionalment a efectes 
de comptabilitat nacional les entitats formades pel Consorci d’Educació Especial Montserrat Montero, 
el Consorci Teledigital Granollers i la societat Vallès Oriental Televisió S.L.U., d’acord a la definició i 
delimitació del SEC aprovat pel Reglament (CE) 2223/96 del Consell, de 25 de juny de 1996, la 
Resolució aprovant la tramesa de la documentació es va dictar per l’Alcaldia de la Corporació amb 
data 8 de maig de 2013. 

Els càlculs per tal de verificar el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, corresponents  a la liquidació del comptes de l’exercici 2013, de  les entitats dependents de 
l’Ajuntament de Granollers que no estan classificades com administració pública  (Consorci d’Educació 
Especial Montserrat Montero, el Consorci Teledigital Granollers i la societat Vallès Oriental Televisió 
S.L.U.), s’han realitzat a partir de la documentació continguda en els expedients següents:

1. Liquidació del pressupost del  Consorci d’Educació Especial Montserrat Montero aprovada 
mitjançant Resolució nº 10/2014 de data  4 de març del 2014, amb un resultat pressupostari per 
operacions no financeres de (-)79.340,25 euros. 
2. Liquidació del pressupost del  Consorci Teledigital Granollers aprovada mitjançant Resolució de 
data  10 de març del 2014, amb un resultat pressupostari per operacions no financeres de 1.394,22 
euros.
3. Formulació dels comptes anuals 2013 de la societat Vallès Oriental Televisió S .L.U. aprovada pel 
seu Consell d’Administració en data 31 de març de 2014, amb un resultat del compte de pèrdues i 
guanys de (-)631.942,44 euros; en aquest cas el resultat negatiu és eixugat  per l’aportació del  
Consorci Teledigital Granollers al dèficit per import de 632.294,36 € que s’ha comptabilitzat en el 
patrimoni net de l’entitat.    

FONAMENTS DE DRETFONAMENTS DE DRETFONAMENTS DE DRETFONAMENTS DE DRET

La legislació aplicable és la següent :

1) Normativa comunitària
· Reglament 2223/1996, del Consell, Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals
· Manual del SEC 95 sobre el dèficit públic i el deute públic de EUROSTAT

2) Normativa estatal
· Article 135 Constitució Espanyola.
· RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la 
Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostaria, en la seva aplicació a les EELL. 
· Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera 
(LOEPSF).
· Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de 
subministrament de informació previstes en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

3) Manuals i Guies MINHAP i IGAE
· Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les corporacions locals elaborat 
per la Intervenció General d’Administració de l’Estat.
· Guia pel càlcul del dèficit en comptabilitat nacional de les unitats empresarials que apliquen el 
Pla general de comptabilitat privada o algunes de les seves adaptacions sectorials, elaborada per la 
Intervenció General d’Administració de l’Estat.
· Guia per la determinació de la regla de la despesa (article 12 de LOEPSF) per les Corporacions 
Locals elaborada per la Intervenció General d’Administració de l’Estat .

4) Normativa autonómica (Generalitat de Catalunya)
· Ordre EFC 138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera de les 
Entitats Locals (CCAA Catalunya)
· Notes informatives de 14 de gener i 14 de febrer de 2014, emeses per la Direcció General de 
Política Financera de la Generalitat de Catalunya, sobre tutela financera dels ens locals en matèria 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera .
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5) La classificació de les entitats locals a efectes de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, que es 
recull en l’article 2 de la  LOEPSF  i el 4 del RD 1463/2007, es la següent:

· Les entitats classificades en l’article 2.1 de la LOEPSF i el 4.1 del Reglament on s’inclouen 
l’entitat principal, els seus organismes autònoms i els ens públics dependents d’elles que s’hagin 
sectoritzat com administracions públiques, es a dir que prestin serveis o produeixin béns no finançats 
majoritàriament amb ingressos de mercat.
· Les classificades en l’article 2.2 de la LOEPSF i el 4.2 del Reglament on s’inclouen la resta 
d’entitats dependents de la Corporació considerades com sector públic però no sectoritzades com 
administracions públiques, on hi hauran les restants entitats públiques empresarials, societats 
mercantils i altres ens de dret públic dependents de les Entitats Locals que es financien 
majoritàriament amb ingressos de mercat.

6) L’Inventari d’Ens del Sector Públic Local, format i gestionat  pel Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques, conté per cada entitat local informació sobre la naturalesa jurídica i fonts 
de finançament de les seves dependents, així com la seva classificació institucional com administració 
pública, societat no financera o institució financera, d’acord a la definició i delimitació del Sistema 
Europeu de Comptes aprovat pel Reglament (CE) 2223/96 del Consell de 25 de juny de 1996.

7) L’article 3.1 del reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, 
d’estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, aprovat pel R.D.1463/2007, de 2 
de novembre, estableix que correspon efectuar la classificació institucional de les unitats públiques al 
Instituto Nacional de Estadística (INE) i la Intervención General de la Administración del Estado 
(IGAE), amb la col.laboració tècnica del Bano de España. 

8) La Nota informativa sobre tutela financera dels ens locals en matèria d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, emesa el 14 de febrer de 2014, per la Direcció General de Política Financera 
de la Generalitat de Catalunya, indica que els procediments en matèria d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera són d’aplicació als ens locals i als ens dependents que no es financen 
majoritàriament amb ingressos de mercat, en els termes previstos a l’article 1 de l’Ordre 
ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals. 

9) Per tant els ens que no han estat classificats per la Intervenció General de l’Administració de 
l’Estat s’han de classificar d’acord amb el que s’estableix a l’article 1 de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 
d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals. D’acord amb aquest article 
l’ens dependent no es finança majoritàriament amb ingressos de mercat quan la pròpia administració 
de què depèn cobreix, de forma estable en el temps, els seus costos de producció en un percentatge 
superior al 50%, ja sigui per cobertura de dèficit d’explotació o per acord bilateral per compensar els 
costos de producció.

10) D’acord amb l’article 3 de la LOEPSF, “l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i 
altres actuacions que afectin les despeses o ingressos dels diferents subjectes compresos en l’àmbit 
d’aplicació d’aquesta Llei s’ha de fer en un marc d’estabilitat pressupostària, coherent amb la 
normativa europea”. 
En els apartats 3.1 i 3.2 del citat article de la LOEPSF es defineix que s’entén per estabilitat 
pressupostària de les Administracions Públiques (entitats art.2.1 LOEPSF i 4.1 del Reglament) la 
situació d’equilibri o superàvit estructural. Atenent al que s’estableix en l’article 21 LOEPSF l’informe 
d’avaluació del conjunt d’aquestes entitats inclourà el compliment dels objectius d’estabilitat 
pressupostària, Regla de la despesa i Objectiu de deute públic.
Així en l’apartat 3.3 del citat article de la LOEPSF estableix que per les entitats subjectes al que es 
refereix l’article 2.2 de la LOEPSF s’entendrà estabilitat pressupostària la posició d’equilibri financerequilibri financerequilibri financerequilibri financer .
També l’article 15.2 del RD 1463/2007 estableix que per les entitats subjectes al que es refereix 
l’article 4.2 del reglament, s’entendrà complert l’objectiu d’estabilitat quan, individualment 
considerades, aprovin, executin i liquidin els seus respectius pressupostos o aprovin les seves 
respectives comptes de pèrdues i guanys en situació d’equilibri financerd’equilibri financerd’equilibri financerd’equilibri financer .

11) L’article 24 del RD 1463/2007 regula l’ incompliment de l’equilibri financer per les entitats 
compreses en l’àmbit de l’article 4.2 del citat reglament (article 2.2. LOEPSF) i defineix la situació de 
desequilibri financer quan, d’acord amb els criteris del pla de comptabilitat que els resulti aplicable, 
incorrin en pèrdues el sanejament de les quals requereixi la dotació de recursos no previstos en 
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l’escenari d’estabilitat de l’entitat de l’article  4.1 a qui correspon aportar-los.  

La situació de desequilibri es deduirà tant dels estats de previsió de despeses i ingressos, com dels 
seus comptes anuals i, comporta l’elaboració, sota la supervisió dels serveis competents de l’entitat 
local de la qual depenguin, d’un pla de sanejament per corregir el desequilibri, entenent com a tal que 
l’entitat elimini pèrdues o aporti beneficis en el termini de tres anys .

Per tant s’originarà el desequilibri financer quan concorrin simultàniament les circumstàncies :
· Existència de pèrdues tant en l’estat de previsió d’ingressos i despeses com en el de comptes 
anuals.
· El sanejament de les pèrdues exigeix l’aportació de recursos per part de l’administració titular .
· El citat sanejament no ha estat previst en l’escenari d’estabilitat pressupostària de l’entitat de qui 
depèn, que forma part de l’àmbit de l’art. 4.1 Reglament o 2.1 LOEPSF.

A. OBJECTIU D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIAOBJECTIU D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIAOBJECTIU D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIAOBJECTIU D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

Les entitats del Consorci d’Educació Especial Montserrat Montero, Consorci Teledigital Granollers i la 
societat Vallès Oriental Televisió S.L.U. no estan classificades a efectes de comptabilitat nacional per 
la Intervenció General de l’Administració de l’Estat per tant en aplicació de la Nota informativa sobre 
tutela financera dels ens locals en matèria d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, emesa 
el 14 de febrer de 2014, per la Direcció General de Política Financera de la Generalitat de Catalunya, 
les citades entitats s’hauran de classificar d’acord amb el que s’estableix a l’article 1 de l’Ordre 
ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals. 

Es procedeix a analitzar si les citades entitats es financen o no majoritàriament amb ingressos de 
mercat d’acord amb la definició de l’article 1 de l’Ordre ECF/138/2007: “L'ens dependent no es finança 
majoritàriament amb ingressos de mercat quan la pròpia administració de què depèn cobreix, de 
forma estable en el temps, els seus costos de producció en un percentatge superior al 50%, ja sigui 
per cobertura de dèficit d'explotació o per acord bilateral per compensar els costos de producció .”

· Consorci d’Educació Especial Montserrat Montero:

· Consorci Teledigital Granollers i la seva societat participada al  100% Vallès Oriental Televisió  
S.L.U.:

De les dades anteriors es conclou que les entitats del Consorci d’Educació Especial Montserrat 
Montero, Consorci Teledigital Granollers i la societat Vallès Oriental Televisió S.L.U. es financen  
majoritàriament amb ingressos de mercat d’acord amb la definició de l’article 1 de l’Ordre 
ECF/138/2007, perquè l’Ajuntament de Granollers, que és l’administració de qui depenen a efectes de 
comptabilitat nacional, no cobreix, de forma estable en el temps, els seus costos de producció en un 
percentatge superior al 50%,
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Per tant als efectes del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària  de la LOEPSF s’entén 
que les citades entitats formen part de l’àmbit definit en l’article 2.2 de la LOEPSF i 4.2 del Reglament 
i així  compliran l’objectiu d’estabilitat pressupostària quan, individualment considerades, aprovin, 
executin i liquidin els seus respectius pressupostos o aprovin les seves respectives comptes de 
pèrdues i guanys en situació d’equilibri financerd’equilibri financerd’equilibri financerd’equilibri financer, d’acord amb el que s’estableix a l’art 3.3 de la 
LOEPSF i l’article 15.2 del RD 1463/2007.

Procedim a continuació a valorar si els comptes anuals corresponents a l’exercici 2013 de les citades 
entitats, reflexen una situació d’equilibri financer o no. Així  distingirem entre  les Entitats sotmeses a 
pressupost limitador (Consorci d’Educació Especial Montserrat Montero i Consorci Teledigital 
Granollers) i les Entitats sotmeses al Pla General de comptabilitat privada (societat Vallès Oriental 
Televisió S.L.U.):

1. Per les entitats sotmeses a pressupost limitador (Consorci d’Educació Especial Montserrat 
Montero i Consorci Teledigital Granollers) el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària es 
comprova a partir de la liquidació del seu pressupost  2013:

· Consorci d’Educació Especial Montserrat Montero:
- Resultat pressupostari 2013: (-) 79.340,25 €
- Resultat pressupostari ajustat 2013: (-) 64.122,11 €
- Romanent de tresoreria per despeses grals.:     17.423,56 €
- Resultat econòmic patrimonial: (-) 91.997,53 €

· Consorci Teledigital Granollers :
- Resultat pressupostari 2013: 1.394,22 €
- Resultat pressupostari ajustat 2013:      1.394,22 €
- Romanent de tresoreria per despeses grals.:          1.188,70 €
- Resultat econòmic patrimonial:    213,56 €

2. Per les entitats del grup sotmeses al Pla General de comptabilitat privada (societat Vallès 
Oriental Televisió S.L.U.)  el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària es comprova a partir 
dels comptes anuals 2013 formulats pel seu consell d’administració:

· Societat Vallès Oriental Televisió S.L.U.:
- Compte de pèrdues i guanys CCAA 2013:           (-) 631.942,44 €
- Aportació de socis 2013 compensació pèrdues:   632.294,36 €
- Capital:       3.006,00 €
- Patrimoni net:     44.093,05 €

CONCLUSIÓCONCLUSIÓCONCLUSIÓCONCLUSIÓ     

1. Informo que les entitats del Consorci d’Educació Especial Montserrat MonteroConsorci d’Educació Especial Montserrat MonteroConsorci d’Educació Especial Montserrat MonteroConsorci d’Educació Especial Montserrat Montero, ConsorciConsorciConsorciConsorci     
Teledigital GranollersTeledigital GranollersTeledigital GranollersTeledigital Granollers i la societat Vallès Oriental Televisió Ssocietat Vallès Oriental Televisió Ssocietat Vallès Oriental Televisió Ssocietat Vallès Oriental Televisió S....LLLL....UUUU., que figuren en l’Inventari del 
Sector Públic Local com entitats dependents de l’Ajuntament de Granollers però no classificades com 
administració pública,  es financen  majoritàriament amb ingressos de mercat d’acord amb la definició 
de l’article 1 de l’Ordre ECF/138/2007, perquè l’Ajuntament de Granollers, que és l’administració de 
qui depenen a efectes de comptabilitat nacional, no cobreix, de forma estable en el temps, els seus 
costos de producció en un percentatge superior al 50%. Per tant als efectes del compliment dels 
objectius d’estabilitat pressupostària  de la LOEPSF s’entén que les citades entitats formen part de 
l’àmbit definit en l’article 2.2 de la LOEPSF i 4.2 del Reglament del RD 1463/2007.

2. Informo que de la liquidació del pressupost 2013 del Consorci Teledigital GranollersConsorci Teledigital GranollersConsorci Teledigital GranollersConsorci Teledigital Granollers, es desprèn 
que l’entitat compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària al presentar una posició d’equilibri financer, 
d’acord amb el que s’estableix a l’article 3.3 de la LOEPSF que es dedueix del següent:

· Resultat econòmic patrimonial 2013 de 213,56 euros.
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3. Informo que dels comptes anuals 2013 formulats de la societat Vallès Oriental Televisió SVallès Oriental Televisió SVallès Oriental Televisió SVallès Oriental Televisió S....LLLL....UUUU. , 
participada íntegrament pel Consorci Teledigital Granollers , es desprèn que l’entitat compleix l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària al presentar una posició d’equilibri financer, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 3.3 de la LOEPSF que es dedueix del següent:

· Compte de pèrdues i guanys 2013 amb resultat de  (-) 631.942,44 euros, que es compensa amb 
l’aportació de socis per compensació pèrdues d’import 632.294,36 euros, comptabilitzada directament 
en el patrimoni net.

4. Informo que de la liquidació del pressupost 2013 del Consorci d’Educació Especial MontserratConsorci d’Educació Especial MontserratConsorci d’Educació Especial MontserratConsorci d’Educació Especial Montserrat    
MonteroMonteroMonteroMontero, es desprèn que l’entitat no compleixen l’objectiu d’estabilitat pressupostària al presentar una 
posició de desequilibri financer, d’acord amb el que s’estableix a l’article 3.3 de la LOEPSF que es 
dedueix al concórrer simultàniament les següents circumstàncies :

· Resultat econòmic patrimonial 2013 de (-) 91.997,53 euros.
· No està previst en l’escenari d’estabilitat pressupostària 2014 de l’Ajuntament de Granollers el 
sanejament de les citades pèrdues.

4. Informo que un cop detectat l’incompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en la 
liquidació del pressupost 2013 del Consorci d’Educació Especial Montserrat MonteroConsorci d’Educació Especial Montserrat MonteroConsorci d’Educació Especial Montserrat MonteroConsorci d’Educació Especial Montserrat Montero, la tramitació 
que s’haurà de seguir serà la prevista en els articles 16.2 i 24 del RD 1463/2007.

D’acord al que s’estableix en l’article 16.2 del RD 1463/2007.
· Al produir-se l’incompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària l’Ajuntament de Granollers 
haurà de remetre l’informe corresponent al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat 
de Catalunya, que exerceix la tutela financera dels ens locals de Catalunya, en el termini màxim de 
15 dies hàbils comptats des de que s’ha donat coneixement al Ple.

D’acord al que s’estableix en l’article 24 del RD 1463/2007.
· Quan es produeixi la situació de desequilibri financer els comptes anuals de l’entitat en 
desequilibri s’han de complementar amb un informe de correcció de desequilibris als efectes de la 
Llei general d’estabilitat pressupostària, en què s’han de detallar les mesures que s’han d’adoptar en 
el futur per corregir-la i, una vegada aprovades pel seu òrgan competent, s’haurà d’elevar al Ple de 
l’entitat local de la qual depèn, perquè en tingui coneixement.

· El Pla de sanejament per corregir el desequilibri financer, entenent com a tal que l’entitat elimini 
pèrdues o aporti beneficis en el termini de tres anys, s’haurà de presentar a l’aprovació del Ple de 
l’Ajuntament de Granollers dins el termini de tres mesos, comptats a partir de la data d’aprovació del 
compte general 2013 pel citat Consorci.

· El pla de sanejament un cop aprovat pel Ple s’haurà de sotmetre als mateixos requisits 
d’aprovació i seguiment que s’estableixen per als plans econòmic financers de la corporació .

Granollers, 5 de maig del 2014.

L’Interventor
Francesc Aragón Sanchez

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

 
5555).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A DONAR COMPTE DE LDICTAMEN RELATIU A DONAR COMPTE DE LDICTAMEN RELATIU A DONAR COMPTE DE LDICTAMEN RELATIU A DONAR COMPTE DE L''''INFORME  D’INTERVENCIÓ DE DATAINFORME  D’INTERVENCIÓ DE DATAINFORME  D’INTERVENCIÓ DE DATAINFORME  D’INTERVENCIÓ DE DATA    5555    DEDEDEDE    
MAIG DEMAIG DEMAIG DEMAIG DE    2014201420142014    SOBRE EL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DSOBRE EL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DSOBRE EL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DSOBRE EL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS D''''ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIAESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIAESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIAESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA    
I SOSTENIBILITAT FINANCERA DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOSTI SOSTENIBILITAT FINANCERA DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOSTI SOSTENIBILITAT FINANCERA DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOSTI SOSTENIBILITAT FINANCERA DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST    2013201320132013    DEDEDEDE    
LLLL''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I  DEL PATRONAT DEL MUSEUAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I  DEL PATRONAT DEL MUSEUAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I  DEL PATRONAT DEL MUSEUAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I  DEL PATRONAT DEL MUSEU,,,,    AIXÍ COM DELS COMPTESAIXÍ COM DELS COMPTESAIXÍ COM DELS COMPTESAIXÍ COM DELS COMPTES    
ANUALSANUALSANUALSANUALS    2013201320132013    DE LES ENTITATS GRANOLLERS PROMOCIONS SDE LES ENTITATS GRANOLLERS PROMOCIONS SDE LES ENTITATS GRANOLLERS PROMOCIONS SDE LES ENTITATS GRANOLLERS PROMOCIONS S....AAAA....,,,,    GRANOLLERS ESCENAGRANOLLERS ESCENAGRANOLLERS ESCENAGRANOLLERS ESCENA    
SSSS....LLLL....,,,,    GRANOLLERS AUDIOVISUAL SGRANOLLERS AUDIOVISUAL SGRANOLLERS AUDIOVISUAL SGRANOLLERS AUDIOVISUAL S ....LLLL....    I L’EI L’EI L’EI L’E....PPPP....E GRANOLLERS MERCATE GRANOLLERS MERCATE GRANOLLERS MERCATE GRANOLLERS MERCAT
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La Secretària explica de forma resumida el contingut del dictamen que es transcriu literalment a  
continuació:

En data 5 de maig de 2014 l'Interventor General ha emès informe sobre el compliment dels objectius 
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de la liquidació del pressupost 2013 de 
l'Ajuntament de Granollers i del Patronat del Museu, així com dels comptes anuals 2013 de les entitats 
Granollers Promocions SA, Granollers Escena SL, Granollers Audiovisual SL i l'EPE Granollers 
Mercat.

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

L'article 16.2 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostaria, estableix la 
necessitat que els informes sobre l'estabilitat pressupostària siguin tramesos al Ple de la Corporació 
per a la seva comprovació.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.-    Donar compte de l'informe de la Intervenció General que s'adjunta en document annex. 

DOCUMENT ANNEXDOCUMENT ANNEXDOCUMENT ANNEXDOCUMENT ANNEX

INFORME  D’INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DELS OBJECTIUSINFORME  D’INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DELS OBJECTIUSINFORME  D’INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DELS OBJECTIUSINFORME  D’INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS    
DDDD''''ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA DE LAESTABILITAT PRESSUPOSTARIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA DE LAESTABILITAT PRESSUPOSTARIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA DE LAESTABILITAT PRESSUPOSTARIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA DE LA    
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOSTLIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOSTLIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOSTLIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST    2013201320132013    DE LDE LDE LDE L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I  DELAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I  DELAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I  DELAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I  DEL    
PATRONAT DEL MUSEUPATRONAT DEL MUSEUPATRONAT DEL MUSEUPATRONAT DEL MUSEU,,,,    AIXÍ COM DELS COMPTES ANUALSAIXÍ COM DELS COMPTES ANUALSAIXÍ COM DELS COMPTES ANUALSAIXÍ COM DELS COMPTES ANUALS    2013201320132013    DE LES ENTITATSDE LES ENTITATSDE LES ENTITATSDE LES ENTITATS    
GRANOLLERS PROMOCIONS SGRANOLLERS PROMOCIONS SGRANOLLERS PROMOCIONS SGRANOLLERS PROMOCIONS S....AAAA....,,,,    GRANOLLERS ESCENA SGRANOLLERS ESCENA SGRANOLLERS ESCENA SGRANOLLERS ESCENA S....LLLL....,,,,    GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS    
AUDIOVISUAL SAUDIOVISUAL SAUDIOVISUAL SAUDIOVISUAL S ....LLLL....    I L’EI L’EI L’EI L’E....PPPP....E GRANOLLERS MERCATE GRANOLLERS MERCATE GRANOLLERS MERCATE GRANOLLERS MERCAT ....

Aquest informe es realitza per tal de verificar que la liquidació del pressupost 2013 de les entitats que 
conformen el grup Ajuntament de Granollers classificades com administració pública, compleixen amb 
els objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera donant compliment al que disposa 
l’article 6 de la Llei orgànica 2/2012 i l’article 16.2 del RD 1463/2007. 

ANTECEDENTSANTECEDENTSANTECEDENTSANTECEDENTS

Els càlculs per tal de verificar el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, corresponents  a la liquidació del comptes de l’exercici 2013, de  les entitats del grup 
Ajuntament de Granollers classificades com administració pública, s’han realitzat a partir de la 
documentació continguda en els expedients següents:

1. Liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Granollers aprovada mitjançant Resolució nº 
170/2014 de data  14 de març del 2014, amb un resultat pressupostari per operacions no financeres 
de 13.611.183,20 euros. 
2. Liquidació del pressupost del  Patronat Municipal del Museu aprovada mitjançant Resolució nº 
171/2014 de data  14 de març del 2014, amb un resultat pressupostari per operacions no financeres 
de 251.850,07 euros.
3. Formulació dels comptes anuals 2013 de la societat municipal GRANOLLERS ESCENA S.L. 
aprovada pel seu Consell d’Administració en data 24 de març de 2014, amb un resultat del compte de 
pèrdues i guanys de 2.265,19 euros.
4. Formulació dels comptes anuals 2013 de l’EPE GRANOLLERS MERCAT  aprovada pel seu 
Consell d’Administració en data 26 de març de 2014, amb un resultat del compte de pèrdues i guanys 
de 31.300,74 euros.
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5. Formulació dels comptes anuals 2013 de la societat municipal GRANOLLERS AUDIOVISUAL 
S.L. aprovada pel seu Consell d’Administració en data 9 d’abril de 2014, amb un resultat del compte 
de pèrdues i guanys de  (-)342.167,82 euros; en aquest cas el resultat negatiu és eixugat  per 
l’aportació de l’Ajuntament al dèficit per import de 501.740 € que s’ha comptabilitzat en el patrimoni net 
de l’entitat.    
6. Formulació dels comptes anuals 2013 de la societat municipal GRANOLLERS PROMOCIONS 
S.A. aprovada pel seu Consell d’Administració en data 28 d’abril de 2014, amb un resultat del compte 
de pèrdues i guanys de (-)1.498.379,03 euros.

FONAMENTS DE DRETFONAMENTS DE DRETFONAMENTS DE DRETFONAMENTS DE DRET

La legislació aplicable és la següent :

1) Normativa comunitària
· Reglament 2223/1996, del Consell, Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals
· Manual del SEC 95 sobre el dèficit públic i el deute públic de EUROSTAT

2) Normativa estatal
· Article 135 Constitució Espanyola.
· RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la 
Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostaria, en la seva aplicació a les EELL. 
· Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera 
(LOEPSF).
· Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de 
subministrament de informació previstes en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

3) Manuals i Guies MINHAP i IGAE
· Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les corporacions locals elaborat 
per la Intervenció General d’Administració de l’Estat.
· Guia pel càlcul del dèficit en comptabilitat nacional de les unitats empresarials que apliquen el 
Pla general de comptabilitat privada o algunes de les seves adaptacions sectorials, elaborada per la 
Intervenció General d’Administració de l’Estat.
· Guia per la determinació de la regla de la despesa (article 12 de LOEPSF) per les Corporacions 
Locals elaborada per la Intervenció General d’Administració de l’Estat .

4) Normativa autonómica (Generalitat de Catalunya)
· Ordre EFC 138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera de les 
Entitats Locals (CCAA Catalunya)
· Nota informativa de 14 de febrer de 2014 emesa per la Direcció General de Política Financera de 
la Generalitat de Catalunya, sobre tutela financera dels ens locals en matèria d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera.

5) La classificació de les entitats locals a efectes de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, que es 
recull en l’article 2 de la  LOEPSF  i el 4 del RD 1463/2007, es la següent:

· Les entitats classificades en l’article 2.1 de la LOEPSF i el 4.1 del Reglament on s’inclouen 
l’entitat principal, els seus organismes autònoms i els ens públics dependents d’elles que s’hagin 
sectoritzat com administracions públiques, es a dir que prestin serveis o produeixin béns no finançats 
majoritàriament amb ingressos de mercat.
· Les classificades en l’article 2.2 de la LOEPSF i el 4.2 del Reglament on s’inclouen la resta 
d’entitats dependents de la Corporació considerades com sector públic però no sectoritzades com 
administracions públiques, on hi hauran les restants entitats públiques empresarials, societats 
mercantils i altres ens de dret públic dependents de les Entitats Locals que es financien 
majoritàriament amb ingressos de mercat.

6) L’Inventari d’Ens del Sector Públic Local, format i gestionat  pel Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques, conté per cada entitat local informació sobre la naturalesa jurídica i fonts 
de finançament de les seves dependents, així com la seva classificació institucional com administració 
pública, societat no financera o institució financera, d’acord a la definició i delimitació del Sistema 
Europeu de Comptes aprovat pel Reglament (CE) 2223/96 del Consell de 25 de juny de 1996.

Pel que fa a les entitats dependents de l’Ajuntament de Granollers en l’Inventari del Sector Públic 
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Local figuren amb la classificació institucional d’Administració Pública les següents :
1. Ajuntament (AAPP)
2. Patronat del Museu (AAPP)
3. Granollers Promocions S.A. (AAPP) 
4. Granollers Escena S.L. (AAPP) 
5. EPE Granollers Mercat (AAPP)
6. Granollers Audiovisual S.L. (AAPP) 

En aquests moments figuren altres ens dependents a l’Ajuntament de Granollers dins del Inventari del 
Sector Públic, ja que de forma directa al Ministerio de Hacienda i Administraciones públicas s’ha 
sectoritzat de forma provisional, pendent d’una ulterior sectorització definitiva, el Consorci d’Educació 
Especial Montserrat Montero i el Consorci de la Teledigital de Granollers com a entitats dependents, 
malgrat que encara no s’ha establert si com a Administració pública o com ens de no mercat dins del 
sector de societats no financeres; d’aquesta forma s’ha d’entendre que s’inclou en el segon apartat, 
essent la consideració d’ens del sector públic no inclòs al concepte d’administració pública donat que 
de forma residual aquesta és la seva catalogació. Al inventari l’empresa dependent del Consorci de la 
Teledigital de Granollers( VOTV, SL) apareix com ens que exerceix el control el Consorci, de la 
mateixa manera tampoc s’ha portat a terme la corresponent sectorització.

Entenent que el criteri establert des de la Direcció General d’Economia i Finances, com a ens tutelar 
dels ens locals catalans, és el que s’estableix a l’apartat 5 de la nota informativa d’aquesta Direcció 
General de 14 de gener de 2014 sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l’exercici de 
2014, i estableix que, d’acord amb l’article 3 del reglament aprovat pel Reial decret 1463/2007, de 2 de 
novembre, la Intervenció General de l’Administració de l’Estat realitzarà quan sigui possible la 
classificació dels ens dependents (classificació en el sector de les administracions públiques o en el 
sector de les societats no financeres) i podrà en qualsevol moment sol·licitar als ens locals la 
informació necessària per efectuar la classificació dels ens dependents .
 
Els ens dependents que no han estat classificats per aquest òrgan, s’han de classificar d’acord amb el 
que s’estableix a l’article 1 de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de 
tutela financera dels ens locals. D’acord amb aquest article, aquests procediments són d’aplicació als 
ens dependents que no es financen majoritàriament amb ingressos de mercat. 

L’ens dependent no es finança majoritàriament amb ingressos de mercat quan la pròpia administració 
de què depèn cobreix, de forma estable en el temps, els seus costos de producció en un percentatge 
superior al 50%, ja sigui per cobertura de dèficit d’explotació o per acord bilateral per compensar els 
costos de producció. En aquest sentit el fet que en el Consorci Montserrat Montero els seus ingressos 
vinguin directament afectats al conveni amb la Generalitat de Catalunya i que els ingressos que 
l’Ajuntament de Granollers no suposen la major part dels que es reben per part de tots els ens 
consorciats, significa que cal entendre als dos consorcis, fins que no siguin sectoritzats per l’IGAE, 
com a ens inclosos al sector de societats no financeres, i per tant exclosos del sector administracions 
públiques.
 
Tanmateix, en aplicació de la normativa d’estabilitat pressupostària, els ens dependents que es 
financen majoritàriament amb ingressos de mercat han de mantenir una posició d’equilibri financer  (no 
incórrer en pèrdues). En cas d’incompliment de l’equilibri financer, el ple de l’ens local ha d’aprovar un 
pla de sanejament financer de l’ens dependent per corregir aquest desequilibri en un termini màxim de 
tres anys, en els termes previstos a l’article 24 del reglament aprovat pel Reial decret 1463/2007, de 2 
de novembre.

Serà necessari, doncs, demanar en breu termini que la IGAE estableixi la sectorització durant aquest 
exercici del 2014, però mentrestant caldrà avaluar l’estabilitat d’aquests dos ens de forma separada de 
la consolidació formada pel grup d’empreses municipal i, en el seu cas, aplicar les mesures en relació 
a la seva falta d’equilibri financer que siguin necessàries . 

7) D’acord amb l’article 3 de la LOEPSF, “l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i 
altres actuacions que afectin les despeses o ingressos dels diferents subjectes compresos en l’àmbit 
d’aplicació d’aquesta Llei s’ha de fer en un marc d’estabilitat pressupostària, coherent amb la 
normativa europea”.
En els apartats 3.1 i 3.2 del citat article de la LOEPSF es defineix que s’entén per estabilitat 
pressupostària de les Administracions Públiques (entitats art.2.1 LOEPSF i 4.1 del Reglament) la 
situació d’equilibri o superàvit estructural. Atenent al que s’estableix en l’article 21 LOEPSF l’informe 
d’avaluació del conjunt d’aquestes entitats inclourà el compliment dels següents objectius :
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A. Objectiu d’estabilitat pressupostària
B. Regla de la despesa
C. Objectiu de deute públic

A. OBJECTIU D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIAOBJECTIU D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIAOBJECTIU D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIAOBJECTIU D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

Les entitats que conformen el grup Ajuntament de Granollers classificades com administració pública  
segons article 2.1 LOEPSF i 4.1 del Reglament (Ajuntament, Patronat del Museu, Granollers 
Promocions S.A., Granollers Escena S.L., EPE Granollers Mercat i Granollers Audiovisual S.L.),  
compliran l’objectiu d’estabilitat pressupostària si el conjunt de les liquidacions consolidades dels 
pressupostos i estats financers de les citades entitats presenten una situació d’equilibri o superàvit, en 
termes de capacitat de finançament, d’acord amb la definició continguda en el Sistema Europeu de 
Comptes.

De les entitats de l’Ajuntament de Granollers classificades com administracions públiques distingirem :
· Entitats sotmeses a pressupost limitador: Ajuntament de Granollers i Patronat del Museu.
· Entitats sotmeses al Pla General de comptabilitat privada: EPE Granollers Mercat, Granollers 
Promocions S.A. , Granollers Escena S.L. i Granollers Audiovisual S.L. 

1. Per les entitats sotmeses a pressupost limitador (Ajuntament de Granollers i Patronat del 
Museu) la capacitat o necessitat de finançament s’ha calculat com:

Resultat pressupostari 2013 de les operacions no financeres, es a dir la diferència entre els imports 
liquidats en els capítols 1 a 7 dels estats d’ingressos i els capítols 1 a 7 dels estats de despeses. 
Sobre aquest import caldrà realitzar els ajustos següents:

· Ajust de consolidació d’operacions internes entre les entitats del grup (article 2.1 
LOEPSF), que segons el Manual de cálculo del déficit en contabilidad Nacional adaptado a las 
corporaciones Locales s’aplica en cas de discrepàncies de les quantitats comptabilitzades per 
operacions internes entre la unitat pagadora i la receptora, de manera que prevalgui el criteri de la 
unitat pagadora en quan a import, concepte i període al que correspon l’operació. 
· Ajustos SEC-95 a aplicar entre el saldo pressupostari no financer i el dèficit o superàvit de 
comptabilitat nacional, calculats seguint el Manual del càlcul del dèficit en comptabilitat nacional 
adaptat a les corporacions locals elaborat per la Intervenció General d’Administració de l’Estat, 
distingint els ajustos d’ingressos i els de despeses :

Ajustos en la liquidació d’ingressos:
a) Ajust que s’aplica als ingressos no afectats a inversions comptabilitzats en els capítols  1, 2 i 3 del 
pressupost d’ingressos, de manera que a efectes de comptabilitat nacional els imports a registrar 
siguin els realitzats en caixa (inclou ingressos de l’exercici corrent i de tancats ). 
b) Ajust per retencions motivades per liquidacions negatives de la participació d’ingressos de l’Estat 
(exercicis 2008 i 2009)
c) Ajust per venda d’accions (privatitzacions)
d) Ajust per dividends i participació en beneficis
e) Ajust per ingressos obtinguts del pressupost de la UE. 
f) Ajust per les devolucions d’ingressos pendents d’aplicar .
g) Ajust per no correlació de transferències d’AAPP no consolidables.
h) Ajust per ingressos finalistes d’AAPP (aplicable als ingressos no financers excepte els que 
financiïn despesa financera)
i) Ajust de no recaptació d’altres conceptes dels cap. 4, 5 i 7 que no siguin transferències.

Ajustos en la liquidació de despeses:
a) Ajust per meritació d’interessos de préstecs i diferències de canvi .
b) Ajust per inversions realitzades per una entitat no integrada en grup i per a l 'entitat local.
c) Ajust per operacions de permuta financera (SWAPS).
d) Ajust per operacions de reintegrament i execució avals
e) Ajust per aportacions capital societats en pèrdues
f) Ajust per assumpció i cancel·lació de deutes.
g) Ajust per les despeses realitzades en l’exercici i pendents d’aplicar al pressupost   
h) Ajust per adquisicions amb pagament aplaçat del preu.
i) Ajust per arrendament financer i contractes d’associació públic privada  (APP)
j) Ajust per inversions realitzades per compte d’altre AAPP no depenent.
k) Ajust per fallits de préstecs concedits
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D’acord amb les xifres de la liquidació del pressupost 2013, la capacitat o necessitat de finançament 
calculada amb els criteris SEC95 de les entitats del grup Ajuntament de Granollers sotmeses a 
pressupost limitador és el següent detallat en ANNEX 1:

2. Per les entitats del grup sotmeses al Pla General de comptabilitat privada (EPE Granollers 
Mercat, Granollers Promocions S.A., Granollers Escena S.L. i Granollers Audiovisual S.L.) la 
capacitat o necessitat de finançament s’ha calculat, tal com s’indica en la guia pel càlcul del dèficit en 
comptabilitat nacional de les unitats empresarials que apliquen el Pla general de comptabilitat 
privada, a partir de la informació continguda en els seus estats comptables: balanç, compte de 
pèrdues i guanys i la memòria dels comptes anuals. També serà necessària diversa informació 
addicional per aplicar els criteris de la comptabilitat nacional i per garantir la correcta consolidació de 
les operacions realitzades entre les unitats que composen el sector de les Administracions Públiques .

A continuació s’exposen els criteris bàsics per identificar, partint dels estats comptables de les citades 
unitats, quals són els seus ingressos i despeses computables a efectes de comptabilitat nacional :

A. Ingressos a efectes de comptabilitat nacional
1. Import net de la xifra de negocis
2. Treballs realitzats per l’empresa pel seu actiu
3. Ingressos accessoris i altres de gestió corrent
4. Subvencions i transferències corrents
5. Ingressos financers per interessos
6. Ingressos de participacions en instruments de patrimoni  (dividends)
7. Ingressos excepcionals
8. Aportacions patrimonials
9. Subvencions de capital rebudes

B. Despeses a efectes de comptabilitat nacional
1. Aprovisionaments
2. Despeses de personal
3. Altres despeses d’explotació
4. Despeses financeres i assimilades
5. Impost de societats
6. Altres impostos
7. Despeses excepcionals
8. Variacions de l’immobilitzat material e intangible; variacions d’inversions immobiliàries; variació 
d’existències.
9. Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació  (compte pèrdues i guanys)
10. Aplicació de provisions
11. Inversions efectuades per compte d’Administracions i Entitats Públiques.
12. Ajudes, transferències i subvencions concedides.

C. Cal aplicar l’ajust de consolidació d’operacions internes entre les entitats del grup (article 2.1 
LOEPSF), seguint el Manual de cálculo del déficit en contabilidad Nacional adaptado a las 
corporaciones Locales. 

D. Capacitat/Necessitat de Finançament
Un cop obtinguts els ingressos i despeses a efectes del Sistema Europeu de Comptes, el saldo 
capacitat (superàvit) / necessitat (dèficit) de finançament de la unitat empresarial s’obté per la 
diferència entre:

(+) Total Ingressos en comptabilitat nacional (A)
(-)  Total despeses en comptabilitat nacional (B)
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                (+/-) Ajust de consolidació entre operacions internes de grup (C) 
                  (=) CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT (D)

D’acord amb les xifres que s’obtenen dels comptes anuals 2013 de les entitats del grup sotmeses al 
pla general de comptabilitat, s’obté l’import de la seva capacitat o necessitat de finançament calculada 
amb els criteris SEC95 i que es detalla en ANNEX 2 :

3. El resultat consolidatresultat consolidatresultat consolidatresultat consolidat del càlcul de la necessitat o capacitat de finançament sobre la liquidació 
dels comptes 2013, a efectes d’estabilitat pressupostària, de les entitats del grup Ajuntament de 
Granollers sectoritzades com administracions públiquesadministracions públiquesadministracions públiquesadministracions públiques  és el següent: 

B. REGLA DE LA DESPESAREGLA DE LA DESPESAREGLA DE LA DESPESAREGLA DE LA DESPESA

L’article 12 de la LOEPSF especifica que “La variació de la despesa computable de l'Administració 
Central, de les comunitats autònomes i de les corporacions locals, no podrà superar la taxa de 
referència de creixement del producte interior brut de mig termini de l'economia espanyola... i  
“Correspon al Ministeri d'Economia i Competitivitat calcular la taxa de referència de creixement del 
producte interior brut de mig termini de l'economia espanyola, d’acord amb la metodologia utilitzada 
per la Comissió Europea en aplicació de la seva normativa. 

El 20 de juliol de 2012 el Consell de Ministres va aprovar per les Corporacions Locals un objectiu de 
taxa de creixement de la despesa no financera (regla de la despesa) del 1,7% per l’exercici 2013.

De la mateixa manera que a la capacitat o necessitat de finançament, el control de la regla de la 
despesa és realitza a nivell de grup per les entitats classificades dins l’àmbit de l’article 2.1 LOEPSF. 
Com les entitats del grup de l’Ajuntament de Granollers (Ajuntament, Patronat del Museu, Granollers 
Promocions S.A., Granollers Escena S.L., EPE Granollers Mercat i Granollers Audiovisual S.L.) estan 
classificades dins l’àmbit de l’article 2.1 LOEPSF, el que farem es calcular la base màxima de 
despesa consolidada de l’exercici 2013 pel grup de l’Ajuntament de Granollers a partir del següent:

· Despesa computable del grup Ajuntament de Granollers corresponent a la liquidació de l’exercici 
2012, comunicada al MINHAP en els controls trimestrals 2013 corresponents a l’Ordre 
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HAP/2105/2012:

· Taxa de creixement prevista per l’exercici 2013 per les Corporacions Locals aprovada pel 
Govern de l’Estat: 1111,,,,7777%%%%

· Valoració dels canvis normatius realitzats en l’exercici  2013 respecta el 2012.

Amb això obtindrem el valor màxim base de la despesa computable consolidada per la liquidació devalor màxim base de la despesa computable consolidada per la liquidació devalor màxim base de la despesa computable consolidada per la liquidació devalor màxim base de la despesa computable consolidada per la liquidació de    
l’exercicil’exercicil’exercicil’exercici     2013201320132013::::

La Base de la regla de la despesa queda definida en l’article 12.2 de la LOEPSF: “S’entén per 
despesa computable als efectes del que preveu l’apartat anterior, la despesa no financera, definida en 
termes del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals, exclosos els interessos del deute, la 
despesa no discrecional en prestacions per desocupació, la part de la despesa finançada amb fons 
finalistes procedents de la Unió Europea o d’altres administracions públiques i les transferències a les 
comunitats autònomes i a les corporacions locals vinculades als sistemes de finançament .”

Per calcular la despesa computable consolidada del grup Ajuntament de Granollers en la liquidació 
2013, que ens permeti realitzar el control de la regla despesa, caldrà distingir entre:
· Entitats sotmeses a pressupost limitador (PGCP): Ajuntament Granollers i Patronat del Museu.
· Entitats sotmeses al Pla General de comptabilitat d’empresa privada: EPE Granollers Mercat, 
Granollers Escena S.L., Granollers Audiovisual S.L. i Granollers Promocions S.A.

1. Per les entitats sotmeses a pressupost limitador (Ajuntament de Granollers i Patronat del Museu) 
el càlcul de la despesa computable de la liquidació del pressupost 2013 s’ha fet seguint la Guía para 
la determinación de la regla de gasto del articulo 12 de la LOEPSF para corporaciones locales editada 
per la IGAE on es detalla que per obtenir la despesa no financera exclosos els interessos del deute 
caldrà:

· Sumar les depeses reconegudes dels capítols 1 a 7 del pressupost de despeses liquidat 2013, 
tenint en compte que pel que fa al capítol 3 de despeses financeres, únicament s’inclouran les 
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despeses d’emissió, formalització, modificació i cancel.lació de préstecs, deutes, altres operacions 
financeres i les despeses per execució d’avals, degut a que aquestes despeses no es consideren 
interessos segons el sistema europeu de comptes.

· Sobre l’anterior import caldrà realitzar una sèrie d’ajustos que permetran aproximar les 
despeses pressupostàries a les computables seguint els criteris del Sistema Europeu de Comptes 
(SEC-95):
a) Alienació de terrenys i d’altres inversions reals
b) Inversions realitzades per empreses que no són AAPP per compte d’una corporació local.
c) Reintegrament i execució d’avals.
d) Aportacions de capital a societats en pèrdues
e) Assumpció i cancel.lació de deutes
f) Despeses realitzades en l’exercici pendents d’aplicar a pressupost
g) Pagaments a socis privats en el marc de les associacions público privades segons SEC .
h) Adquisicions amb pagament aplaçat.
i) Arrendament financer.
j) Condonació de Préstecs.
k) Mecanisme extraordinari de pagaments a proveïdors.
l) Inversions realitzades per compte d’altres administracions públiques
m) Altres ajustaments

· Del resultat obtingut es descomptarà la part de la despesa finançada amb fons finalistes 
procedents de la Unió Europea o d’altres Administracions Públiques. Així també es reduirà la part de 
la despesa que es financi amb ingressos afectats encara que aquests fons es rebin en un exercici 
diferent al de la despesa meritada.

· Un cop determinada la despesa computable es descomptaran aquelles despeses el destinatari 
de les quals sigui alguna de les entitats que integren el grup sectoritzat com administració pública .

Així de les xifres de la liquidació del pressupost  2013 la base de la despesa computable de les entitats 
del grup sotmeses a pressupost limitador és la següent que es detalla en l’ANNEX 3.1 i 3.2:

2. Per les entitats sotmeses al pla general de comptabilitat privada (EPE Granollers Mercat, 
Granollers Escena S.L., Granollers Audiovisual S.L. i Granollers Promocions S.A.) el càlcul de la 
despesa computable de la liquidació 2013 s’ha fet seguint la Guía para la determinación de la regla de 
gasto del articulo 12 de la LOEPSF para corporaciones locales editada per la IGAE on es detalla que 
per obtenir la despesa no financera exclosos els interessos del deute caldrà :

· Sumar els imports resultants dels següents apartats:
a) Aprovisionaments
b) Despeses de personal
c) Altres despeses d’explotació
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d) Impost de societats
e) Altres impostos
f) Despeses excepcionals
g) Variacions de l’immobilitzat material e intangible
h) Variacions de les inversions immobiliàries .
i) Variació d’existències.
j) Variacions d’existències de productes acabats i en curs (compte PiG)
k) Aplicació de provisions
l) Inversions efectuades per compte d’una corporació local
m) Ajudes, transferències i subvencions concedides

· Del resultat obtingut es descomptarà la part de la despesa finançada amb fons finalistes 
procedents de la Unió Europea o d’altres Administracions Públiques. Així també es reduirà la part de 
la despesa que es financi amb ingressos afectats encara que aquests fons es rebin en un exercici 
diferent al de la despesa meritada.

· Un cop determinada la despesa computable es descomptaran aquelles despeses el destinatari 
de les quals sigui alguna de les entitats que integren el grup sectoritzat com administració pública .

Així de les xifres que s’obtenen dels comptes anuals 2013 de les entitats del grup sotmeses al pla 
general de comptabilitat d’empresa privada, es determina la base de la despesa computable que es 
detalla en ANNEX 4 :

El quadre resum de les entitats del grup Ajuntament de Granollers sectoritzades com administracions 
públiques    on es detalla    resultat consolidatresultat consolidatresultat consolidatresultat consolidat del càlcul de la base de la despesa computable dedespesa computable dedespesa computable dedespesa computable de    
l’exercicil’exercicil’exercicil’exercici     2013201320132013, amb comparació amb el valor màxim previst calculat a partir de la liquidació 2012 
incrementada per la taxa de creixement aprovada pel Govern de l’Estat (1,7%) i per la valoració dels 
canvis normatius introduïts en l’exercici  2013.
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C. OBJECTIU DE DEUTE PÚBLICOBJECTIU DE DEUTE PÚBLICOBJECTIU DE DEUTE PÚBLICOBJECTIU DE DEUTE PÚBLIC

La LOEPSF, determina els límits d’endeutament de les administracions locals. Així en el seu article 13 
indica que:
“1. El volum de deute públic, definida d’acord amb el Protocol sobre  procediment de dèficit excessiu, 
del conjunt d’administracions Públiques no podrà superar el 60% del producte interior brut nacional 
expressat en termes nominals, o el que s’estableixi per la normativa europea. Aquest límit es 
distribuirà d’acord amb els següents percentatges, expressats en termes nominals del producte 
interior brut nacional: 44% per l’administració central 13% per al conjunt de comunitats autònomes i 
3% per al conjunt de corporacions locals...
2. L’administració pública que superi el límit de deute públic no podrà realitzar operacions 
d’endeutament net.”

Donat que el límit de l’article 13 de la LOEPSF és a nivell de tot el sector local, cal entendre que 
l’objectiu a nivell d’entitat és solament orientatiu i per tant no pot comportar les obligacions previstes 
en l’article 21 de la  LOEPSF.

El Resultat de la posició a 31/12/2013 del DEUTEDEUTEDEUTEDEUTE PÚBLIC en termes SECPÚBLIC en termes SECPÚBLIC en termes SECPÚBLIC en termes SEC95959595 del grup administració 
pública corresponent a l’Ajuntament de Granollers (Ajuntament, Patronat del Museu, l’EPE Granollers 
Mercat, Granollers promocions S.A., Granollers Escena S.L., Granollers Audiovisual S.L.) és el 
següent:

8) La Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial al sector públic, ha 
modificat l’article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, 
quedant redactat com es transcriu tot seguit: 

“1. En el supòsit que la liquidació pressupostària se situï en superàvit, aquest s’ha de destinar, en el 
cas de l’Estat, comunitats autònomes, i corporacions locals, a reduir el nivell d’endeutament net 
sempre amb el límit del volum d’endeutament si aquest fos inferior a l’import del superàvit a destinar a 
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la reducció de deute. 
2. En el cas de la Seguretat Social, el superàvit s’ha d’aplicar prioritàriament al Fons de Reserva, amb 
la finalitat d’atendre les necessitats futures del sistema.
3. Als efectes del que preveu aquest article s’entén per superàvit la capacitat de finançament segons 
el sistema europeu de comptes i per endeutament el deute públic als efectes del procediment de 
dèficit excessiu tal com es defineix en la normativa europea.”

D’acord amb aquest redactat, el primer que ens cal és determinar l’import que quedaria subjecte a les 
obligacions de l’article 32. Per aquesta finalitat cal recordar que la LO 2/2012 opera, com tota la resta 
d’aspectes, a nivell de grup consolidat (Entitats àmbit article 2.1 o indicades com AAPP a l’inventari 
d’entitats locals), per tant es tractarà d’obtenir un import a nivell de grup municipal, on poden haver-hi 
entitats amb pressupost limitador (on existeix el Romanent per Despeses Generals, i que és necessari 
per complir les obligacions d’aquest article) i d’altres sense pressupost limitador (que no tenen 
Romanent per Despeses Generals, ni els hi cal per aplicar les obligacions de l’article  32).

L’aplicació del requeriment d’aquest article a les entitats amb pressupost limitadorentitats amb pressupost limitadorentitats amb pressupost limitadorentitats amb pressupost limitador (Ajuntament de 
Granollers i Patronat del Museu) no es pot aplicar de manera literal, ja que existeix una restricció: la 
capacitat de generar nova despesa al pressupost 2014 que té el Romanent per Despeses Generals 
del pressupost 2013 liquidat, per tant entenem que el primer pas és validar el possible import subjecte 
a aquesta obligació de l’article 32 LOEPSF de cada entitat amb pressupost limitador, condicionat al 
menor  valor obtingut entre: 
· la capacitat de finançament
· la capacitat legal per generar nova despesa en el 2014 format pel Romanent per 
Despeses Generals liquidat 2013 menysmenysmenysmenys l’import de la despesa compromesa en la liquidació 2013 
que s’incorporarà al pressupost 2014.

Pel que fa a les entitats sense pressupost limitadorentitats sense pressupost limitadorentitats sense pressupost limitadorentitats sense pressupost limitador (EPE Granollers Mercat, Granollers Promocions 
S.A., Granollers Escena S.L. i Granollers Audiovisual S.L.), aplicarem l’article de forma literal, ja que 
no hi ha impediments pel seu compliment i per tant l’import subjecte al esmentat article 32 serà la 
Capacitat de Finançament (sense obligació en cas de Necessitat de Finançament):

Per obtenir l’import subjecte a les obligacions de l’article  32 LOEPSF a nivell del grup arta nivell del grup arta nivell del grup arta nivell del grup art ....2222....1111    LOEPSFLOEPSFLOEPSFLOEPSF    
de l’Ajuntament de Granollersde l’Ajuntament de Granollersde l’Ajuntament de Granollersde l’Ajuntament de Granollers, que és el que marca la norma legal, cal sumar els imports obtinguts 
per cadascuna de les entitats, i comparar-ho amb la capacitat de finançament a nivell de grup i amb el 
deute públic, essent l’import menor dels tres citats el que serà objecte de les obligacions de l’art.32 
LOEPSF a nivell del grup art.2.1 LOEPSF:
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9) La Disposició Addicional Sisena de la LO 2/2012 que ha incorporat la nova LO 9/2013 contempla 
una  flexibilització de la exigència de destinar el superàvit vinculat a l’article 32 LOEPSF a la reducció 
de l’endeutament net.

“Disposició addicional sisena. Regles especials per al destí del superàvit pressupostari .

1. El que disposen els apartats següents d’aquesta disposició addicional és aplicable a les 
corporacions locals en les quals concorrin aquestes dues circumstàncies :
a) Que compleixin o no superin els límits que fixi la legislació reguladora de les hisendes locals en 
matèria d’autorització d’operacions d’endeutament.
b) Que presentin en l’exercici anterior simultàniament superàvit en termes de comptabilitat nacional 
i romanent de tresoreria positiu per a despeses generals, una vegada descomptat l’efecte de les 
mesures especials de finançament que s’instrumentin en el marc de la disposició addicional primera 
d’aquesta Llei.

2. L’any 2014, als efectes de l’aplicació de l’article 32, relatiu al destí del superàvit pressupostari, 
s’ha de tenir en compte el següent:
a) Les corporacions locals han de destinar, en primer lloc, el superàvit en comptabilitat nacional o, 
si és menor, el romanent de tresoreria per a despeses generals a atendre les obligacions pendents 
d’aplicar a pressupost comptabilitzades a 31 de desembre de l’exercici anterior en el compte de 
«Creditors per operacions pendents d’aplicar a pressupost», o equivalents en els termes que estableix 
la normativa comptable i pressupostària que és aplicable, i a cancel·lar, amb posterioritat, la resta 
d’obligacions pendents de pagament amb proveïdors, comptabilitzades i aplicades a tancament de 
l’exercici anterior.
b) En cas que, ateses les obligacions que esmenta la lletra a) anterior, l’import assenyalat a la lletra 
a) anterior es mantingui amb signe positiu i la corporació local opti a l’aplicació del que disposa la 
lletra c) següent, s’ha de destinar, com a mínim, el percentatge d’aquest saldo per amortitzar 
operacions d’endeutament que estiguin vigents que sigui necessari per tal que la corporació local no 
incorri en dèficit en termes de comptabilitat nacional en l’esmentat exercici  2014.
c) Si complert el que preveuen les lletres a) i b) anteriors la corporació local té un saldo positiu de 
l’import que assenyala la lletra a), aquest es pot destinar a finançar inversions sempre que al llarg de 
la vida útil de la inversió aquesta sigui financerament sostenible. A aquests efectes la llei determina 
tant els requisits formals com els paràmetres que permetin qualificar una inversió de financerament 
sostenible, per a la qual cosa es valora especialment la seva contribució al creixement econòmic a 
llarg termini.
Per aplicar el que preveu el paràgraf anterior, a més és necessari que el període mitjà de pagament 
als proveïdors de la corporació local, d’acord amb les dades publicades, no superi el termini màxim de 
pagament que preveu la normativa sobre morositat.

3. Excepcionalment, les corporacions locals que en l’exercici 2013 compleixin el que preveu 
l’apartat 1 respecte de la liquidació del seu pressupost de l’exercici 2012, i que a més en l’exercici 
2014 compleixin el que preveu l’apartat 1, poden aplicar l’any 2014 el superàvit en comptabilitat 
nacional o, si és menor, el romanent de tresoreria per a despeses generals resultant de la liquidació 
de 2012, de conformitat amb les regles que conté l’apartat 2 anterior, si així ho decideixen per acord 
del seu òrgan de govern.
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4. L’import de la despesa feta d’acord amb el que preveuen els apartats dos i tres d’aquesta 
disposició no es considera despesa computable als efectes de l’aplicació de la regla de despesa 
definida a l’article 12.

5. En relació amb exercicis posteriors a 2014, mitjançant la Llei de pressupostos generals de l’Estat 
es pot habilitar, atenent la conjuntura econòmica, la pròrroga del termini d’aplicació que preveu aquest 
article.”

Per l’aplicació de la flexibilització de l´exigència de destinar el superàvit vinculat a l’article 32 LOEPSF 
a la reducció de l’endeutament net, en el punt 1 de la citada DA 6ena, s’exigeix que s’han de complir 
dues condicions en el grup municipal format per entitats de l’àmbit de l’art .2.1 LOEPSF:
a) Que la Ràtio del Deute no superi el 110% dels ingressos liquidats, calculat d’acord amb la 
normativa sobre Tutela Financera.
b) Que el Romanent per Despeses Generals, ajustats amb les possibles mesures dels Plans d’Ajust, 
no sigui negatiu.

Per tant pel que fa al grup de l’Ajuntament de Granollersal grup de l’Ajuntament de Granollersal grup de l’Ajuntament de Granollersal grup de l’Ajuntament de Granollers (entitats de l’àmbit de l’art.2.1 LOEPSF) eseseses    
verifica queverifica queverifica queverifica que ::::
· la ràtio de Deute Viu a la liquidació de 2013 no supera el límit del 110% previst en el Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
· que la suma dels Romanents per Despeses Generals liquidats exercici  2013 (no existeixen Plans 
d’Ajust aprovats) són superiors a zero. 

Si es compleixen les dues condicions del punt 1er. de la  DA 6ena. es  preveuen dos primers destins 
en el seu punt 2 a):
1. atendre les obligacions pendents d’aplicar a pressupost comptabilitzades a 31 de desembre de 
l’exercici anterior en el compte de «Creditors per operacions pendents d’aplicar a pressupost», o 
equivalents.
2. cancel·lar la resta d’obligacions pendents de pagament amb proveïdors, comptabilitzades i 
aplicades a tancament de l’exercici anterior 

Per aquest motiu el grup de l’Ajuntament de Granollersl grup de l’Ajuntament de Granollersl grup de l’Ajuntament de Granollersl grup de l’Ajuntament de Granollers (entitats de l’àmbit de l’art.2.1 LOEPSF) pot 
acollir-se a la Disposició Addicional sisena, i destinar l’import subjecte a l’article 32 LOEPSF de  
8888....602602602602....617617617617,,,,48484848 euros a les següents finalitats previstes a la DA 6ena. punt 2 a):

Com es comprova en el quadre anterior no existeix la possibilitat de destinar altre import a les 
possibilitats establertes a la disp.addcional 6ª 2. b) i c), per la qual cosa no cal considerar aquesta 
possibilitat.

10) La Nota informativa de 14 de febrer de 2014 emesa per la Direcció General de Política Financera 
de la Generalitat de Catalunya, sobre tutela financera dels ens locals en matèria d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, en el seu apartat 8è. estableix:

8888....    Destí dels ingressos superiors als previstos i del superàvitDestí dels ingressos superiors als previstos i del superàvitDestí dels ingressos superiors als previstos i del superàvitDestí dels ingressos superiors als previstos i del superàvit
8.3 Criteris generals d’utilització del romanent de tresoreria per a despeses generals de signe positiu. 
El romanent de tresoreria per a despeses generals de signe positiu s’ha de destinar a les finalitats 
següents, en funció dels recursos líquids disponibles :
8.3.1 Sanejament de les obligacions pendents d’aplicar al pressupost i compliment dels compromisos 
de despesa assumits per l’existència de romanents de crèdit incorporables. En el cas que existeixin 
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obligacions pendents d’aplicar al pressupost, els recursos disponibles s’han de destinar amb caràcter 
prioritari a l’absorció d’aquest dèficit, en el marc de les mesures de sanejament esmentades en 
l’apartat 4 d’aquesta nota informativa. Cal garantir igualment el compliment dels compromisos de 
despesa assumits que constitueixen una part del romanent que està compromesa per l’existència de 
romanents de crèdit incorporables.
8.3.2 Compliment del termini legal de pagament a proveïdors. Els recursos addicionals disponibles 
s’han de destinar al compliment del termini legal de pagament a proveïdors, d’acord amb les 
previsions del pla anual de tresoreria esmentat en l’apartat 4 d’aquesta nota informativa. La utilització 
d’aquests recursos ha de permetre reduir l’apel·lació a nou endeutament a curt termini.

Per tant s’interpreta a partir de la citada nota informativa i del que consta en la LOEPSF que pel    grupgrupgrupgrup    
de l’Ajuntament de Granollersde l’Ajuntament de Granollersde l’Ajuntament de Granollersde l’Ajuntament de Granollers (format per les entitats de l’àmbit de l’art.2.1 LOEPSF)  l’import del 
Romanent de tresoreria per a despeses generals corresponent a la liquidació del pressupost 2013 és 
el següent:

Del citat Romanent de tresoreria per a despeses generals corresponent a la liquidació del pressupost 
2013 del grup Ajuntament de Granollers és proposa la següent destinació d’acord amb la interpretació 
de nota informativa de la DGPF de la Generalitat i del que consta en la LOEPSF :

(*) S’entendrà en tot cas, que el import destinat a finançar la despesa compromesa en la liquidació del 
2013 que es preveu incorporar al pressupost del 2014 és el import total ja aplicat per la qual cosa 
aquest és el import màxim, sense que es pugui incrementar durant l’exercici aquest import.

CONCLUSIONS DE L’INFORME D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA DE LACONCLUSIONS DE L’INFORME D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA DE LACONCLUSIONS DE L’INFORME D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA DE LACONCLUSIONS DE L’INFORME D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA DE LA     
LIQUIDACIÓ DE L’EXERCICILIQUIDACIÓ DE L’EXERCICILIQUIDACIÓ DE L’EXERCICILIQUIDACIÓ DE L’EXERCICI     2013201320132013....

1. Control de l’objectiu d’estabilitat pressupostàriaControl de l’objectiu d’estabilitat pressupostàriaControl de l’objectiu d’estabilitat pressupostàriaControl de l’objectiu d’estabilitat pressupostària.- Per les entitats definides a l’article 2.1 
LOEPSF i 4.1 del reglament de la LGEP que pel grup Ajuntament de Granollers està format per 
l’Ajuntament, el Patronat del Museu, l’EPE Granollers Mercat, la societat Granollers Promocions S.A. 
, la societat Granollers Escena S.L. i la societat Granollers Audiovisual S.L., s’ha obtingut de la 
liquidació del pressupost 2013 un resultat consolidat a efectes d’estabilitat pressupostària de 
CAPACITAT DE FINANÇAMENT d’import  8888....602602602602....617617617617,,,,48484848    euroseuroseuroseuros,,,,    del que es desprèn que s’assoleix 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària de la llei orgànica  2/2012.

2. Control de la regla de despesaControl de la regla de despesaControl de la regla de despesaControl de la regla de despesa.-  La base de la despesa computable consolidada corresponent 
a  la liquidació 2013 de les entitats que conformen el grup administració pública de l’Ajuntament de 
Granollers  (entitats àmbit art. 2.1 LOEPSF: Ajuntament, el Patronat del Museu, l’EPE Granollers 
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Mercat, la societat Granollers Promocions S.A. , la societat Granollers Escena S.L. i la societat 
Granollers Audiovisual S.L.) d’import 47474747....755755755755....770770770770,,,,08080808    euros està per sota deleuros està per sota deleuros està per sota deleuros està per sota del límit màxim de despesalímit màxim de despesalímit màxim de despesalímit màxim de despesa    
comptablecomptablecomptablecomptable     , d’import 48484848....183183183183....341341341341,,,,03030303    euroseuroseuroseuros,,,, definit a partir de la despesa computable consolidada del 
grup corresponent a la liquidació 2012 incrementada per la taxa de creixement aprovada pel Govern 
de l’Estat (1,7%) i per la valoració dels canvis normatius introduïts en l’exercici  2013.

3. Els controls de la llei orgànicaEls controls de la llei orgànicaEls controls de la llei orgànicaEls controls de la llei orgànica    2/20122/20122/20122/2012    es compleixen en la liquidació del pressupostes compleixen en la liquidació del pressupostes compleixen en la liquidació del pressupostes compleixen en la liquidació del pressupost    2013201320132013    
per les entitats que conformen el grup Ajuntament de Granollers classificades com administracióper les entitats que conformen el grup Ajuntament de Granollers classificades com administracióper les entitats que conformen el grup Ajuntament de Granollers classificades com administracióper les entitats que conformen el grup Ajuntament de Granollers classificades com administració    
pública  segons articlepública  segons articlepública  segons articlepública  segons article    2222....1111    LOEPSF iLOEPSF iLOEPSF iLOEPSF i    4444....1111    del Reglamentdel Reglamentdel Reglamentdel Reglament, format per   l’Ajuntament, el Patronat del 
Museu, l’EPE Granollers Mercat, la societat Granollers Promocions S.A., la societat Granollers 
Escena S.L. i la societat Granollers Audiovisual S .L.

4. L´import subjecte a les obligacions de l’article 32 de la LOEPSF que s’ha obtingut a partir de 
les dades consolidades de la liquidació 2013 de les entitats dependents de  l’Ajuntament de 
Granollers incloses en l’àmbit de l’article 2.1 de la LOEPSF (Ajuntament, Patronat Museu, EPE 
Granollers Mercat, Granollers Promocions S.A., Granollers Escena S.L. i Granollers Audiovisual 
S.L.), és de 8888....602602602602....617617617617,,,,48484848    euros que s’hauran de destinar a reduir el nivell d’endeutament neteuros que s’hauran de destinar a reduir el nivell d’endeutament neteuros que s’hauran de destinar a reduir el nivell d’endeutament neteuros que s’hauran de destinar a reduir el nivell d’endeutament net, 
d’acord amb el nou redactat del citat article establert per la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de 
desembre, de control del deute comercial al sector públic .

5. Pel que fa a les dades consolidades de la liquidació 2013 de les entitats dependents de  
l’Ajuntament de Granollers incloses en l’àmbit de l’article 2.1 de la LOEPSF (Ajuntament, Patronat 
Museu, EPE Granollers Mercat, Granollers Promocions S.A., Granollers Escena S.L. i Granollers 
Audiovisual S.L.), s’ha verificat que els hi és aplicable el que s’estableix a la disposició addicional 
sisena de la LOEPSF sobre regles especials per al destí del superàvit pressupostari, al complir-se 
les dues condicions del punt primer de la citada disposició . 

L’import de 8888....602602602602....617617617617,,,,48484848 euros subjecte a les obligacions de l’article  32 de la LOEPSF a nivell de grup 
de l’àmbit de l’article 2.1 de la LOEPSF, únicament es podrà destinar a les finalitats previstes en eles podrà destinar a les finalitats previstes en eles podrà destinar a les finalitats previstes en eles podrà destinar a les finalitats previstes en el    
puntpuntpuntpunt    2222....aaaa))))    de la disposició addicional sisena de la LOEPSFde la disposició addicional sisena de la LOEPSFde la disposició addicional sisena de la LOEPSFde la disposició addicional sisena de la LOEPSF, ja que l’import de les citades finalitats 
supera el total a aplicar, i per tant no es podran atendre les finalitats previstes en el punt 2.b) i c).

6. El destí del superàvit (entitats grup sense pressupost limitador)  d’import 258.831,26 euros i 
del Romanent de tresoreria per a despeses generals (entitats grup amb pressupost limitador) 
d’import 11.685.400,63 euros corresponents a la liquidació del pressupost 2013, s’hauran de 
distribuir d’acord amb el que es detalla en el punt 10è. dels fonaments de dret, donant compliment 
als criteris definits en el punt 8è. de la nota informativa  de 14 de febrer de 2014 emesa per la 
Direcció General de Política Financera de la Generalitat de Catalunya .

De la distribució del superàvit i del Romanent de tresoreria per a despeses generals corresponents a 
la liquidació del pressupost 2013 que es detalla en el punt 10è. dels fonaments de dret, l’import de 
1111....950950950950....868868868868,,,,12121212    euros corresponent al Romanent de tresoreria per a despeses generals no afectat pereuros corresponent al Romanent de tresoreria per a despeses generals no afectat pereuros corresponent al Romanent de tresoreria per a despeses generals no afectat pereuros corresponent al Romanent de tresoreria per a despeses generals no afectat per    
la LOEPSFla LOEPSFla LOEPSFla LOEPSF,,,,    és podrà utilitzar d’acord amb les finalitats i limitacions previstes en el RD Legislatiués podrà utilitzar d’acord amb les finalitats i limitacions previstes en el RD Legislatiués podrà utilitzar d’acord amb les finalitats i limitacions previstes en el RD Legislatiués podrà utilitzar d’acord amb les finalitats i limitacions previstes en el RD Legislatiu    
2222////2004200420042004,,,,    dededede    5555    de marçde marçde marçde març,,,,    pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Localspel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Localspel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Localspel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals .

7. Per tant en compliment del que s’estableix en l’article 16.2 del RD 1463/2007, de 2 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de 
desembre, d’Estabilitat Pressupostaria, en la seva aplicació a les Entitats Locals, caldrà elevar al 
Ple de l’Ajuntament de Granollers aquest informe de control del compliment dels objectius 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, corresponent a la liquidació del pressupost de 
l’exercici 2013 de l’Ajuntament i les seves entitats dependents classificades com administració 
pública. Aquest informe no és solament informatiu per l’acte d’aprovació dels comptes generals, 
sinó que forma part del mateix expedient a aprovar.

Granollers, 5 de maig del 2014.

L’Interventor municipal
Francesc Aragón Sanchez

ANNEX 1
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ANNEX 2 

ANNEX 3.1
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ANNEX 3.2
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ANNEX 4
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LLLL''''AJUNTAMENT EN PLE NAJUNTAMENT EN PLE NAJUNTAMENT EN PLE NAJUNTAMENT EN PLE N ''''HA PRES CONEIXEMENTHA PRES CONEIXEMENTHA PRES CONEIXEMENTHA PRES CONEIXEMENT

Alcalde: Bé, en tot cas comunicar a totes les persones que ens acompanyant que aquest ha estat un 
Informe que l'Interventor, en aquesta mateixa sala, va compartir amb tots els membres de la Comissió 
Informativa d'Hisenda o, per dir-ho exactament, en la seva terminologia de Govern i Economia, per 
tant, que és conegut, i per tant ens en donem per assabentats perquè a més a més tots els que no 
vam poder assistir també l'hem pogut llegir. 

6666).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L''''ACORD DE PLE DE DATAACORD DE PLE DE DATAACORD DE PLE DE DATAACORD DE PLE DE DATA    5555    
DE JULIOL DEDE JULIOL DEDE JULIOL DEDE JULIOL DE    2011201120112011    DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS MUNICIPALS EN DIVERSOSDE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS MUNICIPALS EN DIVERSOSDE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS MUNICIPALS EN DIVERSOSDE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS MUNICIPALS EN DIVERSOS    
ÒRGANS I ORGANISMESÒRGANS I ORGANISMESÒRGANS I ORGANISMESÒRGANS I ORGANISMES

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

Per acord del Ple de data 5 de juliol de 2011 es van nomenar els representants municipals a les 
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entitats i òrgans que s'indicaven en aquell acord, entre els que s'incloïa el Consell de la Formació 
Professional i l'Ocupació de Granollers, el Consell de Cultura de Granollers, el Consell Municipal de 
Joventut, el Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat, el Consell Universitari de Granollers, i el 
Consell Assessor per a la Societat del Coneixement.

En data 15 de maig de 2014 amb número de registre d'entrada 9567 el portaveu del Grup Municipal 
d'ICV-EUiA-E sol·licita que es modifiqui el nomenament del representant municipal corresponent al 
seu grup municipal al Consell de la Formació Professional i l 'Ocupació de Granollers.

En data 20 de maig de 2014 amb número de registre d'entrada 10031 el portaveu del Grup Municipal 
de CiU sol·licita que es modifiquin els nomenaments dels representants municipals corresponents al 
seu Grup Municipal al Consell de Cultura de Granollers, el Consell Municipal de Joventut, el Consell 
Municipal de Cooperació i Solidaritat, el Consell Universitari de Granollers i al Consell Assessor per a 
la Societat del Coneixement.

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

Article 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel què s'aprova el reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 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 la modificació de l'acord del Ple de data 5 de juliol de 2011 referida a la modificació 
del representant del Grup Municipal d'ICV-EUiA-E al Consell de la Formació Professional i l'Ocupació 
de Granollers de forma que la representació municipal quedaria com s 'indica a continuació: 

REPRESENTANTS EN ORGANISMESREPRESENTANTS EN ORGANISMESREPRESENTANTS EN ORGANISMESREPRESENTANTS EN ORGANISMES

... ORGANISMES ASSESSORS DE PARTICIPACIÓ SECTORIAL I TERRITORIALORGANISMES ASSESSORS DE PARTICIPACIÓ SECTORIAL I TERRITORIALORGANISMES ASSESSORS DE PARTICIPACIÓ SECTORIAL I TERRITORIALORGANISMES ASSESSORS DE PARTICIPACIÓ SECTORIAL I TERRITORIAL

............Consell de la Formació Professional i lConsell de la Formació Professional i lConsell de la Formació Professional i lConsell de la Formació Professional i l ''''Ocupació de GranollersOcupació de GranollersOcupació de GranollersOcupació de Granollers

President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral
Vicepresident: Pietat Sanjuán
Vocals:
PSC (1) – Francesc Arolas
CiU (1) – Josep Jodar i Escalada
PP (1) – Fermín Gutiérrez Martínez
ICV-EUIA-E (1) - Nicolás Atenza Rodríguez
AG (1) -  Montse Guri i López

SegonSegonSegonSegon.  Aprovar la modificació de l'acord del Ple de data 5 de juliol de 2011 referida a la modificació 
dels representants del Grup Municipal  de CiU a diferents consells sectorials de forma que la  
representació municipal quedaria com s'indica a continuació:

REPRESENTANTS EN ORGANISMESREPRESENTANTS EN ORGANISMESREPRESENTANTS EN ORGANISMESREPRESENTANTS EN ORGANISMES

... ORGANISMES ASSESSORS DE PARTICIPACIÓ SECTORIAL I TERRITORIALORGANISMES ASSESSORS DE PARTICIPACIÓ SECTORIAL I TERRITORIALORGANISMES ASSESSORS DE PARTICIPACIÓ SECTORIAL I TERRITORIALORGANISMES ASSESSORS DE PARTICIPACIÓ SECTORIAL I TERRITORIAL

Consell de Cultura de GranollersConsell de Cultura de GranollersConsell de Cultura de GranollersConsell de Cultura de Granollers
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral
Vicepresident: Alba Barnusell 
Vocals:
PSC (1) – M. Mar Rodríguez
CiU (1) – Xavier Garrell i Salat
PP (1) - Fermí Gutiérrez Martínez
ICV-EUIA-E (1) - Frederic Roda Fabregas
AG (1) – Elisabet Llamas i Reinero
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Consell Municipal de JoventutConsell Municipal de JoventutConsell Municipal de JoventutConsell Municipal de Joventut
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral
Vicepresident: Carles Cabanillas
Vocals:
PSC (1) – Pepa Rouch
CiU (1) - Màrius Rodríguez de Lizana i Catafal
PP (1) - Javier Rojas
ICV-EUIA-E (1) - Marc Collado Ramirez
AG (1) – Andreu Cera i Rull

Consell Municipal de Cooperació i SolidaritatConsell Municipal de Cooperació i SolidaritatConsell Municipal de Cooperació i SolidaritatConsell Municipal de Cooperació i Solidaritat
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral
Vicepresident: Juan A. Corchado
Vocals:
PSC (1) – Rudi Benza
CiU (1) – Pere Soldevila i Grau
PP (1) - Fermí Gutiérrez Martínez
ICV-EUIA-E (1) -Araceli Orellana Aranda
AG (1) -  Lourdes Botifoll i Julià

Consell Universitari de GranollersConsell Universitari de GranollersConsell Universitari de GranollersConsell Universitari de Granollers
Plenari: 
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral 
Vicepresident: Regidor de Processos estratègics i participatius – Pietat Sanjuán 
Vocals:
PSC (1) – Francesc Arolas
CiU (1) - Maria Rosa Pesquiña i Segarra
PP (1) – Lídia Romero Garcia
ICV-EUIA-E (1) - Mario Macias Lloret
AG (1) -  Guillem Pujadas i Jané
Permanent: 
Vicepresident: Regidor del Comissionat d’Universitats – Pietat Sanjuán
Vocals:
PSC (1) – Francesc Arolas
CiU (1) - Maria Rosa Pesquiña i Segarra
PP (1) – Lídia Romero Garcia
ICV-EUIA-E (1) - Mario Macias Lloret
AG (1) -  Guillem Pujadas i Jané

Consell Assessor per a la Societat del ConeixementConsell Assessor per a la Societat del ConeixementConsell Assessor per a la Societat del ConeixementConsell Assessor per a la Societat del Coneixement
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral
Vicepresident: Carme Garrido
Vocals:
PSC (1) – Albert Camps
CiU (1) - Oriol Vila i Castelló
PP (1) – Javier Rojas Botella
ICV-EUIA-E (1) - Mario Macias Lloret
AG (1) -  Xavier Cros i Torres

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-        Notificar aquest acord a les persones designades en representació de cada grup municipal  
per a formar part dels consells sectorials indicats i a les persones que ostentaven la citada  
representació fins a aquest moment.  

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

APROVAT PER UNANIMITAT
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Alcalde: Els cinc següents punts corresponen a modificacions de crèdit. En tot cas hem acordat a la 
Junta de Portaveus, agrupar l'explicació i el debat de la següent manera: Farem, en primer lloc el punt 
7 i 8, de  manera conjunta, atès que el sentit del debat i probablement de la votació serà el mateix per 
a tots els Grups Municipals. I a continuació faríem el 9 i el 10.
En tot cas comencem si els hi sembla per la lectura i en el seu moment i en el seu cas, l'explicació 
dels punts 7 i 8.

7777).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ INICIAL DE LAPROVACIÓ INICIAL DE LAPROVACIÓ INICIAL DE LAPROVACIÓ INICIAL DE L''''EXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJT    17171717////2014201420142014    DEDEDEDE    
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LMODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LMODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LMODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE L ''''AJUNTAMENT PER SUPLEMENT DE CRÈDITAJUNTAMENT PER SUPLEMENT DE CRÈDITAJUNTAMENT PER SUPLEMENT DE CRÈDITAJUNTAMENT PER SUPLEMENT DE CRÈDIT

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

Vist que des de les àrees gestores s'ha proposat la tramitació d'un expedient de modificació del 
Pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdits    per un import de 518.986,00€, al qual se li ha 
assignat el codi d'expedient MC AJT 17/2014.

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

Vist l'informe emès per l'interventor general en virtut del que disposen l'article 34 i següents del  RD 
500/1990, de 20 d'abril, i l'article 6è de les Bases d'execució del Pressupost General vigent.

Atès que de conformitat amb l'article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i amb els articles 7è i 8è de les 
Bases d'execució del Pressupost General vigent, el Ple és l'òrgan competent per a l'aprovació de 
l'esmentat expedient  de modificació del Pressupost.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Aprovar inicialment l'expedient MC AJT 17/2014 de modificació del Pressupost de 
l'Ajuntament per suplement de crèdits per un import de 518.986,00€, amb el detall següent:      
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SEGONSEGONSEGONSEGON....    Exposar al públic al Servei de Planificació Econòmica i Control Pressupostari l'expedient i 
l'acord d'aprovació, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de quinze dies 
durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions davant del Ple. Cas que 
no es produeixin reclamacions, l'acord serà automàticament elevat a definitiu. 

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

Senyora Ortego: Gràcies Alcalde. Bé, aquestes dues modificacions de crèdit podem portar-les a 
aprovació gràcies al bons resultats de l'exercici 2013. Tal com queda palès en els punts anteriors, 
amb els Informes d'Intervenció en relació al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostaria. Es 
tracta de 1,9 milions d'euros destinats a un nou paquet d'inversions, si recorden en el Ple passat vam 
parlar d'uns 4 milions d'euros, però un cop fets els números l'Estat només ens permet, en aquests 
moments, gastar aquest 1.900.000 euros.

Es tracta d'inversions pensades en 3 grans blocs, equipaments, espais públics i serveis. Pel que fa a 
serveis, hi ha una previsió de l'ampliació del Cementiri, i també una previsió de programes d'eficiència 
energètica de l'enllumenat públic en diferents punts de la ciutat. En el bloc d'equipaments hi ha 
millores, adaptacions, remodelacions, a molts equipaments, destacar Roca Umbert, Montserrat 
Montero, Pistes d'Atletisme, el Museu, Biblioteques o el pati de l'escola Granullarius, així fins a 
621.000 euros. I un tercer bloc, de l'espai públic, on s'incrementen les dotacions per l'adequació de 
paviments a diferents carrers de la ciutat, Josep Umbert, Foment, Marie Curie, Sant Jaume, entre 
d'altres, un bloc on també es preveuen 90.000 euros per actuacions de jardineria i d'espais verds, i 
110.000 euros per l'adequació i la renovació d'àrees de jocs infantils, com les del parc del Lledoner, o 
Torras Villar, o escoles com el Pau Vila, el Montserrat Montero, o el Lledoner.

Si que m'agradaria fer un petit comentari, a més a més del que són les inversions concretes, i és una 
mica com queda el total de les inversions que realitzaran en aquest exercici 2014. En el pressupost 
inicial portàvem un total d'inversions de 6,3 milions d'euros, amb aquesta modificació de crèdit de 1,9 
milions arribarem a fer una inversió total al llarg de l'exercici de 8,2 milions d'euros. Tenint en compte 
que el préstec no el toquem, i per tant el que demanarem de crèdit al llarg de l'exercici seran 4,8 
milions d'euros. En definitiva continuem en la línia de valorar positivament els resultats de la 
liquidació, perquè ens permeten invertir, i a més a més reduint la ràtio de deute viu, que a 31 de 
desembre de 2013 es situava en el 60%, i que a finals del 2014 es situarà en el 56%. Fruit com ja hem 
explicat en més d'una ocasió en aquest Ple d'una petició de nous crèdits que estarà per sota de les 
amortitzacions que tenim previstes fer al llarg de l 'exercici

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

Senyor Mur: Gràcies Alcalde. Bé, volia fer una intervenció no tant en la línia d'anar en contra de les 
inversions, que en tot cas nosaltres no estem en contra d'aquestes inversions, de que s'inverteixi a la 
ciutat, en tant que això a més a més genera ocupació, que bona falta fa.

Però sí que volíem fer èmfasi, perquè aquesta és d'aquelles típiques modificacions de crèdit que 
algunes vegades ja n'hem parlat, d'inflar una sèrie de partides pressupostàries, en aquest cas són 
d'aquelles que fan patxoca, perquè són partides d'inversió i per tant, diguem-ne, deixi'm dir-ho així, 
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dóna la sensació que l'Equip de Govern doncs fa més inversió. Però llavors normalment, i tenim 
resultats d'altres anys, acabem detectant que el compliment d'aquesta inversió, és a dir, el que 
acabem gastant en front del que hem pressupostat a vegades no arriba ni al 50%, en algunes partides 
ho tenim controlat d'aquesta manera. Per tant és una forma de dir que incrementem un pressupost, 
això seria fantàstic, i a més a més si realment s'invertís, s'utilitzés per fer les inversions reals , crec que 
estaria molt bé, segurament la ciutat en gaudiria, però finalment sempre ens en acabem donant, hem 
fet un seguiment dels darrers tres o quatre anys, i sempre ens acabem adonant que en aquest cas, 
són d'aquelles partides específiques en que els increments de pressupost no només no es gasten sinó 
que llavors diguem-ne es fan valdre com a romanents, i s'acaba dient que s'ha fet una bona gestió.

A veure, no sé si això és una bona o una mala gestió, no ho puc dir-ho, però en tot cas, és clar, si 
inflem unes partides pressupostàries que no gastarem, tampoc és fruit d'una bona gestió, és en tot cas 
una altra qüestió. En tot cas he de fer èmfasi en això, perquè a vegades quan en parlem sembla que 
parlem de coses abstractes, sembla que parlem de coses que no són reals, en aquí tenim un exemple 
avui, i si ho comparem amb el 2013, el 2013 en concret, sinó tinc els números mal posats, ja vam 
començar amb un pressupost de 5,792 milions en inversions, el vam situar 6,9 en inversions, i al final 
ens en vam gastar 4, o sigui, és aquesta manera de gestionar els números que entenem que a lo 
millor els números no són prou correctes, no, en principi amb els que hem recopilat, podria haver-hi 
algun error, no dic que no, però en tot cas no és tant els números en concret sinó la filosofia de com 
s'utilitzen.

Aquestes partides pressupostàries que al final, insisteixo, no s'acaben gastant, és per posar de 
manifest que aquí tenim un exemple, farem en tot cas el seguiment d'aquestes partides i veurem al 
final del 2014, realment la utilitat que han tingut i lo que s'ha gastat i el que no s'ha gastat. Gràcies.  

Alcalde: No sé si el senyor Terrades vol intervenir . El senyor Terrades vol intervenir.           

Senyor Terrades: Semblava que em convidava a intervenir, per això. 

Alcalde: No, no. Era una pregunta, no es senti obligat.    

Senyor Terrades: Molt breument, és que sempre m'agrada fer-los-hi perdre les apostes. Aquesta 
aplicació del Romanent de Tresoreria, que ja els hi explico que ens hagués agradat de poder 
aplicar-ho tot. I que en tot cas no ha estat, en aquest cas, per voluntat del Govern, sinó per les 
prescripcions que el Ministeri d 'Hisenda ha fet.

El que avui portem aquí com a complement de la inversió que ja es va aprovar en el pressupost del 
mes de desembre, obeeix a una d'aquelles qüestions que el Govern ja havia explicat repetidament al 
llarg d'aquests darrers dos anys. Granollers és una ciutat amb una bona dotació d'equipaments 
públics, d'espais públics, i el que toca ara, és justament mantenir aquests equipaments públics i 
aquest espai públic. És a dir, endreçar la ciutat, que és l'aplicació que la Regidora d'Hisenda en grans 
blocs ha explicat, en aquí no es veuran grans inversions, es veuran partides fins i tot en algun cas de 
12.000, 8.000, 40.000 euros, que obeeix a aquesta lògica de manteniment de la ciutat, de tenir els 
espais públics i els equipaments doncs en un bon estat de conservació, sobretot pel gaudir dels 
ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat.

Senyora Ortego:  Si, gràcies Alcalde. Bé, aquí no es tracta d'inflar partides, ni de donar sensació 
d'invertir, el que fem efectivament és dotar unes partides per acabar invertint realment. Un Pla 
d'inversions és desenvolupa al llarg d'un exercici, la qual cosa no vol dir que al llarg d'aquest exercici, 
tot aquell crèdit que tu hagis dotat, tota aquella partida, es pugui exhaurir.
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Precisament quan analitzem els resultats de les liquidacions, el que fem es tenir en compte aquells 
ajustos que s'han de fer per incorporar aquelles partides que nosaltres hem decidit que s'invertiran i 
per tant sinó hem tingut temps de licitar i efectivament acabar pagant, acabar l'obra i pagant-la, doncs 
ho farem en l'exercici següent però en tot cas no hem renunciat mai a aquelles inversions que 
nosaltres hem anunciat i hem posat en pressupost d'un exercici, malgrat que ho acabem fent en el 
següent. Gràcies.  

Alcalde: No sé si algú més volia intervenir? En tot cas jo sí voldria fer, si em permet, un aclariment, 
metodològic.

En tot cas, és, en primer lloc, només fa falta analitzar els indicadors que hi ha en el servei d'estudis de 
la Diputació, per veure que aquesta és una de les ciutats que en el seu tram de població, més alt nivell 
d'execució té de les inversions. Molt alt, i ara no voldria equivocar-me però, allò, per sobre del 60, 
70%, estem per aquestes xifres, la mitja de les ciutats dels nostre entorn és bastant més baixa.

I té unes raons, miri, en aquests moments per exemple, el volum més important de les inversions 
d'enguany no s'ha pogut desenvolupar encara, perquè, per poder-ho fer, una part d'aquestes 
inversions, s'ha d'haver concertat el crèdit, el crèdit bancari per tal de fer-les possibles, tot això té un 
procés que comença just després del dia d'aprovar els pressupostos i que te un itinerari molt llarg. Hi 
ha una part molt important de les inversions que requeriran que aquest crèdit estigui en funcionament, 
esperem que sigui la setmana que ve, però gran part de les obres que estan en el Pla d'Inversions, 
només es podran començar a executar d'aquí un mes. Per tant, és evident que hi ha una part 
important d'aquestes obres que no estan executades al 100% al final de l'exercici.

Però evidentment els diners que no es gasten per entendre'ns, que no s'executen, no van a 
Romanent, no ens equivoquem, els romanents que vostès llegeixen no tenen res a veure amb això, 
aquests diners queden marcats per entendre'ns per tal de seguir executant les inversions, es posen en 
un calaix que no és el del Romanent, sinó és el de llavors tornar  a posar aquests diners en solfa en 
l'exercici pressupostari de l 'any següent.

Per tant, no maquillen cap xifra, en absolut, els romanents no tenen res a veure amb la inversió no 
efectuada, per tant, aclarit això, estigui tranquil, nosaltres tenim un alt nivell d'execució de les 
inversions, afortunadament no és mèrit del Govern, és mèrit del bon equip tècnic que hi ha en aquesta 
casa, que és l'equip d'Urbanisme i Obres. És un gran equip, i per tant, que fa molt bé la seva feina. 
Des d'aquest punt de vista, bon nivell d'execució, possibilitat d'incrementar la partida pressupostària 
d'inversions, important com vostè mateix  a assenyalat, per molts motius, per millorar la ciutat i per 
generar llocs de treball per suposat. Hem pogut com deia el senyor Terrades, només aplicar 
pràcticament 2 milions d'euros dels 4 que preteníem, però és que les normes que fa el senyor Montoro 
són bastant restrictives, i en tot cas buscant i revisant amb la Regidora, amb la cap de l'Àrea 
Econòmica i amb l'Interventor, hem pogut habilitar 2 milions d'euros pràcticament, que no es poc, i 
òbviament ho aprovem ara i fem aquesta modificació de crèdit perquè és ara quan podem disposar 
d'aquest romanents i hem pogut interpretar una normativa que va sortir molt tard.

Per tant, des d'aquest punt de vista crec que és una operació impecable, positiva per la ciutat, i que no 
altera de cap manera, el Resultat Pressupostari de l'any que ve ni l'infla, en absolut. En tot cas és el 
moment de votar,  

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

APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA ,,,,    ambambambamb    13131313    vots favorables dels Grups Municipals del PSCvots favorables dels Grups Municipals del PSCvots favorables dels Grups Municipals del PSCvots favorables dels Grups Municipals del PSC     ((((12121212))))    
i  ICVi  ICVi  ICVi  ICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE    ((((1111))))    iiii        11111111    abstencions  dels Grups Municipals de CIUabstencions  dels Grups Municipals de CIUabstencions  dels Grups Municipals de CIUabstencions  dels Grups Municipals de CIU     ((((6666)))),,,,    PPPPPPPP    ((((4444))))        i di di di d''''AGAGAGAG    ((((1111).).).).
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8888).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ INICIAL DE LAPROVACIÓ INICIAL DE LAPROVACIÓ INICIAL DE LAPROVACIÓ INICIAL DE L''''EXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJT    18181818////2014201420142014    DEDEDEDE    
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LMODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LMODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LMODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE L ''''AJUNTAMENT PER CRÈDIT EXTRAORDINARIAJUNTAMENT PER CRÈDIT EXTRAORDINARIAJUNTAMENT PER CRÈDIT EXTRAORDINARIAJUNTAMENT PER CRÈDIT EXTRAORDINARI

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

Vist que des de les àrees gestores s'ha proposat la tramitació d'un expedient de modificació del 
Pressupost de l'Ajuntament per crèdit extraordinari    per un import de 1.385.000,00€, al qual se li ha 
assignat el codi d'expedient MC AJT 18/2014.

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

Vist l'informe emès per l'interventor general en virtut del que disposen l'article 34 i següents del  RD 
500/1990, de 20 d'abril, i l'article 6è de les Bases d'execució del Pressupost General vigent.

Atès que de conformitat amb l'article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i amb els articles 7è i 8è de les 
Bases d'execució del Pressupost General vigent, el Ple és l'òrgan competent per a l'aprovació de 
l'esmentat expedient  de modificació del Pressupost.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Aprovar  inicialment l'expedient MC AJT 18/2014 de modificació del Pressupost de 
l'Ajuntament per crèdit extraordinari per un import de 1.385.000,00€, amb el detall següent:

      

    

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

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

APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA ,,,,    ambambambamb    13131313    vots favorables dels Grups Municipals del PSCvots favorables dels Grups Municipals del PSCvots favorables dels Grups Municipals del PSCvots favorables dels Grups Municipals del PSC     ((((12121212))))    
i  ICVi  ICVi  ICVi  ICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE    ((((1111))))    iiii        11111111    abstencions  dels Grups Municipals de CIUabstencions  dels Grups Municipals de CIUabstencions  dels Grups Municipals de CIUabstencions  dels Grups Municipals de CIU     ((((6666)))),,,,    PPPPPPPP    ((((4444))))        i di di di d''''AGAGAGAG    ((((1111).).).).
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Alcalde: Recordem, hem aprovat el punt 7 i 8. Passem ara als punts 9 i 10, també són modificacions 
de crèdits, en aquest cas, pel que fa a aquesta modificació de crèdit, és habilitar els recursos per tal 
de tirar endavant el Pla de Xoc. 

 
9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ INICIAL DE LAPROVACIÓ INICIAL DE LAPROVACIÓ INICIAL DE LAPROVACIÓ INICIAL DE L''''EXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJT    19191919////2014201420142014    DEDEDEDE    
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LMODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LMODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LMODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE L ''''AJUNTAMENT PER SUPLEMENT DE CRÈDITAJUNTAMENT PER SUPLEMENT DE CRÈDITAJUNTAMENT PER SUPLEMENT DE CRÈDITAJUNTAMENT PER SUPLEMENT DE CRÈDIT

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

Vist que des de les àrees gestores s'ha proposat la tramitació d'un expedient de modificació del 
Pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdits    per un import de 54.000,00€, al qual se li ha 
assignat el codi d'expedient MC AJT 19/2014.

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

Vist l'informe emès per l'interventor general en virtut del que disposen l'article 34 i següents del  RD 
500/1990, de 20 d'abril, i l'article 6è de les Bases d'execució del Pressupost General vigent.

Atès que de conformitat amb l'article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i amb els articles 7è i 8è de les 
Bases d'execució del Pressupost General vigent, el Ple és l'òrgan competent per a l'aprovació de 
l'esmentat expedient  de modificació del Pressupost.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Aprovar inicialment l'expedient MC AJT 19/2014 de modificació del Pressupost de 
l'Ajuntament per suplement de crèdits per un import de 54.000,00€, amb el detall següent:      

             

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

L'Alcalde dóna la paraula a la regidora delegada de promoció econòmica,  senyora Andrea Canelo
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Senyora Canelo:  Bon vespre. Avui portem a aprovació plenària el Pla de Xoc del 2014. És sabut que 
quan es va fer el pressupost d'enguany, a finals del 2013, l'Equip de Govern va decidir destinar 1 milió 
d'euros per tercer any consecutiu a aquest pla de xoc. Dedicar diners amb caràcter extraordinari, per 
estar al costat de les persones que pitjor estan i acompanyar les empreses i les persones 
emprenedores és des de fa temps, la nostra prioritat.

Amb posterioritat, i un cop vam portar a consideració d'aquest mateix Ple la liquidació de l'exercici 
anterior, aquesta xifra va augmentar exponencialment situant-se finalment en 1,5 milions d'euros que 
abans esmentava la senyora Secretària.

L'objectiu era, en el si del Consell Econòmic i Social de Granollers, dissenyar un pla que recollís les 
màximes sensibilitats de tots els Grups Municipals amb representació a l'ajuntament, dels sindicats i 
les diferents patronals i que aconseguís pal·liar els efectes, devastadors en alguns casos, que els 
ciutadans i les ciutadanes de Granollers i també les empreses estan tenint en els darrers anys com a 
conseqüència de la crisis econòmica que ja fa anys que dura.

L'atur a la ciutat no es redueix significativament des de fa mesos, situant-se en l'actualitat en el 
18,49%, el que significa 5.855 persones, dels quals, de les quals, el 52% d'aquestes ja no cobra cap 
prestació econòmica o cap subsidi.

Estem davant d'una situació extrema, en la que les persones necessiten que el seu ajuntament estigui 
a prop. I que ho faci: per responsabilitat, per proximitat i per dignitat. Perquè és a Granollers on sabem 
què passa a Granollers i és per això que tot i a vegades no ser a aquesta administració a qui li 
correspondria, és de la nostra incumbència el que aquí succeeix.

Com en els darrers Plans de Xoc, ha estat una dura tasca de negociació definir, si m'ho permeteu, un 
text carregat de programes sensibles a la problemàtica dels nostres conciutadans i conciutadanes 
però també d'acord amb les diferents formacions socials i polítiques que configuren el Consell 
Econòmic i Social.

L'estructura, que passo a detallar tot seguit, es similar a la d'altres edicions:

En primer lloc, tot el que te a veure amb l'Habitatge. 
Reeditarem de nou el conveni amb  l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Granollers per a continuar amb la 
oficina d'intermediació hipotecària. Espai d'assessorament i d'acompanyament per a les famílies en 
risc de desnonament, necessari per a evitar el fatal desenllaç amb professionals experts en la matèria .
Dedicarem 40.000 euros als ajuts al sosteniment de la llar. Des de Serveis Socials coneixen, millor 
que ningú, quines són les realitats que moltes famílies viuen a diari, i per tant, saben on és més 
necessària la col·laboració de l'Ajuntament: fent-nos càrrec de subministres, lloguers, entrades, etc. 
Sempre en funció de les característiques de la família, de la seva situació socioeconòmica i també de 
la seva ocupabilitat futura.

En segon lloc, l'apartat més important, especialment per la seva quantia: el foment de l'ocupació.
Increment fins a 1 milió d'euros, la partida més important, dues terceres parts del Pla de Xoc van 
destinades a aquest programa,  destinada a plans d 'ocupació. Contractació de 120 persones que no 
cobrin cap prestació, aturats de llarga durada que durant 6 mesos realitzaran tasques per a la 
comunitat: manteniment de la via pública, parcs i  jardins, treballs cívics, arxiu, administració, suport a 
les persones emprenedores, a la creació d'empreses i al foment del cooperativisme. En definitiva 
seran plans d' ocupació per als que pitjor estan i que revertiran directament en la millora de la ciutat, 
de la convivència i també dels equipaments públics. Plans d' ocupació també per a contractar 
persones amb discapacitat, física, psíquica o sensorial i que es dotaran de més valor afegit .

També ajuts a les empreses que contractin joves menors de 30 anys. L'Ajuntament es farà càrrec del 
salari mínim interprofessional corresponent als 6 primers mesos de la contractació sempre i quan 
l'empresa es comprometi a contractar el o la jove durant 3 mesos posteriors. Així doncs la mesura 
proporcionarà un contracte estable durant com a mínim 9 mesos a una persona jove amb la 
possibilitat real de continuar a l 'empresa en el futur.
I com els i les joves, les persones amb mes de 45 anys han esdevingut amb la crisi un col·lectiu molt 
vulnerable. Vulnerable a l'hora de fer recerca efectiva de feina i insertar-se en el mercat de treball. Es 
per això que ampliem el programa anterior, dotant-lo en total de 100.000 euros per a contractar 
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persones mes grans de 45 anys amb similars característiques a les anteriors .
Com us deia abans, es pot observar aquesta és la partida més important del Pla de Xoc. 2/3 parts del 
Pla van destinades a la contractació de persones. Ho és perquè creiem fermament  que la dignitat de 
les persones millora quan elles ofereixen a canvi d 'un sou un servei a la ciutat i a l'economia. 

En tercer lloc tenim el capítol de beques, amb un total de 128.000 euros, dedicats a oferir als nens i 
nenes de la ciutat beques menjador, a l'escolaritat en l'etapa 0-3 d'escoles bressol, a l'activitat 
esportiva i a la compra i reutilització dels llibres escolars .

En quart lloc les subvencions a l'activitat econòmica amb 120.000 euros: reeditarem de nou el 
programa d'ajut a les explotacions agrícoles de Palou, pel foment de l'activitat agrària d'aquest entorn 
tan natural que és Palou lligada a la proximitat i a l'alt valor afegit. Reeditarem també el suport 
econòmic que necessiten les persones emprenedores per tal d'accedir al crèdit i de forma novedosa, 
assumirem les despeses que generi l 'autoocupacio de les persones aturades. Aquesta modalitat, la de 
l'autoocupació molt habitual en els darrers anys, fa que sigui molt interessant acompanyar els 
autònoms en l'inici de la seva trajectòria i per tant important finançar part de les seves despeses, en 
total amb 100.000 euros mes.

En cinquè lloc tenim les accions lligades a la formació. Formació especifica per a joves que no han 
pogut superar la ESO o que sí ho han fet i no han tingut accés a la formació secundària ja que la oferta 
es menor que la demanda i algunes persones es queden fora del procés. 

I en darrer lloc, les subvencions directes a les entitats Creu Roja, Apadis i el Xiprer, totes elles 
conegudes i sense ànim de lucre i dedicades en cos i ànima a pal·liar els efectes de la crisi a les 
persones mes desafavorides, amb un total de 31.000 euros.

En definitiva un Pla de Xoc ambiciós que ens fa estar a l'alçada de les circumstancies i propers a les 
circumstàncies que les famílies de Granollers estan vivint .

Sota el meu punt de vista personal aquest ja ha estat el Pla de Xoc més discutit i on més acords hi ha 
hagut dels que hem fet fins ara. Tots els Grups Municipals han fet propostes i han sabut entendre la 
dificultat d'encaix i renunciar a algunes propostes per tal d'aconseguir un resultat definitiu jo considero 
satisfactori,  molt satisfactori.

Agraeixo a totes i tots les regidores i regidors que heu participat en el procés de debat, proposta i 
discussió del Pla de cada Grup Municipal, a les entitats socials i econòmiques que tenen 
representació al Consell Econòmic i Social de la ciutat i als equips tècnics de totes les àrees de 
l'ajuntament que l'han treballat intensament i ho seguiran fent-ho per posar-lo en pràctica el més aviat  
possible.

Moltes gràcies,

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

Senyor Mur: Gràcies Alcalde. Bé d'entrada hauria de dir que tot el que ha explicat la regidora Andrea 
ho compartim, hi estem d'acord. També és cert que nosaltres vam fer les nostres aportacions, com 
molt bé s'ha dit i també és cert que en aquest cas algunes van ser acceptades, d'altres per diferents 
raons, no.

En tot cas, com que és un objectiu de tots, que el Pla de Xoc tiri endavant, com és lògic hi votarem a 
favor. Però sí que aprofito la oportunitat en aquest moment, en tot cas, per explicar quines eren, 
quines són, les nostres propostes, algunes d'elles com dic s'han incorporat en el Pla de Xoc.

Com que en la resta de projectes, o en la majoria de projectes que plantejava l'Equip de Govern ja hi 
estàvem en consonància el que sí vam fer és plantejar alguns projectes diferents, o alguns projectes 
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en els que nosaltres els veiem una mica diferents. I bàsicament es basen en tres línies d'actuació els 
propis plans d'actuació, que efectivament és l'eix central i per tant, és el més important, però també el 
tema de suport a les famílies, i després el que seria l'eix de la formació que l'entenem com a 
essencial, per poder ajudar a les persones realment a sortir del pou.

Els plans d'ocupació tots sabeu que duren un temps, per tant estem ajudant a unes persones, que 
com ha dit la Regidora segurament porten temps sense tenir cap ingrés i per tant durant sis mesos 
aquestes persones se senten dignes de poder treballar i de poder portar un sou a casa seva. Ho faran 
durant una temporada, no ho faran per sempre. Per això nosaltres insistim molt en altres temes com la 
formació, que en definitiva potser no portes ingressos a casa, però potser a mig, llarg termini, et pot 
facilitar l'accés a un lloc de treball d'una certa qualitat, i que et permeti a partir de llavors intentar portar 
un sou a casa de forma estable. 

En aquest sentit, i precisament mirant els plans d'actuació, d'ocupació perdó, el que nosaltres vam 
proposar, i analitzant dades estadístiques de la ciutat, ens adonàvem de que els plans d'ocupació, ja 
no només havien d'estar orientats a persones diguem-ne en baixa qualificació, aquestes 
malauradament hi són, existeixen, com deia un company de CCOO, aquestes continuen existint però 
ara se n'hi han d'afegir d'altres. Són aquests altres, persones potser amb qualificacions més altes les 
que també en aquest moment formen part de la borsa de la gent aturada, i algunes d'elles fins i tot de 
gent aturada sense ingressos.  

Per això els nostres plantejaments del Pla d'actuació, perdó del Pla d'ocupació, era dividir el Pla 
d'ocupació en diferents projectes. Un d'ells, per exemple, el de Plans d'ocupació per dinamitzar, per 
ajudar a dinamitzar les entitats de la ciutat. Les entitats de la ciutat perquè elles mateixes segurament 
en molt casos no poden tenir, per dir-ho així, el seu equip d'administradors, qui administra i qui faci les 
agendes, per tant en aquí, des de l'Ajuntament, buscant la fórmula que fos, i la Regidora sembla que la 
va trobar, es podia oferir un servei de persones que ajudessin a les entitats de la ciutat a fer aquesta 
gestió més de tipus administratiu. En aquí precisament com podeu observar el perfil de persones que 
haurien d'ocupar-se no són persones simplement que vagin a fer fotocòpies, són persones que han, si 
em permeteu dir-ho així, són persones que han de saber fer anar un “Excel”, per exemple. Per tant 
estem, intentant eixamplar l'abast de qui pot incorporar-se en aquests Plans d'ocupació.

També hi havia altres opcions, algunes d'elles van caure, segurament per problemes de poder-ho tirar 
endavant en realitat, que era persones que formessin un grup de treball i per exemple dinamitzessin el 
que nosaltres ja en els pressupostos d'aquest any vam proposar una Oficina de reindustrialització , una 
Oficina de gent que es dediqués a anar a captar empreses i portar-les al nostre territori, als nostres 
polígons industrials. 

Una altra part del Plans d'Ocupació els dirigíem per exemple a fomentar el cooperativisme, per tant 
que hi haguessin persones, ja enteníem que en aquí nosaltres vam posar uns percentatges que llavors 
la Regidora ja em va fer entendre que, diu: els has posat molt així, "molt aixís", i jo li vaig dir és veritat, 
els he posat "aixís", per tant ajustem-los, perquè si anem a ocupar 130 persones, doncs no pot ser que 
quasibé 40 es dediquin a cooperativisme, per tant això ja ho vam entendre i ho vam acceptar. En tot 
cas la idea no era tant els percentatges, i això ja ho vam acordar amb la Regidora, com les diferents 
línies d'actuació, per tant no anem només a buscar persones que ens ajudin a escombrar el carrer o 
que en ens ajudin a arreglar els jardins sinó anem també a buscar altres perfils de persones. En 
aquest sentit, hem de dir que part de les nostres propostes vam entendre que eren acceptades i que 
per tant d'una manera o una altra s'articularan per posar-les a la pràctica.

La segona línia d'actuació, però també ho ha dit la Regidora, era el tema del suport a les persones, en 
aquest cas aquest suport bàsic per poder tirar una casa endavant. Aquest suport bàsic per poder 
pagar rebuts de la llum, rebuts del gas, rebuts de l'aigua, aquestes coses que en aquest moments fins 
i tot en moltes cases no poden dur-se a terme. Per tant aquesta era una línia que ja sabíem que també 
sortiria però nosaltres en aquí la vam voler incorporar .

I finalment una línia en la que en dèiem la formació, i en aquest sentit pensàvem en dos tipus 
d'actuacions diferents, una més orientada a aconseguir que aquelles persones, aquelles famílies, en 
situacions complicades, sense ingressos, poguéssim ajudar als seus fills i filles a tirar endavant uns 
determinats estudis, perquè entenem, insisteixo que és a partir de la formació que donarem un valor a 
aquestes persones i els farem més fàcil, no dic que sigui fàcil, però els hi farem més fàcil, aconseguir 
un lloc de treball. Per tant, diners orientats a potenciar la formació dels fills i filles d'aquelles famílies 
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que en aquests moments no tinguin per exemple cap ingrés.

Després n'hi havia un altre en l'àmbit de la formació més orientat a persones adultes, per dir-ho així, 
nosaltres proposàvem que ens féssim càrrec des de l 'Ajuntament, del curs que es pot fer de majors de 
25 anys per accedir a la Universitat, que una dotació anés per poder pagar aquest curs a les persones 
amb una certa, en aquest cas, mínims coneixements, entenem, però que en aquests moments no 
tenen com tirar endavant, se'ls hi facilités la realització del curs d'ingrés a la Universitat. I fins i tot, 
aquells que l'aprovessin i aquells que finalment volguessin matricular-se a la Universitat, perquè a lo 
millor superen un curs però llavors diuen mira, ja m'he cansat d'estudiar durant un any i mig i ara vull 
descansar una estona. En tot cas aquelles persones que fessin el gest de voler-se matricular, durant 
el primer any se'ls hi pagués la matrícula de la Universitat. Era una manera d'empènyer, era una 
manera també de facilitar, de formar persones, de donar-los'hi valor perquè poguessin tirar endavant.

A partir d'aquí, d'aquests tres eixos que he mencionat, eren els que nosaltres proposàvem a més a 
més, i insisteixo, compartint el 100% totes les propostes que la regidora Andrea ha formulat. Res més 
gràcies.  

Senyor Casasnovas: Gràcies Alcalde. Primer de tot, reconèixer, com a dit la regidora Andrea Canelo, 
que aquest any sí que ha sigut un Pla de Xoc més consensuat, més dialogat, i en el que s'han 
acceptat més propostes dels diferents Grups.

Tercer Pla de Xoc, des d'una administració local, una administració local que no hauria de ser la que 
treballés, no hauria d'assumir treballar per a "solventar" la situació que estan passant moltes famílies a 
la nostra ciutat, situacions que altres administracions no estan fent. Com ha dit la Regidora i ha repetit 
moltes vegades, 6.000 aturats i aturades a Granollers, més d'un 50% sense cap mena de prestació. I 
com l'hi he dit moltes vegades a l'Alcalde, ens sembla perfecte el Pla de Xoc, li donarem suport, però 
des del nostre Grup li tornem a demanar un Pacte de Ciutat contra la crisi, a un termini de 5 anys amb 
el consens dins el Consell Econòmic i Social, no depenent de la voluntat de l'Equip de Govern 
d'incorporar una partida als Pressupostos perquè entenem que aquesta crisi encara va per llarg .

Valorem favorablement el manteniment de partides que ja hi havien en altres Plans de Xoc, com la 
mediació hipotecària, els pisos que es van arranjar i que continuaran al servei de l 'Ajuntament a través 
dels Serveis Socials per a aquelles persones en una situació d'emergència, les beques i ajuts 
escolars, la formació, l'autoocupació, i com no, les subvencions a entitats que són al costat dels més 
febles dia a dia, com el Xipre, Creu Roja i Apadis.

Destaquem també una proposta que no és nostra, una nova mesura, com és afavorir els aturats de 
més de 45 anys, un col·lectiu que està patint fortament l'atur i amb una difícil reinserció en el mercat 
laboral.

I de les propostes que va presentar Iniciativa Verds Esquerra Unida, comentar que per ajudar a les 
famílies que pateixen pobresa energètica vam fer una proposta d'una partida de 100.000 euros, al final 
en altres qüestions n'hi haurà una partida de 40.000 euros, per poder fer front a les despeses de 
serveis bàsics com aigua, llum i gas.

Ja en el debat dels pressupostos vam demanar que la partida del Pla de Xoc s'incrementés en un 
mínim de 200.000 euros, per poder contractar 20, 30 persones més, al final amb aquesta modificació 
que es va fer de 500.000 euros n'hi hauran 300.000 més pel que és els Plans d'Ocupació, entenem 
com a dit la Regidora que és la manera de donar una sortida temporal encara que sigui només durant 
sis mesos a aquelles persones que més estan patint la crisi, i que no tenen cap ingrés. Una altra 
proposta que vam fer, i que s'ha inclòs, es destinar dins dels Plans d'Ocupació alguna persona per 
donar suport, acompanyament i assessorament a aquells aturats que volguessin crear una 
cooperativa, i dins d'aquests Plans d'Ocupació també vam fer la proposta de donar continuïtat, una 
proposta que també vam fer l'any passat, als agents cívics, mantenir la campanya durant aquests 
Plans d'Ocupació.

I una altra proposta que hem fet del nostre Grup és destinar una part d'aquest personal a la 
recuperació de carrils bicis que s'han degradat o han desaparegut a la ciutat, així com a la seva 
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ampliació. Per últim, d'aquelles propostes que hem fet i que no s'han acceptat o no s'han pogut 
encabir dins el Pla de Xoc, ens hagués agradat que l'Equip de Govern acceptés la proposta que ja 
vam fer per les Ordenances i pels Pressupostos municipals i que hem tornat a fer ara en el Pla de 
Xoc, que és la de subvencionar l'IBI a aquells ciutadans que estan a l'atur i, que depenent dels seus 
ingressos, subvencionar aquest impost entre un 10% i un 95%. Aquesta proposta finalment no ha 
pogut entrar però esperem que en un futur pugui ser inclosa en els pressupostos o en un altre Pla de 
Xoc. Entenem que en el conjunt les mesures són positives, per això el nostre Grup li donarà suport. 
Gràcies.

Senyor Sastre: Sí, moltes gràcies senyor Alcalde. Bé, bona nit a tothom, en tot cas, alguns dels 
arguments que exposaré ja s'han repetit per part dels altres Grups, però bé, des de Convergència i 
Unió ens agradaria breument expressar el nostre posicionament respecte a aquest Pla de Xoc.

Ja ho hem dit, és el tercer, per tant és el tercer any de forma consecutiva que l'Ajuntament destina 
doncs una quantitat important a un Pla específic per pal·liar les conseqüències de la crisi econòmica 
que estem vivint. És una mesura important, que tan de bo, doncs, no l'haguéssim de dur a terme, o 
com a mínim, que no l'haguéssim de dur, o que la poguéssim dur, perdo, dins d'una certa normalitat 
d'inversió pressupostària i no com una partida, com una mesura de caràcter extraordinari. Enguany, i 
a més a més, ja s'ha dit, hi ha un increment d'aquesta partida fins el milió i mig d'euros, ha dit la 
regidora Canelo doncs que es tractava d'un increment exponencial, si em permeten fer-li la correcció 
de professor de matemàtiques, és un increment, però no és exponencial, tant de bo fos exponencial, 
però no està malament, tant de bo que fos exponencial, voldria dir que podem destinar molts més 
recursos a aquesta mesura.  

Al nostre entendre, aquest Pla de Xoc, i ho hem dit de forma reiterada i ho vam dir l'any passat, ha de 
tenir dues potes, ha de tenir dos grans vessants, i faig una similitud amb un vaixell que ja sabem 
doncs que a Convergència i Unió ens agraden les metàfores nàutiques. D'una banda ha de servir 
aquest Pla de Xoc per tapar les vies d'aigua, i aquesta part del Pla de Xoc serien les ajudes més 
directes a famílies que estan en situacions precàries, en situacions econòmicament difícils, pel que 
sigui, per tant serien les mesures d'emergència d'ajut directe. 

L'altre vessant és la de desaiguar i "reflotar" la nau, i això es fa a través, doncs, d'una sèrie de 
mesures, que són o es basen en el impuls de l'activitat econòmica, amb la promoció econòmica. Per 
tant hi ha d'haver aquestes dues potes en el Pla de Xoc. Nosaltres en els dos anys anteriors enteníem 
que sobretot ens basàvem, i vam donar suport, però ens basàvem doncs en la primera de les dues 
potes, que és pal·liar una situació molt complicada que estant vivint moltes famílies de Granollers. I 
per tant el que volíem, mantenint, ja que hi havia una dotació pressupostària més gran, mantenint la 
primera de les potes viva, i en ple funcionament, doncs dedicar més recursos a la segona part, i per 
tant, moltes de les propostes que han sortit d'aquest Grup, anaven en aquest sentit. I són propostes, i 
també ho han dit els altres Grups, que més o menys, doncs algunes d'elles han quedat recollides de 
forma explicita en el Pla de Xoc.

Algunes han quedat recollides de forma parcial, i algunes no han quedat recollides però nosaltres ja 
entenem també que els diners no són il·limitats i per tant el recorregut és el que hi ha. I nosaltres 
també entenem que en aquests moments no estem en una situació dins d'aquest hemicicle que ens 
permeti posar-nos en una posició de força amb segons quines exigències, per tant, com que la 
mesura, que és el Pla de Xoc, va en el sentit, tot i que potser nosaltres l'haguéssim redactat o 
concretat de manera diferent, però com que va en aquest sentit, doncs entenem que la gent, i 
especialment, com que es tracta d'aquesta mesura excepcional per la difícil situació econòmica doncs 
la gent ens demana que sapiguem posar-nos d'acord en temes essencials que afecten la ciutadania, 
per tant nosaltres doncs hi donarem suport.

Sobretot i el que no volem es que aquest Pla de Xoc, s'acabés convertint en una mena de, i faig servir 
una expressió que si's plau no vull que es mal interpreti, de pa per avui i gana per a demà, és a dir, a 
nosaltres el que volem, o el que creiem que hem de fer els que estem en política es buscar les 
condicions perquè aquesta situació que estem vivint avui en dia, no es torni a repetir.  I ho poso amb 
un exemple molt clar, i parlava el senyor Pep Mur del Pla d'Ocupació, que ocuparà al voltant d'unes 
120 persones, deia la regidora Canelo, durant uns 6 mesos, és una mesura doncs bona, i hauran 120 
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persones, per tant 120 famílies que veuran pal·liada la seva situació d'atur durant un temps, però el 
que no ens podem oblidar és que a Granollers, en el conjunt de la nostra ciutat, hi han a voltant de 
6.000 aturats, menys ara si no fallen les últimes dades d'atur, però per tant nosaltres també ens hem 
de fer aquest punt de reflexió, aquest punt d'autocrítica, aquest punt si es vol de lament, de poder 
ajudar a 120 persones però que n'hi ha moltes altres que no les podem ajudar de manera directa, per 
tant per això hem d'intentar que aquestes mesures de reactivació econòmica tinguin un pes específic 
més gran.                              

M'agradaria acabar, i tampoc em vull allargar molt, amb algunes de les mesures que nosaltres havíem 
fet i en citaré unes quantes, algunes han quedat recollides, ja li deia d'altres no. Nosaltres per exemple 
el que demanàvem també era que es pogués posar solució a un tema tan delicat com és el de la 
vivenda avui en dia, promoure doncs la rehabilitació d'habitatges que actualment estiguin buits, 
desocupats, a través d'un Conveni entre l'Ajuntament i el propietari, a fi que aquest Ajuntament 
pogués assumir costos de rehabilitació d'habitatges que ara actualment estan buits a canvi que el 
propietari els cedís temporalment, nosaltres dèiem tres anys, per poder doncs realitzar lloguer social. 
El que se'ns ha dit doncs des de l'Equip de Govern es que aquí aquesta proposta podria donar lloc a 
abusos per part de propietaris, i es cert, però el que passa és que nosaltres aquesta proposta que 
presentàvem diguéssim que era una línia conceptual, és a dir, en tot cas aquesta proposta el que 
esperem, o el que farem, doncs de cara a l'any vinent, o quan sigui oportú, és perfeccionar-la, 
nosaltres enteníem que l'oposició proposa i el Govern disposa, i per tant, si se'ns demana un nivell de 
concreció més gran, doncs ja mirarem que una proposta com aquesta, que nosaltres entenem que pot 
revertir positivament, doncs tingui un nivell de concreció que no permeti doncs aquest abús per part 
d'algun d'aquests propietaris.  

En quant a reactivació econòmica, foment de l'ocupació, també doncs el que nosaltres dèiem és que 
es puguin potenciar els recursos que ofereix Can Muntanyola, se'ns diu que ja es fa. Nosaltres des del 
nostre entendre també posem de relleu que Can Muntanyola la feina que es fa, que és en una línia 
que nosaltres considerem positiva pel seu sentit, encara hi ha marge de millora a la feina que es 
produeix des de Can Muntanyola, sobretot intentant evitar que la feina que es fa des d'aquest 
equipament municipal, entri en una duplicitat en la que poden prestar altres entitats com podrien ser 
per exemple doncs Pymec.

En aquí nosaltres també parlàvem doncs de fomentar ajuts a micro empreses que prèviament hagin 
demanat, que estiguin en dificultats, i que hagin demanat una reestructuració del seus deutes. També 
se'ns ha argumentat des d'aquest Equip de Govern que això és una d'aquestes doncs aquestes 
transferències diguem-ne pública privades i que per tant no està en la línia ideològica de l'Equip de 
Govern. En tot cas, ressaltar que és cert que és una transferència doncs per ajudar a una empresa, 
això es indiscutible però al final, el que no podem oblidar és que qui genera l'ocupació 
fonamentalment en aquest país són les petites i mitjanes empreses, i per tant, la feina de generar o no 
l'ocupació, ha de recaure fonamentalment sobre elles, i no sobre l'administració de forma directa.  

També proposàvem una reducció de taxes, també se'ns a dit que això podria, taxes com la recollida 
de residus, la bonificació doncs d'alguns impostos, això també se'ns  ha dit que podria beneficiar 
empreses, grans empreses. Bé, també podria beneficiar petites empreses, però en tot cas, nosaltres 
pensem que beneficiar empreses no és en sí, conceptualment dolent, sinó que el que fem doncs és 
afavorir que pugui revertir en la creació de més ocupació. 

Una altra cosa que també hem demanat i aquesta no mereix una dotació pressupostària, però el que 
sí que pensem que és urgent i així sens ha comunicat, quan nosaltres també doncs hem visitat agents 
que estan en aquest sector per tal de fer propostes més riques per aquest Pla de Xoc, és el tema de 
l'agilització dels tràmits burocràtics pel que fa a la creació de noves empreses, per tant nosaltres 
proposem doncs que a part de la feina doncs que es pugui anar fent, que es pugui crear una Taula on 
hi participin diversos operadors econòmics i que vagi en la línia de fer propostes en aquest sentit .
                                        
I en tot cas, hi ha altres propostes que sí que s'han recollit, però tampoc em vull allargar, com deia 
abans, en el sentit que feia referència al principi, com que la línia del Pla de Xoc es compartida 
malgrat que hi ha coses que nosaltres no les haguéssim fet d'aquesta manera però en general va cap 
a on nosaltres pensem, doncs en aquest Pla de Xoc també hi donarem suport des d'aquest Grup. 
Moltes gràcies.  
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Alcalde: Moltes gràcies senyor Sastre. El senyor Terrades, pel Grup Socialista endavant, 

Senyor Terrades: Gràcies Alcalde. Aquest Pla de Xoc té una lògica, té una lògica perquè si vostès 
recorden en les, quan discutim el pressupost ordinari de l'Ajuntament, aquelles úniques partides que 
en els darrers dos anys no han disminuït justament són les partides socials .

Avui el que fem en aquí, i ja es va anunciar també en el debat de Pressupostos, és aprofitant que la 
salut econòmica de l'Ajuntament és correcta, doncs dotar amb un Pla de Xoc, un milió i mig d'euros 
com s'ha explicat abastament per la regidora Andrea Canelo, i per tots els portaveus que han 
intervingut aquesta tarda. I aquesta lògica es que la nostra ciutat com a tot el món, el que ha passat en 
aquesta crisi econòmica, en aquesta gravíssima crisi econòmica que està, que ens està afectant a tots 
plegats, no només als ciutadans de Granollers, el que ha produït és un augment extraordinari, en aquí 
sí exponencial, de les desigualtats socials en les nostres societats , també a Granollers.

De fet en els darrers anys a Catalunya ens ha augmentat la pobresa, aproximadament un 22% de la 
població en aquests moments del nostre país està amb llindars de la pobresa o a la pobresa 
directament en termes reals. A Granollers, a la nostra ciutat, també hi ha famílies, hi ha persones que 
viuen dramàticament aquesta situació de crisi econòmica. Persones amb formació i persones sense 
formació, aquí la crisi no, en aquest sentit, no fa separacions. Segurament les persones que tenen 
menys formació, i si són d'una edat determinada, encara tenen més dificultats per accedir a un lloc de 
treball. I per tant, jo crec que hauríem d'entendre que aquest Pla de Xoc bàsicament està pensat per 
intentar solucionar el problema de molts ciutadans. Ja ens agradaria que poguéssim solucionar el 
problema de molts més ciutadans de la ciutat. Però va adreçat en aquesta línia.
Jo també comparteixo i per tant el que no faré ara és tornar a explicar tots els apartats que contempla 
aquest Pla de Xoc, perquè ho ha explicat la Regidora, i tots els regidors que m'han precedit en l'ús de 
la paraula.

Jo coincideixo amb el portaveu de Acció Granollers en que la formació no s 'ha de contemplar com una 
despesa social, és una inversió. I per tant, com a inversió de futur pel país em ves agradat, que en 
vers de tenir que nosaltres, al final aquesta és una de les propostes que no ha acabat un encaix del tot 
en el Pla de Xoc, em ves agradat que el nostre país no fos dels territoris de l'Estat espanyol, doncs de 
les Comunitats en aquest cas, és de les tres Comunitats on les taxes universitàries i de grau ha pujat 
més. I per tant, clar, qui ha donat via lliure a que les taxes universitàries i de grau hagin pujat de la 
manera que han pujat en el nostre país, doncs aquí compartirem aquests criteris però la realitat és la 
que és.

Pacte de ciutat. Crec que totes aquestes mesures que estem fent, també segueixen aquesta lògica de 
pacte de ciutat per intentar, jo crec que és molt agosarat parlar de sortida de la crisi des d'una ciutat 
com la nostra, molt important però una ciutat com la nostra. Hem d'anar implementant, anualitat a 
anualitat, aquestes partides pressupostàries i manifestar aquesta voluntat de tots els Grups Municipals  
de mantenir-la, no? Li dic això perquè en l'actual marc pressupostari, i sobretot legislatiu, fer 
previsions pressupostàries a cinc anys vista , és molt complicat. En tot cas, jo crec que té que haver-hi, 
és molt complicat en el sentit de que no sabem el Ministre d'Hisenda que és el que acabarà disposant, 
aquest o el que sigui, l'actual o el que sigui. Per tant, se'm fa molt difícil poder pensar, al menys a 
nosaltres se'ns fa molt difícil poder fer previsions en aquests termes a cinc anys vista. Ja ens 
agradaria.

I amb el tema de l'adequació de carrils bici, d'acord, vostè a votat a favor de l'adequació de carrils bici, 
justament en el  punt anterior de modificació de creditor, aquest que hem fet, del Pla d'inversions, 
d'endreçar la ciutat, de mantenir la qualitat de l'espai urbà, hi havia una partida, bé, està dintre de 
l'adequació de paviments, perquè aquest  matí n'hem parlat en la Comissió Informativa d'arranjar els 
carrils bici que tenim a la ciutat . 

Bé, en principi, cap més comentari respecte a les intervencions que hi ha hagut. En tot cas la 
col·laboració pública privada al Govern no li fa cap tipus de por, de fet de tant en quant la tirem 
endavant, hi ha casos concrets que van en aquest sentit.  
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Alcalde: Moltes gràcies, per cloure aquest torn, la senyora Canelo té la paraula, endavant.

Senyora Canelo: Sí, gràcies. Per donar algun matís a les intervencions que han fet els regidors dels 
diferents Grups, a Granollers ara mateix hi ha 5.855 aturats, aturades i aturats. Nosaltres com podeu 
imaginar tenim certa informació, coneixem mínimament quin és el perfil de les persones que estan 
aturades, perquè tenim aquesta informació a través del Servei d'Ocupació de Catalunya, i com us 
podeu imaginar, o es pot imaginar la gent que ens escolta, a la majoria de casos son persones amb un 
perfil baix, són persones amb nul·la o molt baixa qualificació, i per tant quan hem de parlar 
d'insertar-los en el mercat de treball, o de donar-los o dotar-los certa possibilitat de ser contractats per 
l'Ajuntament durant aquests 6 mesos com és el cas del Plans de Xoc, han de ser tasques que s'ajustin 
a aquestes necessitats. No podem, per molt que ens agradi, dissenyar plans d'ocupació amb segons 
quins nivells, si les persones que estan aturades, doncs majoritàriament al menys, o en tot cas, les 
persones aturades que no tinguin cap tipus de prestació, i que a més a més, faci més d'un any que 
estan aturades i que compleixin els requisits dels plans d'ocupació, doncs tinguin, a més a més, 
òbviament en alguns serveis, alguns departaments de l'Ajuntament, ja hi ha persones desocupades 
que treballen en tasques de més valor afegit, i de més qualificació.

I també hi ha una qüestió que és important i és que la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat del 
2013, limita o condiciona quines han de ser les tasques que es poden contractar per part de 
l'Ajuntament. Per tant, estem limitats, no podem dissenyar uns plans d'ocupació lliurament en el sentit 
que hi ha certes limitacions en quant a les feines que es poden desenvolupar.

Bé, el meu company, el Jordi Terrades, ja ha especificat el tema de la recuperació dels carrils bici. Jo 
anava a dir-li exactament el mateix, per tant no segueixo insistint en el tema. En tot cas, el tema, la 
proposta d'agents cívics que vostè feia senyor Casasnovas, ja li vaig comentar que l'entomàvem, no li 
he especificat i té tota la raó, però en tot cas, assumint el compromís de que hi hagi unes quantes 
persones dedicades a fer tasques d'acció cívica al carrer durant els  mesos de contractació del Pla de 
Xoc.
 
I com que no m'ha quedat massa clar si vostè expressava o no si havia compromís per part meva 
d'estudiar aquesta possibilitat de la bonificació de l'IBI, li reitero aquí en el Ple, que jo em vaig 
comprometre amb vostè a estudiar aquesta possibilitat, analitzar altres municipis on això s'està duent 
a la pràctica, a veure si aquesta era una acció d'èxit o fracàs, i quines eren, quin són els clars i 
obscurs que té aquesta proposta i per tant analitzar en detall per tal de que veiem la viabilitat en 
aquest Ajuntament.

El senyor Sastre deia: no estem en possibilitats d'exigir, doncs efectivament, no, però no perquè 
vostès estiguin a l'oposició, que això és una obvietat, sinó perquè aquest és un Pla de Xoc de 
negociació i de conciliació, i això és evident que tots els membres d'aquesta Corporació han 
d'assumir, hem d'assumir que aquest és un Pla de Xoc de la ciutat i per la ciutat. I per tant, no es tracta 
d'exigir res, ni de demanar de forma vehement, sinó més aviat de conciliar i de negociar, cosa que el 
seu Grup ha fet, no ho poso en qüestió, però en tot cas puntualitzar-ho.

I vostè deia abans, pa per avui i gana per demà, no? Jo li dic que avui hi ha gent que necessita pa. I 
per tant, aquest 120 contractes, a banda de que doncs suposaran el sou de 120 persones durant 
aquest 6 mesos, i això evidentment ja és una raó molt important per poder fer aquest Pla de Xoc, 
aquests plans d'ocupació en el Pla de Xoc, doncs també suposem cotitzacions a la Seguretat Social i 
en molt casos suposem còmput en els mesos que algunes famílies o persones necessiten per obtenir 
altres ajuts posteriors, i sobretot significa dignitat, per a les persones i per a les famílies, que estan 
patint aquesta situació, per tant, jo sí que crec que aquests 120 contractes i tant de bo en poguéssim 
fer més, perquè vostè deia no arribem a tothom, efectivament, són 5.885 persones, de cap manera 
arribem a tothom, ens agradaria moltíssim que així fos. 
  
Vostè especificava quines eren algunes de les propostes que no s'havien acceptat. Pel que fa a la 
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rehabilitació dels pisos buits, dedicats a lloguer social, vostè deia que l'oposició proposa, el Govern 
disposa, no ben bé, és a dir, aquesta proposta que vostè explicava avui és el tercer any que la fan, és 
el tercer any que la fan en el Tercer Pla de Xoc, i el tercer any que els hi diem que aquesta no és una 
proposta que encaixi amb la nostra manera d'entendre aquest Pla de Xoc. Cada any ha estat 
expressada amb els mateixos termes, sense especificar res més que això que vostè explicava, el fet 
de que un propietari posi a disposició una vivenda de l'Ajuntament per tal que es pugui fer us social 
d'aquell espai durant tres mesos i després es retorni, ai perdó, disculpin, tres anys, i després es retorni 
al propietari. Es pot imaginar, hi ha moltes raons, però es pot imaginar que fer una rehabilitació 
mínima, d'un lavabo i d'una cuina en un pis suposen en molts casos molts diners, 60.000, 100.000 
euros ràpidament, per tant dedicar una bona part d'aquest diners del Pla de Xoc a fer rehabilitacions 
d'edificis de particulars ens sembla en tot cas no oportú.

Vostè deia que existeix un marge de millora important a Can Muntanyola, cosa que comparteixo, 
efectivament a Can Muntanyola té una mica més d'un any i mig de vida, n'estic molt satisfeta de la 
feina que s'està fent des de l'Àrea que en toca gestionar i per part dels tècnics que acompanyen 
aquesta història, però en tot cas efectivament hi ha molt marge per recórrer i en això estem. I en això 
estem i li puntualitzo, vostè deia la col·laboració pública privada a l'Equip de Govern no li agrada, miri, 
no sé si ho sap però Can Muntanyola està especialitzat exactament en la col·laboració pública 
privada. Fa més d'un any que estem treballant en la col·laboració pública privada, en hem 
especialitzat en això, som referent a Catalunya en aquest tema, i tenim experts d'arreu que venen a 
parlar d'això aquí, per tant, no ens fa gens de por treballar amb les empreses, no ens fa por ajudar a 
les empreses, i per tant ho seguirem fent, sense cap mena de problema.  

Comentava abans que havíem d'evitar les duplicitats amb les patronals o amb Pymec, vostè deia, 
doncs hi estic d'acord, aquesta és una mica la feina del Consell Econòmic i Social i específicament del 
Consell de la Formació i la Ocupació, on totes les patronals, tots els sindicats, la Cambra de Comerç, i 
estan presents. I un dels primers objectius que es va marcar aquest Consell va ser exactament 
aquest, el d'evitar duplicitat i mirar de que la formació o aquells serveis que oferim a les empreses, a 
la ciutat i a la comarca, perquè té vocació comarcal aquest Consell, doncs sigui de forma compatible i 
per tant que no ens trepitgem els uns als altres i no fem les mateixes coses en el mateix espai .  

Vostè comentava també els ajuts a les micro empreses que hagin demanat la reestructuració a 
Pymec, i deia que era una qüestió ideològica, no ho és, en absolut, no és una qüestió ideològica. Ja li 
dic que estem acostumats a col·laborar i treballar amb les empreses, i és la nostra tasca, però sí que 
és una qüestió de mètode si vol, i per què només les que hagin demanat aquesta reestructuració a 
Pymec? I per que no a altres patronals? I per que amb aquestes característiques que vostès 
demanaven? Jo quan vaig parlar d'aquest tema amb el seu Grup, li demanava més concreció, i en tot 
cas, és el que vam quedar i que segurament podrem seguir parlant en el futur. 

En tot cas, no sé si ara, bé suposo que hi haurà un altre torn. Doncs ho deixo aquí. Gràcies.  

Alcalde: La Regidora ha convidat a un segon torn, no sé si el volem utilitzar?  

Senyor Mur: Doncs encara que sigui breument.

Alcalde: endavant senyor Mur  

Senyor Mur: A veure, és per insistir una mica. No tinc cap dubte que el gruix de persones aturades 
malauradament, són el gruix de persones que pertanyen al col·lectiu de menys qualificació. 
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Precisament perquè són les persones que treballàvem en sectors econòmics que són els que s'han 
anat a prendre pel sac, perdoneu l'expressió, però és així. D'acord, però avui, no fa cinc anys, avui, el 
gruix de persones aturades, s'ha incrementat en persones qualificades, ja n'hi ha, proporcionalment 
segur que són el grup menys nombrós, però n'hi ha, i nosaltres simplement, en el Pla de Xoc, el que 
hem plantejat, és que es tingui en compte això, com que no hi arribarem a tot arreu, ho acaba de dir la 
Regidora, no hi arribarem a tot arreu, ja en som conscients, però no ens oblidem també de que en 
aquests moments hi ha persones també que no pertanyen a aquest grup de gent no qualificada, que 
també tenen problemes i per tant, la nostra proposta és que només hi pensem i mirem quines 
oportunitats, encara que sigui durant sis mesos, els hi podem donar.

Volia ressaltar això, i fer-me ferm en la idea de que el més important, insisteixo, és la formació. Perquè 
la formació és un aval, la formació és una eina que ens permet, un dia o un altre, un dia o un altre, t'ho 
ofereixen una feina i si tens una certa formació la pots agafar i sinó no, per tant insistim aquestes dues 
branques de gent amb una certa qualificació que està a l'atur i sobretot camins de formació per donar 
oportunitats. Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. El senyor Casasnovas no vol intervenir? Per part del Partit Popular no? 
Convergència i Unió, senyor Sastre, té la paraula.  

Senyor Sastre: Sí, molt breument. Per matisar algunes de les intervencions que ha fet la Regidora en 
aquest primer torn, o per puntualitzar doncs el que jo he dit en el primer torn de intervenció i penso 
que hi ha algunes coses, o que jo no m'he explicat prou bé, o que no s'han entès en el sentit en el que 
jo les volia expressar.

Deia quan he parlat de que aquest Grup no pot exigir, ja enteníem que no es tracta d'exigències, jo 
simplement el que volia posar de relleu és que nosaltres estem fent un esforç com així ho estan fent la 
resta de Grups i entenc que també ho fa amb la seva mesura aquest Equip de Govern, perquè això tiri 
endavant, és a dir, el que pretenia dir, és que no entrem en una posició d'exigència, sinó el contrari, 
com ha dit la Regidora, amb una posició de negociació i de cessió en aquells aspectes on no podem 
arribar.

De la mateixa manera, m'agradaria matisar quan jo he fet servir i ja ho he fet amb molta precaució, 
dient que l'expressió era doncs arriscada, del pa per avui i gana per demà, i amb això no volia de cap 
manera criticar la mesura de la contracció de 120 persones. Nosaltres estem d'acord amb això, el que 
pretenia posar de relleu també es que aquesta contractació, aquesta gent que durant 6 mesos doncs 
se'ls ocupa amb totes les conseqüències que té a nivell familiar, doncs a nivell social, a nivell de 
cotitzacions, no és una mesura estructural, és a dir, el que nosaltres posàvem de relleu, es que davant 
d'aquesta situació, que s'ha de fer i que és una mesura necessària, i que nosaltres i hem estat d'acord 
des del primer moment, perquè és el primer any que és fa una mesura que va en aquest sentit, el que 
nosaltres posem de relleu és que s'han de realitzar altres mesures que sí que permetin crear ocupació 
de forma estructural i no de forma temporal per part de l'administració. Per tant, endavant amb 
aquesta, amb aquest Pla d'ocupació, però sí tenir clar que les mesures han d'anar més enllà del que 
simplement suposa aquest aspecte de temporalitat, res més, més enllà d'això.

En quant a la proposta dels habitatges, jo sí que em comprometo i es que si l'any que ve fem un altre 
Pla de Xoc, esperem que sí podem el fem, esperem que no sigui necessari, però si el fem doncs jo el 
que sí em comprometo és a concretar el que des d'aquest Grup és concreti més aquesta proposta de 
l'habitatge, que ara tampoc entrarem a discutir quan val la reforma d'una cuina, d'un lavabo, em 
sembla que no anem tant enllà. Però en tot cas sí que intentarem doncs fer la proposta d'una manera 
més concreta i insistirem perquè de la mateixa manera per aquest Equip de Govern doncs aquesta 
proposta no s'emmarca en aquest Pla de Xoc, ja ho hem dit nosaltres, potser perquè la nostra visió és 
un pel diferent, doncs nosaltres pensem que sí que podria ser d'una certa utilitat.                                           

I en quant el que la col·laboració pública privada jo no he dit que aquest Equip de Govern li faci por o 
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no li agradi la col·laboració pública privada, jo he dit que li fa por o no li agrada, per dir-ho més 
correctament és la transferència de capital, publica privada, potser no m'he expressat amb els termes 
correctes i es quan jo parlava de donar ajuts directes a aquestes empreses que estiguin doncs en 
dificultats econòmiques, i estic d'acord amb la Regidora que aquests ajuts podrien ser a empreses que 
hagin fet una reestructuració de deutes d'una manera o d'una altra, o fins i tot empreses que no 
estiguin en una situació de dificultat explícita, però jo quan parlava de pública privada, parlava de la 
transferència de recursos directes, i no de la col·laboració privada. Tot i que sí que és veritat que en 
quant a col·laboració pública privada, que és una feina que aquest Ajuntament ja la fa, i la fa a traves 
de Can Muntanyola, sí que posem de relleu que a vegades, com he dit en la primera intervenció, a 
vegades per aquestes duplicitats doncs pot en alguns moments arribar a grinyolar . Res més, gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies. Senyor Terrades, pel Grup Socialista, endavant.

Senyor Terrades: Senyor Mur, és cert que la crisi econòmica afecta a molts col·lectius, a molts 
col·lectius a més a més amb qualificacions professionals diverses. Ara, tot i sent cert que el gruix dels 
Plans d'ocupació estan destinats a les persones que van destinades, que a més a més, 
percentualment, dintre dels aturats que tenim a la ciutat són les persones que desgraciadament tenen 
menys qualificació professional, no és menys cert que en els Plans d'ocupació, els vigents eh, doncs 
hi ha persones que tenen una qualificació determinada. Hi ha departaments de l'Ajuntament, li posaré 
el departament d'Urbanisme, en aquests moments hi ha una persona que fa feines de suport 
administratiu, que és una persona que la seva formació és de Formació professional, per tant no és 
només un cas aïllat. S'han seleccionat en funció de les necessitats, o de les aportacions que han fet 
els diversos departaments de l'Ajuntament. Ara, no podem perdre de vista, el problema que tenim.

Amb els temes de formació jo coincideixo amb el seu anàlisi, que la formació és justament una 
inversió, no és una despesa social, ara ajudaríem més als estudiants de la nostra ciutat si les 
matricules doncs fossin més barates, que vol que li digui, segur que aquesta seria una mesura més 
efectiva. Alguns ja vam protestar quan vam pujar exponencialment les matricules dels nostres 
universitaris i de la gent que va a Formació professional. Altres queixes no les he sentit tant jo, eh, 
però bé, deixem-ho aquí.

Els recursos són els que són, i tenim des del punt de vista del que vostè ens està plantejant, doncs 
unes prioritats evidents que són les beques als nens i nenes de moltes famílies de la ciutat. Al final 
tots hem hagut d'adoptar algun tipus de prioritat en benefici d'una mesura o d'una altra. Tot i que en 
les accions de formació, sí que hi ha programes concrets que la regidora d'Educació ens ha aportat, 
que s'han inclòs, que són programes de recolzament a joves, que o bé no han acabat a l'ESO o bé 
que en aquests moments estan acabant a l'ESO però no acrediten cicles formatius. Bé, aquests temes 
també els hem tingut en compte.

El Pla de Xoc té la missió que té, jo crec que el mateix nom Pla de Xoc ja defineix la lògica de les 
mesures que contemplen i que les accions més estructurals malauradament cap Ajuntament, torno a 
dir, tampoc el nostre, podrà acabar d'implementar, perquè això són mesures que les ha de pilotar, 
conduir, el Govern de l'Estat, el Govern de la Generalitat de Catalunya.                                               

Ara, dit això, jo crec que l'important, que és amb el que voldria acabar la meva intervenció, l'important 
de tot, no són el reguitzell de propostes que s'han fet, les que s'han quedat o no sobre la taula, sinó la 
capacitat que hem tingut tots els Grups Municipals en aquest cas, i serà la tercera vegada, de 
posar-nos d'acord per aprovar un Pla de Xoc d'aquestes característiques a la nostra ciutat. Jo crec que 
l'important és això, la voluntat de tots els Grups Municipals de l'Ajuntament per tirar endavant 
aquestes mesures.

Alcalde: Moltes gràcies. La senyora Andrea Canelo per tancar, ara sí, el debat.  
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Senyora Canelo: Sí, com que no sé si ha quedat prou clar, en tot cas reitero el nostre compromís de 
que en els Plans d'ocupació, com deia el senyor Mur, hi haguessin llocs de treball dissenyats 
específicament per persones amb alt nivell afegit, només li feia la puntualització abans, per entendre 
una mica quin era el sentir general de les persones que estan en situació d'atur però efectivament ja li 
vaig expressar el meu compromís i ho torno a dir en aquí.

Per contestar al senyor Sastre, efectivament, crear ocupació tal com vostè proposa de forma 
estructural, es el que ens agradaria a tots plegats. Contractar persones es pal·liatiu, però el que és 
estructural de veritat és que és a mig, llarg termini, i el que és efectiu, és ajudar a les empreses per tal 
de poder crear ocupació de forma estructural, tant de bo fos així, però efectivament, les limitacions 
que tenim com Ajuntament i com administració municipal ens fan difícil la creació d'ocupació de forma 
estructural i vostè sap com jo que aquesta no és una competència municipal, i per tant li correspon a 
altres administracions.

En tot cas segurament no ho he entès bé jo, però quan vostè parlava de transferència de capital ara 
puntualitzava, jo li dic d'acord, l'ajut als crèdits als autònoms és transferència de capital, a les 
empreses l'ajut a les empreses que contractin menors de 30 anys és transferència de capital a les 
empreses, l'ajut per persones majors de 45 anys també és transferència de capital a les empreses, els 
ajuts a l'autoocupació també ho és, i els ajuts a les explotacions agrícoles de Palou també. Per tant, 
no s'amoïni, no ens fa gens de por fer transferència de capital a les empreses, això en el Pla de Xoc 
suma 220.000 euros, i per tant es una quantia prou important, i ho seguirem fent si fa falta, i si això 
genera ocupació de qualitat per les nostres ciutadanes i els nostres ciutadans, per tant, cap mena de 
problema.

En tot cas, en el sentit que expressava el meu company Terrades prèviament, jo també volia dir això, 
aquest és un Pla de Xoc d'acord,  de voluntat d'acord amb les dificultats d'encaix que suposa diferents 
Grups polítics, sensibilitats diferents, sindicats, patronals, i les diferents fins i tot àrees de l'Ajuntament 
que tothom té les seves pròpies necessitats, i els seus propis interessos, i per tant això és complex, 
però en tot cas és un acord de tots, de ciutat, que jo crec que la ciutadania, ho veu, ho valora de forma 
positiva, perquè efectivament arribem a acords tots plegats per mirar de pal·liar els efectes que 
aquesta crisi té, i per tant, reivindicar aquest esforç de tots i agrair a tots plegats aquesta negociació 
en aquest Pla de Xoc. Gràcies.  

Alcalde: En tot cas només una molt breu intervenció per agrair la feina de tots i totes. La feina de la 
regidora, la regidora Andrea Canelo ha fet aquesta feina de pilotar aquesta intersecció de mirades per 
tal de buscar un objectiu comú, que és fer un bon Pla de Xoc al servei de la ciutadania. L'aportació de 
tots els Grups Municipals, molt interessant, coses s'han quedat en el tinter. També l'aportació del 
membres del Govern, també han deixat moltes coses en el tinter. Es del que es tractava, es tractava 
de trobar aquest argument col·lectiu mirant a la ciutadania, i per tant doncs simplement fer constar 
d'una manera pública l'agraïment a tots els que heu fet possible aquest Pla, els que esteu aquí, els 
Grups Municipals, però també els representants del món sindical i del món empresarial. Un bon Pla al 
servei dels ciutadans i les ciutadanes. S'ha anunciat el vot favorable de tots els Grups, per tant 
l'aprovem per unanimitat.  

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

APROVAT PER UNANIMITAT
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10101010).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ INICIAL DE LAPROVACIÓ INICIAL DE LAPROVACIÓ INICIAL DE LAPROVACIÓ INICIAL DE L''''EXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJT    20202020////2014201420142014    DEDEDEDE    
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LMODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LMODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LMODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE L ''''AJUNTAMENT PER CRÈDIT EXTRAORDINARIAJUNTAMENT PER CRÈDIT EXTRAORDINARIAJUNTAMENT PER CRÈDIT EXTRAORDINARIAJUNTAMENT PER CRÈDIT EXTRAORDINARI

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

Vist que des de les àrees gestores s'ha proposat la tramitació d'un expedient de modificació del 
Pressupost de l'Ajuntament per crèdit extraordinari    per un import de 1.446.000,00€, al qual se li ha 
assignat el codi d'expedient MC AJT 20/2014.

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

Vist l'informe emès per l'interventor general en virtut del que disposen l'article 34 i següents del  RD 
500/1990, de 20 d'abril, i l'article 6è de les Bases d'execució del Pressupost General vigent.

Atès que de conformitat amb l'article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i amb els articles 7è i 8è de les 
Bases d'execució del Pressupost General vigent, el Ple és l'òrgan competent per a l'aprovació de 
l'esmentat expedient  de modificació del Pressupost.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Aprovar inicialment l'expedient MC AJT 20/2014 de modificació del Pressupost de 
l'Ajuntament per crèdit extraordinari per un import de 1.446.000,00€, amb el detall següent:

      

       

    

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
11111111).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ INICIAL DE LAPROVACIÓ INICIAL DE LAPROVACIÓ INICIAL DE LAPROVACIÓ INICIAL DE L''''EXPEDIENT MC MUSEXPEDIENT MC MUSEXPEDIENT MC MUSEXPEDIENT MC MUS    4444////2014201420142014    DEDEDEDE    
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU PER SUPLEMENTMODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU PER SUPLEMENTMODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU PER SUPLEMENTMODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU PER SUPLEMENT    
DE CRÈDITDE CRÈDITDE CRÈDITDE CRÈDIT

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

Vist que des de les àrees gestores s'ha proposat la tramitació d'un expedient de modificació del 
Pressupost del Patronat Municipal del Museu per suplement de crèdits    per un import de 10.953,92€, al 
qual se li ha assignat el codi d'expedient MC MUS 4/2014.

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

Vist l'informe emès per l'interventor general en virtut del que disposen l'article 34 i següents del  RD 
500/1990, de 20 d'abril, i l'article 6è de les Bases d'execució del Pressupost General vigent.

Atès que de conformitat amb l'article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i amb els articles 7è i 8è de les 
Bases d'execució del Pressupost General vigent, el Ple és l'òrgan competent per a l'aprovació de 
l'esmentat expedient  de modificació del Pressupost.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Aprovar inicialment l'expedient MC MUS 4/2014 de modificació del Pressupost del Patronat 
Municipal del Museu per suplement de crèdits per un import de 10.953,92€, amb el detall següent:

     

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

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

APROVAT PER MAJORIA SIMPLEAPROVAT PER MAJORIA SIMPLEAPROVAT PER MAJORIA SIMPLEAPROVAT PER MAJORIA SIMPLE,,,,    ambambambamb    12121212    vots favorables del Grup Municipal del PSCvots favorables del Grup Municipal del PSCvots favorables del Grup Municipal del PSCvots favorables del Grup Municipal del PSC    ((((12121212)))),,,,    iiii        12121212    
abstencions  dels Grups Municipals de CIUabstencions  dels Grups Municipals de CIUabstencions  dels Grups Municipals de CIUabstencions  dels Grups Municipals de CIU     ((((6666)))),,,,    PPPPPPPP    ((((4444)))),,,,    ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE    ((((1111))))    i di di di d''''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

12121212).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA REVISIÓ DE PREUS I PRÒRROGA DEL CONTRACTEDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA REVISIÓ DE PREUS I PRÒRROGA DEL CONTRACTEDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA REVISIÓ DE PREUS I PRÒRROGA DEL CONTRACTEDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA REVISIÓ DE PREUS I PRÒRROGA DEL CONTRACTE    
DE GESTIÓ DE SERVEI PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE NETEJA VIÀRIA IDE GESTIÓ DE SERVEI PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE NETEJA VIÀRIA IDE GESTIÓ DE SERVEI PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE NETEJA VIÀRIA IDE GESTIÓ DE SERVEI PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE NETEJA VIÀRIA I    
RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALSRECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALSRECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALSRECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS    ,,,,    SUBSCRIT ENTRE LSUBSCRIT ENTRE LSUBSCRIT ENTRE LSUBSCRIT ENTRE L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS    
I LI LI LI L''''EMPRESA URBASER SEMPRESA URBASER SEMPRESA URBASER SEMPRESA URBASER S ....AAAA....

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

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.

Mitjançant acord del Ple, en sessió ordinària, que va tenir lloc el dia 24 de setembre de 2013, es va 
aprovar la pròrroga del contracte de gestió de servei públic per la prestació dels serveis de neteja 
viària i recollida de residus municipals, subscrit entre l'Ajuntament de Granollers i l'empresa Urbaser 
SA,des de l'1 d'octubre de 2013 fins al 31 de maig de 2014, per 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, i la següent distribució:

- Treballs de recollida de residus: 1.034.141,77 euros més 103.414,18 euros d' IVA (10%) 
- Treballs de neteja viària : 1.455.366,59 euros més 145.536,66 euros d'IVA (10%)

Mitjançant acord del Ple, en sessió ordinària, que va tenir lloc el dia 28 de maig de 2013, es va 
aprovar la  revisió de preus del contracte de gestió de serveis públics del servei de neteja viària i 
recollida de residus de Granollers amb efectes de l'1 d'octubre de 2012 a 30 de setembre de 2013, 
formalitzat amb l'empresa URBASER SA per un import de 97.781,82 euros més 9.778,18 euros en 
concepte d'IVA, fent un total de 107.560,00 euros.

L’empresa URBASER S.A, ha presentat instància, amb número de registre d'entrada 20501, de data 7 
de novembre de 2013, demanant revisió de preus unitaris de la contracte per al període comprés 
d'octubre de 2013 a setembre de l'any 2014.

L’empresa URBASER S.A, ha presentat instància, amb número de registre d'entrada 9772, de data 16 
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de maig de 2014, 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 deu mesos.

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 i el Cap del Servei de Serveis 
Municipals , han emès un informe tècnic ,de data  16 de maig de 2014,en el sentit de:

- Resta acreditat a l'expedient que la variació de l'Índex General de Preus Nacional per al període 
setembre de 2012 a setembre de 2013 va ser del 0,30%. Per aplicació de la formula de revisió 
prevista al plec de clàusules administratives particulars aplicable al contracte procedeix aplicar el 
0,85% sobre l'IPC esmentat el que dona com a resultat que els preus revisables del contracte i que es 
corresponen amb els preus 2,3 i 4 de la certificació, s'hagin d'incrementar en el 0,26%. Per tant, 
l'import màxim previst de la pròrroga actual (1/10/2013 a 31/05/2014) s'haurà d'incrementar en 
6.061,22€ més 606,12€ en concepte de quota d'Iva, el que fa un total de 6.667,34€, si bé la liquidació 
definitiva es realitzarà a la vista dels treballs efectivament realitzats durant aquest període .

La diferència de 84,97€ correspon a l'Iva de la recollida comercial que es considera deduïble 
fiscalment i per tant no suposa despesa per a l'Ajuntament.

- Pel que fa a l'import previst de la pròrroga del contracte per 10 mesos, un cop revisats els preus, i 
subjecte a la realització efectiva dels serveis és de 3.092.666,07€ de base més 309.266,61€ de quota 
d'Iva, que fa un total de 3.401.932,68€. Per arribar a aquests import es parteix de l'adjudicació inicial, 
s'actualitza en el 2,89% de revisió que va aprovar el Ple de 28/05/2013 i finalment amb el 0,26% que 
es proposa actualitzar ara. Per tal de poder seguir l'evolució del contracte, els càlculs s'han fet sobre 
els imports mensuals. El resultat es el que s'indica:
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D'aquest import 44.361,82€ corresponen a la quota d'Iva de la recollida comercial que tenen la 
consideració de deduïbles, pel que no representen un cost per a l'Ajuntament. Per tant la imputació 
pressupostària per partides i anualitats serà la que s 'indica:
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    Es proposa a lEs proposa a lEs proposa a lEs proposa a l ''''Ajuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en Ple ::::    

PrimerPrimerPrimerPrimer ....- Aprovar la revisió de preus del contracte de gestió de serveis públics dels serveis de neteja 
viària i recollida de residus en un 0,26%, amb efectes de l'1 d'octubre de 2013, amb l'excepció dels 
preus corresponents a les inversions que no són objecte de revisió, de conformitat amb el previst als 
plecs reguladors del contracte  i d'acord amb els fets i fonaments de dret invocats a la part expositiva.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Autoritzar i disposar a favor d' Urbaser SA amb CIF A-79524054,  la quantitat de 6.061,22€ 
més 606,12€ en concepte de quota d' Iva, el que fa un total de 6.667,34€, en concepte de revisió de 
preus del contracte de recollida de residus i neteja viària per al període que comprèn de l'1 d'octubre 
de 2013 al 31 de maig de 2014, si bé la liquidació definitiva es realitzarà a la vista dels treballs 
efectivament realitzats durant aquest període, i que aniran a càrrec de les partides i exercicis 
pressupostaris que s'indiquen: 

TercerTercerTercerTercer ....- Aprovar la pròrroga del contracte de gestió de servei públic dels serveis de neteja viària i 
recollida de residus, des de l'1 de juny de 2014 fins al 31 de març de 2015 amb l'empresa Urbaser,SA, 
amb CIF A-79524054, per un import màxim de 3.092.666,07€ més 309.266,61€ de quota d'Iva, que fa 
un total de 3.401.932,68€, si bé l'import definitiu vindrà determinat pels treballs efectivament realitzats, 
amb el límit de l'import màxim anterior,sense perjudici de poder esgotar el termini de pròrroga 
proposat en el contracte inicial, així com la incorporació de la  corresponent dotació pressupostària .

QuartQuartQuartQuart....- Autoritzar i disposar a favor d' Urbaser,SA, amb CIF  A-79524054, la quantitat de 
3.357.570,86€, en concepte d'import màxim de la pròrroga de l'1 de juny de 2014 fins al 31 de març de 
2015, i que aniran a càrrec de les partides i exercicis pressupostaris que s 'indiquen: 
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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'Alcalde dóna la paraula al regidor delegat de serveis municipals senyor Juan Manuel Segovia ,

Senyor Segovia: Gracias Alcalde. Como conocen bien mis compañeros de Consistorio, el expediente 
que llevamos a aprobación consta de dos partes diferenciadas, como decía la señora Secretaria. La 
primera corresponde a la revisión de precios del contrato en el período comprendido entre el 1 de 
octubre del 2013 y el 31 de mayo de 2014.

Y la segunda, corresponde a la aprobación de una nueva prórroga del contrato por un período de 10 
meses hasta el próximo 31 de marzo de 2015. 

En referencia al primer punto, el relativo a la revisión de precios, la solicitud de la empresa haciendo 
uso de la cláusula contemplada en el actual contrato, procede aplicar el 0'85% de aumento sobre el 
IPC en el período de referencia que es entre septiembre de 2012 y septiembre de 2013. 

Este IPC fue del 0'30%, por lo que el porcentaje definitivo a aplicar en las certificaciones que presenta 
la empresa en el período resulta del 0'26%. 

Por tanto, el importe previsto es de 6.582'37€ IVA incluido. Importe que será ajustado definitivamente, 
una vez sea presentada la certificación del mes mayo.

En cuanto al segundo punto, en la sesión plenaria del 24 septiembre, como recordaran, de 2013, se 
aprobó una prórroga del contrato por un total de 8 meses. Tiempo que entendíamos suficiente para 
poder presentar un nuevo pliego de condiciones técnicas y administrativas y poder licitar así un nuevo 
contrato.

Transcurridos estos meses y por motivos diversos que han sido explicados en la comisión informativa, 
no ha sido posible. Por lo cual nos vemos obligados a proponer una nueva prórroga de diez meses, 
hasta el 31 de marzo de 2015, atendiendo a que el actual contrato permite que éste se pudiese 
prorrogar en caso de necesidad hasta el 30 de setiembre de 2015.

Esta prórroga supone una previsión de un coste económico para el ayuntamiento de 3.357.570,86€

Y esperamos y deseamos que esta vez sí, sea tiempo suficiente, y que al finalizar el período 
tengamos ya un nuevo contrato para prestar este servicio por otra parte esencial.  

L'Alcalde pregunta als regidors i regidores assistents si tenen alguna intervenció a fer .
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Senyor Casasnovas: Gràcies Alcalde. Com ja sap el senyor Segovia, ho hem parlat moltes vegades, 
ho hem expressat aquí a la Sala de Plens: el servei de neteja i recollida de residus, pel nostre Grup, 
no és desitjable per la nostra ciutat, però com que aquesta opinió ja la coneix, no entraré en detalls 
avui i repetir lo que ja li hem dit varies vegades .

Avui el nostre Grup li fa una proposta: prorroguin el contracte i oblidis de fer un nou plec de clàusules 
per treure a concurs d'aquí un any el servei. Treballin en municipalitzar el servei, comencem per 
aquest i ja continuarem en d'altres, tot mantenint els llocs de treball, subrogant els treballadors actuals 
de la concessionària.

Ja hi ha molts ajuntaments que estan fent el pas o l'estan estudiant, a Lleó s'han estalviat 9 milions 
d'euros, a Móstoles 8, a Los Palacios, mig. Un estudi diu que l'Ajuntament de Màlaga s'estalviaria 47 
milions d'euros dels 87 que costa, a Ponferrada 1,6 milions, i així, una llarga llista que estan fent 
aquest pas.

Ja fa massa anys que estem en aquest discurs de les concessions són més econòmiques, qüestió que 
no avala cap Informe. El nostre Grup entén que és un discurs que només serveix per afavorir a les 
grans empreses del sector, i repartir-se el pastís del negoci que representen aquests serveis 
municipals, molts cops deixant molt que desitjar.

També dir-li que l'Informe del Tribunal de Comptes sobre la fiscalització dels serveis públics a Zamora 
conclou que surt més econòmic fer un servei amb gestió directa que no amb una concessió. Aquest 
Informe a més està avalat pel Col·legi de Secretaris i Interventors i Tresorers de l'Administració, per 
això el que li demanem des del nostre Grup, la proposta que li fem, es que prorroguin aquest contracte 
i comencem a treballar per municipalitzar el servei . Gràcies.  

Alcalde: Moltes gràcies. Per part de Convergència i Unió, endavant,

Senyora Pons: Gràcies senyor Alcalde. Bona tarda a tothom. Aquest expedient que se'ns planteja com 
una qüestió merament administrativa, i de tràmit, és a dir, una revisió del preu del contracte de gestió 
dels serveis públics de neteja viaria i recollida de residus, que ja preveu el propi contracte, i una 
prorroga que també entraria dins les previsions del contracte. Dit així, vostès podrien suposar que el 
nostre Grup, no tindria res a dir, però aquest és un contracte prou important, no només pel servei que 
presta sinó també per la seva entitat econòmica. Té una provisió per 2 anys de 7,2 milions d'euros, i 
amb un total de 4 anys de 14.800.000 euros, IVA a part.

Aquest expedient se'ns presenta a la Informativa de dimarts passat, i llavors ens assabentem que 
s'està realitzant el plec tècnic i els seus criteris d'adjudicació per la propera vegada que vagi a 
concurs. També sabem llavors que finalment no es farà dins el mateix servei tècnic de l'Àrea de 
Serveis Municipals, Seguretat i Mobilitat de l'Ajuntament, com es venia fent fins ara, sinó que 
s'encarrega a una consultoria externa. Un dels motius importants és que el plec tècnic ha de ser 
tancat i en criteris objectius, doncs bé, òbviament aquest és un tema prou important que des del nostre 
Grup Municipal en volem estar informats i al corrent de la seva tramitació, per poder participar si 
s'escau.                     
Un altre punt per nosaltres important és que aquesta és la segona pròrroga, s'acorda fins el proper 
març del 2015, tot i que segons el contracte es podria prorrogar fins el setembre del 2015. I la 
pregunta és senzilla: Per què no el prorroguem fins aquella data? No ens han donat cap explicació, 
hem de pensar que poder perquè llavors ja ho tindran enllestit o poder no. Estem parlant d'un  dels 
contractes econòmicament més importants de l'Ajuntament, que el volen aprovar just abans de les 
properes eleccions municipals. Potser seria desitjable que ho deixéssim per després d'aquestes 
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eleccions. Estem dins a termini, i així el nou Equip que surti pugui prendre decisions al respecte. És 
per aquests motius que exposem que el nostre Grup s'haurà d'abstenir.  

Alcalde: Moltes gràcies. El senyor Terrades, en nom del Grup Socialista.   

Senyor Terrades : Tal com ha explicat la regidora de Convergència, la senyora Mariona Pons, aquest 
és probablement, probablement no, és la contracta més important de l'Ajuntament de Granollers, el 
servei de recollida d'escombraries i neteja viaria.

Els serveis tècnics de l'Ajuntament han elaborat la seva proposta de model, de quin seria o de quin 
podria ser el model òptim, des del regidor i el propi tinent d'alcalde de l'àrea, que sóc jo mateix, també 
vam considerar els criteris en aquest cas no tan tècnics dels gestors de l'àrea, de serveis, sinó també 
els criteris tècnics de la Secretaria de l'Ajuntament, de la Intervenció de l'Ajuntament, perquè entre 
d'altres coses també formen part del cos tècnic. I l'objectiu de tots plegats és optimitzar al màxim el 
servei i els recursos de que disposa l 'Ajuntament.

I és per això, per tal que els criteris siguin el més objectius possibles, que no vol dir que fins ara no ho 
hagin estat, que siguin els més objectius possibles, que es pugui fer un seguiment exacte d'aquesta 
contracta com de totes, i atès que també des del punt de vista de la normativa al llarg d'aquests anys 
s'ha anat modificant. I  justament en aquests moments s'estan debatent alguns dels paràmetres que 
hauran d'inspirar o de regir tot el sistema de recollida de residus en el nostre país, estic parlant de 
Catalunya, però també tenim un ull posat en el que està passant a Europa, i el que està dient Europa, 
hem decidit, d'acord amb els serveis tècnics perquè ens ho van demanar els propis serveis tècnics, 
que en la confecció final del plec tècnic, de clàusules que hauria de regir aquest concurs, hi hagués 
també una ajuda externa de persones que des d'un punt de vista professional estan basades a ajudar 
a les administracions a confeccionar, en funció dels paràmetres tècnics i legislatius que es 
modifiquen, acabar d'elaborar aquest plec tècnic que haurà de regir el concurs.

Això implicarà que hi haurà trobades periòdiques entre aquest equip i els serveis tècnics de 
l'Ajuntament. No ho he parlat amb el regidor, però quan vam estar parlant ja fa uns mesos d'aquesta 
contracta ja els hi vam oferir col·legiadament a fer un seguiment del resultat i del producte final. 
Aquesta posició que va mantenir el Govern en el seu moment és una posició que no s'ha modificat, i 
per tant jo la reitero públicament avui en aquest Ple, que podem fer un seguiment conjunt, si vostès 
volen, de com evolucionen aquests treballs per tal de que quan tinguem les condicions tècniques i les 
condicions polítiques per portar-ho a Ple doncs, com que haurem fet aquest seguiment col·legiat, 
podrem portar a aquesta aprovació, a aprovació del Ple.

Vostè deia, home perquè no ho deixem a les properes eleccions. Home, perquè si l'Ajuntament es 
constitueix a finals dels mes de juny, i això s'acaba el setembre, doncs, i a més a més aquest és un 
contracte harmonitzat que haurà d'anar a la Comunitat Europa, pel volum del mateix, doncs vostè ja 
comprendrà que no arribarem a final del mes de setembre del 2015. Però ja li avanço, li torno a 
reiterar públicament que nosaltres no tenim cap inconvenient, aquest regidor no té cap inconvenient 
de que en les reunions que han de portar a confeccionar el plec de condicions tècniques, que a més a 
més voldrà fer, voldrà dir fer un "xequeig" a fons de l'actual contracte, fer un "xequeig" a fons de si 
amb els recursos que pensem que disposem en tindrem suficient o no per a cobrir des d'un punt de 
vista òptim que és el que voldríem, escolti'm, cap inconvenient de que tots els Grups puguin participar 
en aquestes reunions. Ara el plaç, per això li faig aquesta oferta, es a dir, no esperem a tenir-lo i 
després escolti passarem un mes o dos discutint. No, si vostès s'incorporen a la mesa, si volen, 
evidentment, i per això creiem que el que hem de fer, és mantenir el calendari que el regidor i el seu 
equip i l'àrea també compten amb els serveis de Intervenció i Secretaria creiem que és òptim.

Alcalde: Moltes gràcies. El senyor Segovia, per cloure aquest primer torn.  
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Senyor Segovia: Para no repetir las cosas que ha dicho mi compañero Jordi Terrades, empezando por 
usted señora Pons, era suponer demasiado que no iban a decir nada, cuando hablamos del contrato 
más importante de este Ayuntamiento, es evidente que tenían que decir, y tienen motivos para decir, 
como tenemos todos.  
                    
Yo he intentado ser transparente y explicarle cuales eran todos los motivos porque nos veíamos 
abocados a pedir una nueva prórroga. Y reiterando lo que, también aclarar una cosa, no es la primera 
vez que pedimos soporte externo a una consultoría para que  nos ayude a elaborar los pliegos 
técnicos de alguno de los contratos porque la estructura organizativa que tenemos en el área es 
limitada y como cada día más los criterios son más concretos, y queremos guiarnos viendo el análisis 
general que hay en las concesiones de este tipo de contratos que hay en el territorio aquella donde se 
van licitando pues suele haber algún tipo de litigio , y hemos entendido con buen criterio de la Asesoría 
Jurídica, de Intervención  y de Secretaria, pues incorporar estos criterios por parte de estos expertos.

El contrato actual con el que se está prestando el servicio, la elaboración de los pliegos técnicos y 
administrativos, nos ayudo una consultoría externa, por eso también queremos contar con el apoyo, 
porque entendemos que aún hemos de ser más exigentes con el nuevo contrato, porque estamos 
hablando de un contrato no a 4 años, sino a 10 años que es la principal, la primera idea.

Reitero la invitación que hace el teniente de alcalde del área, que es incorporarse, porque esas 
reuniones queremos que sean del equipo técnico que será conjuntamente como decía, pero que 
estarán incorporadas la Secretaria y el Interventor para que vayamos avanzando y en la que, reitero la 
invitación al resto de Grupos Municipales para cada vez que se convoque esta reunión ustedes 
podrán colaborar. 

Y respecto al señor Casasnovas, el modelo que hablaba de municipalizar el servicio, a veces lo 
hemos comentado, y algunos servicios sí que son susceptibles de municipalizar, este concretamente, 
es que aquí tenemos muy poco margen de maniobra, y lo hemos discutido y es uno de los hándicaps 
que tenemos recurrentemente, que el alto porcentaje del coste de personal de este contrato hace que 
te quede muy limitado a la hora de gestionar el volumen de este contrato. Y además, lo que usted 
hacía referencia la retahíla de municipios que decían que se ahorraban tanto, hay muchos municipios 
que trabajan siempre con, a golpe de titulares, nosotros en esa dirección no trabajamos, lo digo 
porque no únicamente en este ámbito, cuando, lo que acabamos de hablar, el Pla de Xoc, o medidas 
de ayuda a personas que ahora lo están pasando mal. Cuando empiezas a mirar qué tipo de ayuda 
están haciendo otros municipios para tomar ejemplo, siempre es interesante tomar, cuando empiezas 
a rascar cuales son las opciones, es que quizás te quedas en el titular, cuando contrastas cuales son 
realmente las ayudas, valoras si realmente eso que publicitan es realmente la ayuda que están 
prestando.   

Alcalde: Moltes gràcies. Senyor Casasnovas. Endavant té la paraula,

Senyor Casasnovas: Sí. Bé, si vostè creu que les informacions només són titulars, jo crec que la 
informació conté més coses, i com bé sap, al municipalitzar aquest serveis, entre d'altres estalvis, com 
per exemple, el que tindria és el tema de l'Iva, aquest no l'hauria de pagar, jo li faig la proposta, que 
s'estudiï i bé, si d'altres municipis estan fent aquest pas, no només amb el servei d'escombraries, sinó 
amb d'altres com l'aigua, doncs crec que a Granollers també ho podem estudiar si ens beneficia 
econòmicament tenir un servei municipal de recollida d 'escombraries i de neteja, fem el pas. Gràcies.  

Alcalde: Moltes gràcies. Senyora Pons? Endavant,
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Senyora Pons: Sí, gràcies. Acceptem la invitació i serà ben acollida. I només volia comentar una cosa 
en relació al que ha dit el regidor senyor Casasnovas, nosaltres, el nostre Grup Municipal en el darrer 
plec de clàusules administratives ja varem proposar aquest rescat del servei públic a favor de 
l'Ajuntament, i bàsicament per un motiu, Urbaser o l'empresa adjudicatària que sigui, per motius 
tècnics té un benefici industrial del voltant d'un 10 o un 15%, això bàsicament en 4 anys suposaria un 
altre Pla de Xoc, per tant, és una proposta que també des del nostre Grup entenem que s'ha de tenir 
present, res més, moltes gràcies.

Alcalde: Senyor Terrades,

Senyor Terrades: No, ja m'agrada que hagi acceptat la invitació, jo tenia "les meves" dubtes de si 
participarien o no, i ho hem fet  perquè en aquest o en qualsevol altre contracte, però més en aquest, 
la transparència del govern de la ciutat és absoluta. I jo no tinc cap reserva mental en discutir sobre 
remunicipalitzacions, eh, en tot cas, el treball aquest que s'encarregarà també servirà per fitxar pros i 
contres de diverses opcions, probablement tindríem més clar, personalment, la remunicipalització amb 
alguns altres serveis i en aquest tinc "les meves" dubtes, però ja sap que jo de certeses no en tinc 
gaires, tinc "moltes" dubtes, per tant, ja m'agrada discutir-les.

Alcalde: Molt bé, en tot cas el senyor Segovia per cloure el debat.

Senyor Segovia: "Per cloure el debat", es una aclaración, a los dos, probablemente una parte del IVA 
podría ser de ahorro, el beneficio industrial podría ser otro, pero seguramente la compra de materiales, 
ya sea vehículos, ya sea contenedores, etc. etc. para prestar este servicio necesario seguramente el 
precio que conseguiríamos nosotros en el mercado no sería el que consiguen las empresas, 
seguramente sería más caro.

Pero lo importante, ya le digo, ahora entraremos en una reunión, en una serie de reuniones, perdón, 
porque será complejo, porque queremos ser aún más escrupulosos en la prestación del servicio que 
realmente queremos y será un proceso de aprendizaje para todos para ver cuál es el coste que puede 
ser la realización de este servicio con los estándares que creemos necesarios, y que será un motivo 
también para ustedes, para comprobar que es un ejercicio de transparencia para ver este contrato tan 
importante como, lo dificultoso que es y lo que nos ha entrañado necesitar una segunda prórroga para 
llevar  a cabo.  

Alcalde: Molt bé, en tot cas queda clar com a missatge, aquí hi ha un acord per tal d'iniciar o per fer 
aquest treball conjuntament. Jo crec que és imprescindible que una adjudicació d'aquesta 
importància, hi ha estat la tradició en aquesta casa, conti amb la mirada, amb la reflexió, amb 
l'aportació de tots els Grups Municipals, i per tant amb el compromís del Regidor i del Tinent d'Alcalde 
va en aquesta línia, i alhora òbviament en el moment en que estem pensant com s'ha d'articular 
aquest servei en els propers anys, cal introduir totes les reflexions que s'han posat sobre la taula. Per 
tant és el moment de votar 
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Seguidament es sotmet a votació el dictamen amb el següent resultat:

APROVAT PER MAJORIA SIMPLEAPROVAT PER MAJORIA SIMPLEAPROVAT PER MAJORIA SIMPLEAPROVAT PER MAJORIA SIMPLE,,,,    ambambambamb    12121212    vots favorables del Grup Municipal del PSCvots favorables del Grup Municipal del PSCvots favorables del Grup Municipal del PSCvots favorables del Grup Municipal del PSC    ((((12121212)))),,,,    iiii        12121212    
abstencions  dels Grups Municipals de CIUabstencions  dels Grups Municipals de CIUabstencions  dels Grups Municipals de CIUabstencions  dels Grups Municipals de CIU     ((((6666)))),,,,    PPPPPPPP    ((((4444)))),,,,    ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA    ((((1111))))    i di di di d''''AGAGAGAG    ((((1111).).).).

 
13131313).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DELPROPOSTA RELATIVA A APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DELPROPOSTA RELATIVA A APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DELPROPOSTA RELATIVA A APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL    
PLA DPLA DPLA DPLA D''''ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE GRANOLLERSORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE GRANOLLERSORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE GRANOLLERSORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE GRANOLLERS ,,,,    ARTICLESARTICLESARTICLESARTICLES    210210210210,,,,    212212212212,,,,    213213213213,,,,    216216216216    
IIII    217217217217    DE LES NORMES URBANÍSTIQUESDE LES NORMES URBANÍSTIQUESDE LES NORMES URBANÍSTIQUESDE LES NORMES URBANÍSTIQUES ,,,,    QUE REGULEN EL SÒL INDUSTRIALQUE REGULEN EL SÒL INDUSTRIALQUE REGULEN EL SÒL INDUSTRIALQUE REGULEN EL SÒL INDUSTRIAL

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

El Ple de l'Ajuntament de Granollers en sessió celebrada el dia 25 de febrer de 2014 va aprovar 
inicialment la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Granollers, pel què fa 
als articles 210, 212, 213, 216 i 217 de les Normes Urbanístiques que regulen el sòl industrial de 
Granollers, redactada per la Directora de l'Oficina de gestió del POUM i promoguda per l'Ajuntament 
de Granollers.

Que es va sotmetre a informació pública, mitjançant edictes publicats en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de 17 de març de 2014, en el diari "La Vanguardia" de data 10 de març de 
2014 i en el tauler d'edictes electrònic d'aquest Ajuntament des del dia 6 de març fins al dia 18 d'abril 
de 2014, sense que s'hagin formulat al·legacions.

Es va sol·licitar informe a  la Direcció General d 'Indústria que el va emetre en data 3 d'abril de 2014 on  
manifesta que no formulen cap objecció a la proposta de modificació puntual de les Normes 
Urbanístiques del POUM aprovades inicialment per l'Ajuntament i que ens comuniquen que han 
tramès la nostra petició a la Direcció general d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, per tal que també 
elabori un informe en el marc de la normativa sectorial corresponent .

El 15 d'abril de 2014, la Direcció general d'Energia, Mines i Seguretat Industrial emet informe 
favorable condicionat a que dins la franja de seguretat de les empreses d'EVONIK DEGUSSA 
IBERICA, SA, RECKITT BENCKISER ESPAÑA, SL i BRENNTAG QUIMICA, SA no es poden 
emplaçar nous elements vulnerables definits en la instrucció la instrucció  8/2007 SIE2.

Atès allò que disposa l'art. 80, 85.1 i 96 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text 
refós i per la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres i els articles 117 i 118 del 
Decret 305/2006, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme.

Atès l'art. 52.2 c) del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, en el que estableix les competències del Ple  en matèria d'aprovació que 
posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d'ordenacions previstos a la legislació 
urbanística. 

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .... Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla d 'Ordenació Urbanística Municipal  
de Granollers, pel què fa als articles 210, 212, 213, 216 i 217 de les Normes Urbanístiques que 
regulen el sòl industrial de Granollers, d'acord amb els informes emesos per  Direcció General 
d'Indústria i per la Direcció general d'Energia, Mines i Seguretat Industrial i atès que no s'han 
presentat al·legacions.
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SegonSegonSegonSegon. Elevar a la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya l'expedient 
administratiu i el projecte a efectes de la seva aprovació definitiva, d'acord amb allò que disposa l'art. 
80 del Text refós de la Llei d'Urbanisme.  

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

JUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUS

14141414....1111).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ICVMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ICVMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ICVMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ICV----EUIAEUIAEUIAEUIA----E PERE PERE PERE PER    
REBUTJAR LA PROPOSTA DEL PLA DE CONCA DE L’EBRE DEL GOVERN DE L’ESTATREBUTJAR LA PROPOSTA DEL PLA DE CONCA DE L’EBRE DEL GOVERN DE L’ESTATREBUTJAR LA PROPOSTA DEL PLA DE CONCA DE L’EBRE DEL GOVERN DE L’ESTATREBUTJAR LA PROPOSTA DEL PLA DE CONCA DE L’EBRE DEL GOVERN DE L’ESTAT

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

Atès que el passat 28 de febrer de 2014 el Govern espanyol ha aprovat el nou Pla de Conca de l’Ebre, 
el qual atempta contra el futur del riu Ebre, del Delta i de les Terres de l’Ebre amb la possibilitat de 
transvasar aigua i sense preveure un mínim cabal ecològic per al riu . 

Atès que  recentment, el Govern central va publicar la Llei d’Avaluació ambiental (Llei 21/2013). 
Aquesta llei, en les disposicions  final quarta i cinquena, legalitza la cessió de drets d’aigua i l’ús de 
infraestructures de interconnexió  entre usuaris privatius, sense necessitat de passar per un Pla 
Hidrològic Nacional. Aquesta cessió de drets d’aigua e infraestructures implica la legalització dels 
bancs d’aigües entre conques o lo que és lo mateix, legalitza tot tipus de transvasament, entre ells el 
de l’Ebre. 

Atès que aquesta actuació del Govern Central amb la proposta del PHCE significa una  invasió 
competencial; per la qual s’ha presentat un recurs contenciós administratiu davant del Tribunal 
Suprem per la vulneració de la disposició addicional desena de la Llei de l’Estat 11/2005, del 22 de 
juny, i es modifica la Llei 10/2001, del 5 de juliol, del Pla hidrològic nacional i davant de la Unió 
Europea pels incompliments de la Directiva marc de l’aigua i altres directives ambientals, a fi que el 
PHCE s’ajusti als requeriments de la legislació comunitària i , especialment, que estableixi un règim de 
cabals ecològics que garanteixi la conservació del Segre, de l’Ebre i del delta de l’Ebre en un bon 
estat ecològic, d’acord amb els criteris tècnics establerts en la proposta de cabals aprovada pel la 
Comissió de Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre i el Parlament de Catalunya .

Atesa la necessitat de continuar desenvolupant estudis tècnics i científics des dels diversos 
organismes de l’Administració catalana (ACA, IRTA i universitats) per reforçar els arguments de 
defensa del règim de cabals ambientals proposats per Catalunya i per justificar l’oposició al PHCE 
proposat per l’Estat.

Atesa la  necessitat de subscriure l’instrument de col·laboració amb l’Administració general de l’Estat 
perquè es puguin executar i coordinar les actuacions pendents -–que ambdues administracions han de 
dur a terme en l’àmbit de les competències respectives– del Pla integral de protecció del delta de 
l’Ebre (PIPDE), i especialment les que evitin la regressió i subsidència del delta de l’Ebre i garanteixin 
el bon estat ambiental de les aigües, de la xarxa d’indicadors i dels filtres verds , entre altres.

Per tot això, el grup municipal d’ICV-EUiA 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 ::::    
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Primer. Mostrar el rebuig total al Pla de Conca de l’Ebre aprovat pel Govern central el passat 28 de 
febrer de 2014.

Segon. Manifestar la voluntat, a partir del consens, diàleg i pluralitat,  de crear un front català de 
rebuig al nou Pla de Conca de l’Ebre per part de totes les institucions de Catalunya.

Tercer. Rebutjar els bancs d’aigües entre els usuaris de la Conca de l’Ebre amb la resta de 
demarcacions hidrogràfiques de l’estat espanyol ja que impliquen el transvasament de l’Ebre .

Quart. Rebutjar l’ús del canal Xerta-Sénia com infraestructura de transport en un possible banc 
d’aigua entre la Conca de l’Ebre i la del Xúquer i/o Segura. 

Cinquè. Instar el Parlament de Catalunya a pronunciar-se en relació a disposicions  final quarta i 
cinquena de la Llei d’Avaluació ambiental (Llei 21/2013).

Sisè. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya, com a impulsor i executor del canal Xerta-Sénia 
a que prengui les mesures legals oportunes perquè aquest canal no sigui utilitzat com infraestructura 
de transport fora de la Conca de l’Ebre. 

Setè. Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat 
espanyol, així com a la Plataforma en Defensa de l’Ebre. 

La Secretària informa que aquesta moció ha estat aprovada per majoria absoluta per la Junta de 
Portaveu  amb el vot favorable dels Grups Municipals del PSC, CIU, ICV-EUiA i AG, i el vot en contra 
del Grup Municipal del PP

14141414....2222).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA LA JUNTA DE PORTAVEUS SOBRE LESMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA LA JUNTA DE PORTAVEUS SOBRE LESMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA LA JUNTA DE PORTAVEUS SOBRE LESMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA LA JUNTA DE PORTAVEUS SOBRE LES    
PINTADES AL PARC DE PONENT DE GRANOLLERSPINTADES AL PARC DE PONENT DE GRANOLLERSPINTADES AL PARC DE PONENT DE GRANOLLERSPINTADES AL PARC DE PONENT DE GRANOLLERS

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

El passat 19 de maig van aparèixer en el parc de Ponent de Granollers dues pintades on es podia 
llegir. “PP Granollers os liquidaremos a todos” i “Vais a caer todos como Isabel Carrasco”, tot i que la 
ràpida intervenció de l’Ajuntament de Granollers va possibilitar que aquestes dues pintades fossin 
esborrades a les poques hores de ser pintades, la qual cosa s’ha d’agrair.

Tenint en compte el caire antidemocràtic d’aquestes pintades contra un partit polític, però que podrien 
derivar en altres formacions legalment votades pels ciutadans de Catalunya .

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Condemnar tots els actes antidemocràtics i vandàlics com el que es va produir en el parc de 
Ponent de Granollers.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Condemnar tot tipus d’actes poc democràtics i que respecten molt poc la pluralitat política del 
nostre país.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Fer arribar aquest acord al President del Govern d’Espanya, al President de la Generalitat de 
Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats i del 
Senat. 

La Secretària informa que aquesta moció ha estat aprovada per unanimitat per la Junta de Portaveus.
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TORN DE PRECSTORN DE PRECSTORN DE PRECSTORN DE PRECS ,,,,    PREGUNTES I INTERPEL·LACIONSPREGUNTES I INTERPEL·LACIONSPREGUNTES I INTERPEL·LACIONSPREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

Alcalde: Moltes gràcies. Després d'aquestes dues mocions passarem a l'apartat de precs, preguntes i 
interpel·lacions. Per part d'Acció Granollers, endavant  

Senyor Mur: Gràcies Alcalde. Un prec seria el tema. Si no estic mal informat ahir els tres, perdó el 
prec és per la regidora Maria del Mar, ahir els tres sindicats amb representació policial a Granollers 
van presentar una instància per queixar-se de la manera en que s'estan planificant determinats 
operatius policials, sobretot en moments molt concrets, com són típicament les celebracions 
esportives, en el que ja se sap que és més difícil controlar al personal, no? Alguns s'esveren i en fan 
alguna.

Tenim entès que diferents vegades que hi hagut algun tipus d'acte d'aquesta mena, la planificació de 
l'operatiu policial ha estat d'un agent, es a dir unipersonal, han enviat agents de la policia 
unipersonals, es a dir, ells sols, a protegir una zona determinada de la ciutat. Sabem que els agents 
de policia demanen que això no sigui així, que com a mínim n'hi vagin dos, ni que sigui per una 
qüestió de seguretat entre ells. Sabem també que en algun cas que hi ha hagut alguna planificació 
d'aquestes, la pròpia regidora en algun moment va demanar que això no es fes així, però sembla ser 
que la tendència, eh, la tendència a planificar aquestes operacions concretes és d 'una persona sola.

Entenem que són moments d'un cert risc, no és "lo" mateix fer un operatiu el dia de la Mitja Marató, 
que tothom va content i alegre, que en una actuació d'aquest tipus, doncs que hi pot haver personal 
que, ja ho sabem, es “desmadren”. En tot cas, el nostre prec, recollim la proposta que fan els agents 
de la policia, m'atreveixo a fer el prec perquè la proposta la fan agents de policia i no algú, per tant 
entenc que ells saben quina és la seva feina i els riscos que corren, i per tant recullo el seu prec en el 
sentit de que es tingui la previsió de ordenar o de planificar les operacions aquestes una mica 
especials amb parelles d'agents de policia. Gràcies. 

Alcalde: En tot cas atès que és un prec, no sé si la regidora vol contestar, però jo el que suggeriria, es 
que anotem el prec i en tot cas en el marc de la Comissió Informativa, amb la presència de qui fa la 
planificació que és el Cap de la Policia Local, es pugui fer una anàlisi detallada del seu prec. En tot 
cas, si li sembla i si li sembla a la regidora, ens emplaçaríem a fer aquesta reflexió amb el Cap de la 
Policia Local al costat. Mes qüestions?  

Senyor Mur: Un altre. Quan en el seu moment vam desfer el Consorci del CTUG per raons que en 
aquell moment eren flagrants i no ho vam discutir, vam entendre que havia de ser així, i hi va haver 
una garantia que determinada formació que es feia en el CTUG es continuaria desenvolupant. Hem 
observat, els 12 últims mesos, Can Muntanyola fa una sèrie de formacions, molt interessants, molt 
potents, orientades sobretot a les empreses, i en aquest sentit doncs no hi ha res a dir, és una 
formació de qualitat, però la formació de tipus tecnològic, ha desaparegut del mapa de Granollers, i ho 
dic perquè hi ha gent que em pregunta: a on puc anar a fer un curs de tal tipus? Em refereixo a 
tecnologia, tecnologia, com és el Windows 8, em refereixo a coses d'aquest estil, no temes de muntar 
una pàgina web, que això també ho fan a Granollers Mercat o Can Muntanyola. Jo el que demanaria 
es que intentéssim recuperar, i ara disculpeu-me, suposo que això és per l'Andrea, oi? No?   
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Alcalde: En tot cas ho entenem com un prec i ho adreçarem a la Comissió Informativa corresponent. 
En tot cas, si acaba el prec,

Senyor Mur: Bé, demanar en tot cas a la regidora competencial en aquest tema, que recuperi aquesta 
formació més tecnològica a Granollers, perquè se'ns ha perdut. Gràcies.  

Alcalde: En tot cas no es precís que s'ha perdut. Jo crec que no és el moment de fer la resposta, no és 
exacte, i en tot cas la senyora Garrido li podrà explicar en el marc de la Comissió Informativa en detall 
la feina que es fa en aquest sentit. Alguna altra qüestió? No? Partit Popular? No? Convergència i 
Unió? No? Doncs quedem a disposició de la gent que ens acompanya.

I no havent-hi altres assumptes per tractar s'aixeca la sessió quan són les vint-i-una hores i trenta 
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
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