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ACTA DE LA SESSIÓACTA DE LA SESSIÓACTA DE LA SESSIÓACTA DE LA SESSIÓ     ORDINÀRIAORDINÀRIAORDINÀRIAORDINÀRIA     NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO    8888    DEL PLE DE LA CORPORACIÓDEL PLE DE LA CORPORACIÓDEL PLE DE LA CORPORACIÓDEL PLE DE LA CORPORACIÓ

DiaDiaDiaDia::::        28282828    de juliol dede juliol dede juliol dede juliol de     2015201520152015
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

Sra. Alba Barnusell i Ortuño
Sr. Jordi Terrades i Santacreu
Sra. Mònica Oliveres i Guixer
Sr. Albert Camps i Giró
Sra. Maria del Mar Sánchez i Martínez
Sra. Mireia López i Ontiveros
Sr. Juan Manuel Segovia Ramos
Sra. Andrea Canelo Matito

Regidors i regidores

Sr. Francesc Arolas Pou
Sr. Álvaro Daniel Ferrer Vecilla
Sra. Silvia Rodríguez López
Sr. Rudy Benza Alegría
Sr. Àlex Sastre Prieto
Sr. Josep Maria Noguera Amiel
Sr. Oriol Vila Castelló
Sra. Eugènia Llonch Bonamusa
Sra. Núria Maynou i Hernández
Sr. Chakirm El Homrani i Lesfar
Sr. Enrique Meseguer Casas
Sr. Roberto Carmany Valls
Sr. Eduard Navarro Doménech
Sr. José María Moya Losilla

Secretària general

Sra. Àngels Badia i Busquets

Interventor general

Sr. Francesc Aragón Sánchez

ABSÈNCIES JUSTIFICADES

Sr. Pep Mur i Planas
Sra. Maria Oliver Reche

AlcaldeAlcaldeAlcaldeAlcalde ::::
Molt bona tarda a tots i a totes. Obrim la sessió del Ple ordinari del mes de juliol. Per tant, primera 
sessió ordinària d'aquest mandat. En tot cas, la senyora Secretària pot començar amb l'ordre del dia.
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El primer punt és l'aprovació de l'acta de la sessió del mes de juliol .

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     1111    DE JULIOLDE JULIOLDE JULIOLDE JULIOL

L'Alcalde pregunta als regidors i regidores assistents si tenen alguna observació a fer a l'acta de la 
sessió extraordinària de data 1 de juliol de 2015 i no havent-hi cap s'aprova per unanimitat dels 
regidors i regidores assistents.

AlcaldeAlcaldeAlcaldeAlcalde ::::
Els punt dos i tres, senyora Secretària. 

 
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    22222222    AAAA    25252525,,,,    CORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIES    2222,,,,    9999,,,,    23232323    IIII    30303030    DE JUNY DEDE JUNY DEDE JUNY DEDE JUNY DE    2015201520152015,,,,    
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.

AlcaldeAlcaldeAlcaldeAlcalde ::::
Moltes gràcies. Estem per tant, tots assabentats.

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE L ''''ÀREA DE PREOCESSOS ESTRATÈGICS IÀREA DE PREOCESSOS ESTRATÈGICS IÀREA DE PREOCESSOS ESTRATÈGICS IÀREA DE PREOCESSOS ESTRATÈGICS I     
COMUNICACIÓCOMUNICACIÓCOMUNICACIÓCOMUNICACIÓ

AlcaldeAlcaldeAlcaldeAlcalde ::::
Passem a la part expositiva de la Comissió Informativa de l'Àrea de Processos Estratègics i 
Comunicació. El punt número quatre és un dictamen que acostuma a tenir la unanimitat de tots els 
grups, que és el dictamen relatiu a aprovar les dues festes locals de Granollers per a l 'any 2016. 

4444).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A  APROVAR LES DUES FESTES LOCALS DE GRANOLLERS PER ADICTAMEN RELATIU A  APROVAR LES DUES FESTES LOCALS DE GRANOLLERS PER ADICTAMEN RELATIU A  APROVAR LES DUES FESTES LOCALS DE GRANOLLERS PER ADICTAMEN RELATIU A  APROVAR LES DUES FESTES LOCALS DE GRANOLLERS PER A    
LLLL''''ANYANYANYANY    2016201620162016

La Secretària explica de forma resumida el contingut del dictamen que es transcriu literalment a 
continuació:
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D'acord amb les instruccions que cada any dicta el Departament d'Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya referents al calendari oficial de festes oficials laborals per a l'any 2016. En 
l'Ordre que es publica cada any s'estableix que: "A més de les festes esmentades es fixaran, 
mitjançant una ordre d'aquest Departament, dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a 
proposta dels ajuntaments."

Els Serveis Territorials a Barcelona del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya, requereix a l'Ajuntament de Granollers, amb registre d'entrada núm. 15546 del dia 7 de 
juliol de 2015, la notificació de l'acord de Ple que determini les dues festes locals de Granollers per al 
2016.

Tradicionalment els dos dies fixats com a festes laborals locals han estat el divendres immediatament 
posterior al dijous de l'Ascensió i el divendres següent a l 'últim dijous del mes d'agost.

Atès l'informe favorable de la Secretària General que s'adjunta a l'expedient.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

1111rrrr.... Atès el que disposen l’article 170.1.l) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya; l’article 37 del Reial 
decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de l’Estatut dels treballadors, i 
el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, modificat pel Decret 17/1982, de 28 de gener, pel Decret 
152/1997, de 25 de juny, i pel Decret 146/1998, de 23 de juny.

2222nnnn....    D'acord amb l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim 
jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya .

3333rrrr.... El Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, en l'article 46, s'estableix que el Ple ha d'adoptar l'acord 
relatiu a l'establiment de les festes laborals 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 com a festes locals de Granollers per a l'any 2016 els dies següents: 6 de maig 
(l'Ascensió) i 26 d'agost (Festa Major).

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Notificar aquest acord al Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat, a l'Oficina 
d'Atenció al Ciutadà i al Servei d'imatge i relacions institucionals de l 'Ajuntament de Granollers   

AlcaldeAlcaldeAlcaldeAlcalde ::::
Moltes Gràcies.
S'incorpora el senyor Vila, en tot cas, no hi ha cap qüestió sobre aquest punt i efectivament, hi ha la 
unanimitat de tots els grups municipals. Queden per tant, aprovades aquestes dates com a festes 
locals.

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

AlcaldeAlcaldeAlcaldeAlcalde ::::
Passem al punts de la Comissió Informativa de l'Àrea de Govern i Economia. Els punts cinc, sis, set i 
vuit, són quatre modificacions de crèdit que la senyora secretaria , ara li donarà lectura. Que el debat el 
tractarem, o les intervencions les tractarem globalment i seran votades individualment .
Endavant, senyora secretaria.

5555).-).-).-).-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    27272727////2015201520152015    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
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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 162.950,00€, al qual se li ha 
assignat el codi d'expedient MC AJT 27/2015.

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 27/2015 de modificació del Pressupost de 
l'Ajuntament per suplement de crèdits per un import de 162.950,00€, 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. 

AlcaldeAlcaldeAlcaldeAlcalde ::::
Moltes gràcies.
Aquí, s'ha demanat una intervenció per part del senyor Meseguer de Ciutadans, té la paraula. I en tot 
cas, la votació es farà punt per punt en posterioritat. Endavant. 

SrSrSrSr....    MeseguerMeseguerMeseguerMeseguer ::::
Bé, en el punt cinc, nosaltres ens abstenim. Sí que és cert que les ampliacions i modificacions de 
pressupost ens aquests casos surten del fons de contingència de l'Ajuntament, és a dir, del positiu 
econòmic que tenim per a despeses extres, que sorgeixen en aquest exercici i el que la previsió 
endemés és que es tanqui en positiu el 2015. Cosa que ens alegra, ja que no va passar el mateix en 
l'exercici anterior.
El que nosaltres volem saber és si els quinze mil euros de la Festa Major o els seixanta-cinc mil euros 
dels plans d'ocupació són imprevistos d'última hora o ja estaven previstos abans del 2015. Com en el 
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cas dels cursos per a joves sense la ESO. Perquè, a llavors el que demanem és una previsió més 
exhaustiva a l'hora de fer els pressupostos per no tindré que estar fent modificacions contínuament 
sobre el pressupost ja aprovat a final d'any.
En l'expedient, es parla també de quaranta mil euros que es preveu que recaptarem amb entrades, 
dos mil vuit-centes entrades els dos dies de la final de bàsquet. Saber si es cobrirà la despesa de 
quaranta mil euros que aquesta final comporta, en la recaptació dels quaranta mil euros de les 
entrades i si no vol així, saber a què es destinen els diners recaptats en aquests esdeveniments.
En quant al punt sis, nosaltres en aquest punt volem saber des de quan fa que l'equip de govern sap 
que el Club de Bàsquet Granollers té problemes legionel·losis,.... a l’instal·lació d'aigua del Pavelló; i 
si hi ha hagut algun cas de malaltia d'algun usuari, per aquest tema, que realment és greu i molt 
urgent de solucionar.
Volem saber en quin punt estan les subvencions atorgades per la Diputació, tan per l'actuació dels 
nous projectes de la il·luminació dels espais expositius del Museu de Granollers, on la Diputació ens 
ha atorgat una subvenció de seixanta-quatre mil euros. La subvenció de seixanta-tres mil euros per 
substituir enllumenat públic i els dos-cents trenta-dos mil euros per la substitució de leds a diversos 
punts de la ciutat. Quan parlem de quin punt està, volem dir, si ja estan abonades o no, i si no estan 
abonades si tenim algun calendari de pagaments per part de la Diputació. En aquests punts ens 
abstindrem.
Perdoneu, eh.... que estic una mica costipat....
En el punt set votarem a favor, no tenim res a comentar. 
I en el punt vuit ens abstindrem i comentar que ja hem dit abans que a l'hora de fer un pressupost 
intentem filar una mica més prim per no tindré que estar fent suplements i modificacions constants, ja 
que entenem que si les àrees gestores han manifestat que són actuacions que no poden esperar al 
proper exercici, segurament es podien haver contemplat a l'hora de confeccionar el pressupost per 
l'àrea. Gràcies

AlcaldeAlcaldeAlcaldeAlcalde ::::
Gràcies, cap altre grup vol intervenir? no.
En tot cas, el senyor Terrades, com a regidor d'Hisenda donarà les explicacions oportunes en aquest 
apartat... 

SrSrSrSr....    TerradesTerradesTerradesTerrades ::::
Bé, molt ràpidament. Em consta, de totes maneres que a la Comissió Informativa aquest tema es va 
tractar. El pressupost de l'Ajuntament és un pressupost viu, a principis d'any o a finals d'any, quan 
s'aprova el pressupost, totes les regidories fan la previsió de quin serà el seu estat de despesa. I la 
regidoria d’Hisenda de l'Ajuntament ha de fer la provisió per tal de què aquells plans i aquells 
programes doncs es puguin executar. Tan cert com això, és que al llarg de l'exercici d'on surten a 
vegades imponderables que no estaven previstos de bon inici. En concret, em referiré a dos, els altres 
jo crec que estan suficientment explicats a la Comissió Informativa que és el curs, aquest, per a joves 
sense ESO, és a dir, els cursos que es fan de temes fixats o al voltant d'un tema que fins ara ha tingut 
molt d’èxit en joves que no han seguit els seus estudis normals. Que algunes d'aquestes actuacions 
estaven,... no s'havien incorporat en els anteriors plans de xoc, m'estic referint al curs aquest de so, 
que en l'anterior... quan es va fer l'anterior pla de xoc es va considerar, tothom va considerar que hi 
havien algunes necessitats més imperioses a cobrir amb aquesta despesa. 
És veritat que els nivells de resultats positius d'aquest curs, tant per l’interès de nois i noies joves que 
no havien seguit el seu recorregut curricular i que gràcies a aquests cursos s'havia tornat a enganxar 
en els estudis normals, un cop han passat per aquí. Doncs, les persones que havien estat treballant en 
aquests cursos en anteriors edicions del Pla de Xoc, van tornar a demanar, tant al regidor d'Educació 
com a la regidora de Promoció Econòmica que es fes un esforç per tornar a programar-los. Com què 
hi havien disponibilitat pressupostàries s’ha fet d 'aquesta manera.
I respecte al tema de la legionel·la, aquestes són actuacions que no poden esperar i per tant, 
necessites actuar-hi. No hi havia..., és a dir, no hi havia la previsió pressupostària per actuar en l'antic 
pavelló, l'antic no! el Pavelló de Bàsquet que té unes instal·lacions que ja tenen una certa... són 
antigues, eh! I amb les revisions normals que s'han fet s'ha detectat, o es va detectar que hi podia 
haver-hi un punt problemàtic aquí, per tant, es va actuar immediatament. Però, no hi ha prou d'actuar 
immediatament, té que haver-hi... tot i que s'està actuant en aquests moments i suposo que és 
possible que els treballs estiguin a punt de finalitzar, si que té que haver-hi una previsió 
pressupostària per tal de poder fer front a aquestes despeses, eh! que és el que estem fent.
També dir-li que no hi ha hagut cap persona..., doncs afectada per la legionel·losis, per aquest focus 
que es va detectar en el Pavelló de Bàsquet del carrer Girona.
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AlcaldeAlcaldeAlcaldeAlcalde ::::
Moltes gràcies. No sé si, vol fer ús de la paraula una altra vegada... sí? el torn de rèplica.
 
(El senyor Meseguer, intervé amb una frase que no es pot transcriure degut a que parlen a l'hora)
 
En tot cas, per tant, procedim a les votacions. Deia punt per punt...
El punt cinquè, que és la modificació de crèdit número 27/2015, vots favorables a la proposta? 
Catorze. Vots contraris? Cap. Abstencions? Nou. Queda aprovada, per tant, la proposta.

MAJORIA ABSOLUTAMAJORIA ABSOLUTAMAJORIA ABSOLUTAMAJORIA ABSOLUTA ,,,,    ambambambamb    14141414    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 ----CPCPCPCP    ((((13131313))))    i PPi PPi PPi PP    ((((1111))));;;;    iiii        9999    
abstencions  dels Grups Municipals de CIUabstencions  dels Grups Municipals de CIUabstencions  dels Grups Municipals de CIUabstencions  dels Grups Municipals de CIU     ((((4444)))),,,,    ERCERCERCERC----AGAGAGAG----AMAMAMAM    ((((2222)))),,,,    CCCC''''ssss    ((((2222)))),,,,    i CpGi CpGi CpGi CpG----CUPCUPCUPCUP----PAPAPAPA    ((((1111))))
 

6666).-).-).-).-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    26262626////2015201520152015    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 112.183,48€, al qual se li ha 
assignat el codi d'expedient MC AJT 26/2015.

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 26/2015 de modificació del Pressupost de 
l'Ajuntament per crèdit extraordinari per un import de 112.183,48€, 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. 

APROVAT PER  MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER  MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER  MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER  MAJORIA ABSOLUTA,,,,    ambambambamb    13131313    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----CPCPCPCP    
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((((13131313))));;;;    iiii        10101010    abstencions  dels Grups Municipals de CIUabstencions  dels Grups Municipals de CIUabstencions  dels Grups Municipals de CIUabstencions  dels Grups Municipals de CIU    ((((4444)))),,,,    ERCERCERCERC----AGAGAGAG----AMAMAMAM    ((((2222)))),,,,    CCCC''''ssss    ((((2222)))),,,,        CpGCpGCpGCpG----CUPCUPCUPCUP----PAPAPAPA    
((((1111)))),,,,    i PPi PPi PPi PP    ((((1111).).).).
 

AlcaldeAlcaldeAlcaldeAlcalde ::::
Passem al punt número sis, que és la modificació de crèdit 26/2015. Vots favorables a la proposta? 
Tretze. (l'aire condicionat no és el meu fort!) Vots contraris? Cap. Abstencions? Tota la resta de vots.

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    28282828////2015201520152015    DEDEDEDE    
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LMODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LMODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LMODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE L ''''AJUNTAMENT PER TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITAJUNTAMENT PER TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITAJUNTAMENT PER TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITAJUNTAMENT PER TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT

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

Vist que des de les àrees gestores s'ha proposat la tramitació d'un expedient de modificació del 
Pressupost de l'Ajuntament per transferència de crèdits que afecten a aplicacions pressupostàries de 
diferents àrea de despesa,    per un import de 17.498,00€, al qual se li ha assignat el codi d'expedient 
MC AJT 28/2015.

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

Vist l'informe emès per l'interventor general en virtut del que 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 els articles 179 i 180 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 l'article 10è 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 28/2015 de modificació del Pressupost de 
l'Ajuntament per transferència de crèdits per un import de 17.498,00€, 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. 

APROVAT PER  MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER  MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER  MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER  MAJORIA ABSOLUTA,,,,    ambambambamb    16161616    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----CPCPCPCP    
((((13131313)))),,,,    CCCC''''ssss    ((((2222))))    i i PPi i PPi i PPi i PP    ((((1111))));;;;    iiii        7777    abstencions  dels Grups Municipals de CIUabstencions  dels Grups Municipals de CIUabstencions  dels Grups Municipals de CIUabstencions  dels Grups Municipals de CIU    ((((4444)))),,,,    ERCERCERCERC----AGAGAGAG----AMAMAMAM    ((((2222)))),,,,    iiii    
CpGCpGCpGCpG----CUPCUPCUPCUP----PAPAPAPA    ((((1111))))
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AlcaldeAlcaldeAlcaldeAlcalde ::::
Passem al punt número set, que és la modificació de crèdit 28/2015. Vots favorables a la proposta? 
Setze. Vots contraris? Cap. Abstencions? Set. Per tant, també quedaria aprovada la proposta.

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 MUSEXPEDIENT MC MUSEXPEDIENT MC MUSEXPEDIENT MC MUS    1111////2015201520152015    DEDEDEDE    
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL MUSEU DE GRANOLLERS PER SUPLEMENT DEMODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL MUSEU DE GRANOLLERS PER SUPLEMENT DEMODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL MUSEU DE GRANOLLERS PER SUPLEMENT DEMODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL MUSEU DE GRANOLLERS PER SUPLEMENT DE    
CRÈDITCRÈDITCRÈDITCRÈDIT

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 Museu de Granollers per suplement de crèdits    per un import de 4.447,46€, al qual se li 
ha assignat el codi d'expedient MC MUS 1/2015.

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 1/2015 de modificació del Pressupost del Museu 
de Granollers per suplement de crèdits per un import de 4.447,46€, 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. 

AlcaldeAlcaldeAlcaldeAlcalde ::::
El punt número vuit que és el que fa referència a la modificació de crèdit del Museu de Granollers. 
Vots favorables a la proposta? Tretze. Vots contraris? Cap. La resta, abstencions, per tant, també 
quedaria aprovada.

APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA,,,,    ambambambamb    13131313    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----CPCPCPCP    
((((13131313))));;;;    iiii        10101010    abstencions  dels Grups Municipals de CIUabstencions  dels Grups Municipals de CIUabstencions  dels Grups Municipals de CIUabstencions  dels Grups Municipals de CIU    ((((4444)))),,,,    ERCERCERCERC----AGAGAGAG----AMAMAMAM    ((((2222)))),,,,    CCCC''''ssss    ((((2222)))),,,,        CpGCpGCpGCpG----CUPCUPCUPCUP----PAPAPAPA    
((((1111)))),,,,    i PPi PPi PPi PP    ((((1111).).).).
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AlcaldeAlcaldeAlcaldeAlcalde ::::
Passem al punt número nou, que és dictamen per qual s'aprova una modificació de la plantilla i relació 
de llocs de treball. Endavant senyora Secretària.

9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A MODIFICACIÓDICTAMEN RELATIU A MODIFICACIÓDICTAMEN RELATIU A MODIFICACIÓDICTAMEN RELATIU A MODIFICACIÓ    02020202////2015201520152015    DE LA PLANTILLA I LA RELACIÓ DE LLOCSDE LA PLANTILLA I LA RELACIÓ DE LLOCSDE LA PLANTILLA I LA RELACIÓ DE LLOCSDE LA PLANTILLA I LA RELACIÓ DE LLOCS    
DE TREBALLDE TREBALLDE TREBALLDE TREBALL

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

L'Ajuntament en Ple de data 23 de desembre de 2014 va dictar acord pel qual s'aprova la plantilla i 
relació de llocs de treball per a l 'any 2015.

A la plantilla aprovada hi consten les places vacants amb les característiques següents :

A la plantilla aprovada també hi consten les 2 places ocupades següents:

A la relació de llocs de treball aprovada hi consta els llocs de treball vacants amb les característiques 
següents:

A la relació de llocs de treball aprovada hi consten també els dos llocs de treball ocupats següents :
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Atès que en el procés de funcionarització aprovat en sessió plenària del dia 26 de juny de 2001, no va 
tenir en compte que l'escola Salvador Llobet impartia educació infantil i educació primària , i totes les 
places varen ser creades com tècniccom tècniccom tècniccom tècnic////a mitjàa mitjàa mitjàa mitjà////ana dana dana dana d''''ensenyament primariensenyament primariensenyament primariensenyament primari sense que, des de llavors 
s'hagi fet cap modificació al respecte.

Ateses les necessitats de l'escola Salvador Llobet, que es justifiquen en l'informe emès pel director del 
centre es proposa:

- Modificar la denominació de tres places de funcionari vacants de l’escola pública municipal 
Salvador Llobet, enlloc de 3 places de Tècnic/a mitjà/ana ensenyament primari, grup de classificació 
A2 siguin 3 places de Tècnic/a mitjà/ana ensenyament primari/infantil, grup de classificació A2.

Atès que de la revisió de l'esmentat procés de funcionarització, les actes de presa de possessió de 
personal funcionari de carrera hi ha una discordança en la denominació de la plaça i lloc de treball 
de dues funcionaries, es proposa:

- Modificar la denominació de la plaça i lloc de treball de funcionari que ocupa la senyora Míriam 
Álvarez Martín, per tal que enlloc de Tècnic/a mitjà/ana ensenyament primari, grup de classificació 
A2, consti Tècnic/a mitjà/ana ensenyament primari especialitat intantil, grup de classificació A2, tal i 
com ja consta a l’acta de presa de possessió que s'adjunta a l'expedient.

- Modificar la denominació de la plaça i lloc de treball de funcionari que ocupa la senyora Dolores 
Linares Borja, per tal que enlloc de Tècnic/a mitjà/ana ensenyament primari, grup de classificació 
A2, consti Tècnic/a mitjà/ana en educació especialitat educació infantil , grup de classificació A2, tal i 
com ja consta a l’acta de presa de possessió que s'adjunta a l'expedient.

Per part del director de l’escola pública municipal Salvador Llobet s’ha emès informe de data 10 de juliol 
de 2015, on justifica la necessitat de places i llocs de treball d 'educació infantil, que diu:

"Per al seu correcte funcionament i organització l’Escola Salvador Llobet precisa que part del seu 
professorat tingui l’especialitat d’Educació Infantil, altres la d’Educació Primària i altres mestres 
siguin especialistes de Música, Educació Especial, Anglès o Educació Física.

Atès que el nombre d’especialistes de cada matèria ha de ser equilibrat, però no fix, i que hi ha mestres 
que poden exercir diferents especialitats o en diferents etapes educatives proposem que 
progressivament s’identifiqui la plaça que ocupa el personal docent de l’Escola Salvador Llobet com 
a mestremestremestremestre////aaaa (o bé tècnic mitjàtècnic mitjàtècnic mitjàtècnic mitjà ) d’educació infantild’educació infantild’educació infantild’educació infantil     ////    primàriaprimàriaprimàriaprimària .

Inicialment aquesta modificació en la denominació de la plaça s’aplicaria a :
- Les places vacants que fins fa pocs mesos ocupaven:
o Vicky Matesanz
o Sílvia Alvaladejo
o Antoni Fernández
- La plaça assignada a la mestra Míriam Álvarez, que en l’acta de presa de possessió consta com a 

tècnic/a mitjà/ana en educació infantil.
- La plaça assignada a la mestra Ma. Dolors Linares, que en l’acta de presa de possessió consta 

com a tècnic/a mitjà/ana en educació infantil."

La proposta de modificació consisteix en el canvi de denominació de les places i llocs de treball vacants 
amb el detall sergüent:

- 3 vacants de l’escola pública municipal Salvador Llobet, enlloc de 3 places de Tècnic/a mitjà/ana 
ensenyament primari, grup de classificació A2, passen a denominar-se Tècnic/a mitjà/ana 
ensenyament primari/infantil, grup de classificació A2.

- La plaça i lloc de treball que ocupa la senyora Míriam Álvarez Martín, actualment Tècnic/a mitjà/ana 
ensenyament primari, grup de classificació A2, passa a denominar-se Tècnic/a mitjà/ana 
ensenyament infantil, grup de classificació A2, tal i com ja consta a l’acta de presa de possessió.

- La plaça i lloc de treball que ocupa la senyora Dolores Linares, actualment Tècnic/a mitjà/ana 
ensenyament primari, grup de classificació A2, passa a denominar-se Tècnic/a mitjà/ana 
ensenyament infantil, grup de classificació A2, tal i com ja consta a l’acta de presa de possessió.

Aquesta modificació es produeix d’acord amb les necessitats descrites per l’informe del director de 
l’escola pública municipal Salvador Llobet, en que es posa de manifest la realitat del centre i  les 
propostes a desenvolupar  per tal d’adequar la plantilla a les necessitats educatives .
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La modificació de la denominació de les 3 places i lloc de treball d'una banda, i d'altra esmenar l'error de 
denominació de la plaça i lloc de treball de dues places de funcionaries de carrera , no requereix cap 
modificació pressupostaria i no suposa cap increment del Capítol I .

Atès que la modificació de la relació de llocs de treball és objecte de negociació col·lectiva, s'ha tractat 
el tema, informant dels canvis a la reunió celebrada amb la Mesa de negociació del dia 22 de juny 
de 2015 i negociat a la reunió del dia 15 de juliol de 2015, tal com s'acredita amb l'acta de la reunió 
del dia 22 de juny i el certificat de la secretaria de la Mesa de negociació de la reunió celebrada el 
dia 15 de juliol de 2015.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

- Els articles 31 i següents i 69 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
- Els articles 22.2.i), 90.2, 92 i 92 bis de la Llei de 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local.
- Els articles 126.4, 127 i 129.3.a) del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual 

s'aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local .
- L'article 15 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública.
- Els articles 61 a 64 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós 

de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.
- El Reial Decret 861/1986, de 25 d'abril, pel qual s'estableix el règim de les retribucions dels 

funcionaris d'Administració Local.
- La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l 'Administració Local.
- Els articles 20 i 21 de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat 

per al 2015.

D'acord amb l'informe emès per la Cap de Servei de Recursos Humans

    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 la denominació de les places i llocs de treball segons el detall 
següent:

PLANTILLA

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL
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SegonSegonSegonSegon....    Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província

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

AlcaldeAlcaldeAlcaldeAlcalde ::::
Moltes gràcies.
Aquí hi ha acord dels diferents grups, un tema tractat a la Comissió Informativa, per tant el donem per 
aprovat per unanimitat.

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

AlcaldeAlcaldeAlcaldeAlcalde ::::
Passem al punt número deu, que és un punt al partir del qual es dóna compte, per tant no hi ha 
votació, d'un informe de la Direcció General sobre el compliment dels objectius d'estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat de l 'Ajuntament i òrgans concurrents. Senyora Secretària...

 
10101010).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A DONAR COMPTE DELS INFORMES DE LA INTERVENCIÓDICTAMEN RELATIU A DONAR COMPTE DELS INFORMES DE LA INTERVENCIÓDICTAMEN RELATIU A DONAR COMPTE DELS INFORMES DE LA INTERVENCIÓDICTAMEN RELATIU A DONAR COMPTE DELS INFORMES DE LA INTERVENCIÓ    
GENERAL SOBRE EL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DGENERAL SOBRE EL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DGENERAL SOBRE EL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DGENERAL SOBRE EL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS D''''ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA IESTABILITAT PRESSUPOSTARIA IESTABILITAT PRESSUPOSTARIA IESTABILITAT PRESSUPOSTARIA I    
SOSTENIBILITAT FINANCERA DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOSTSOSTENIBILITAT FINANCERA DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOSTSOSTENIBILITAT FINANCERA DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOSTSOSTENIBILITAT FINANCERA DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST    2014201420142014    DE LDE LDE LDE L''''AJUNTAMENTAJUNTAMENTAJUNTAMENTAJUNTAMENT     
DE GRANOLLERSDE GRANOLLERSDE GRANOLLERSDE GRANOLLERS,,,,    DEL PATRONAT DEL MUSEU DE GRANOLLERSDEL PATRONAT DEL MUSEU DE GRANOLLERSDEL PATRONAT DEL MUSEU DE GRANOLLERSDEL PATRONAT DEL MUSEU DE GRANOLLERS,,,,    DELS CONSORCISDELS CONSORCISDELS CONSORCISDELS CONSORCIS    
MONTSERRAT MONTEROMONTSERRAT MONTEROMONTSERRAT MONTEROMONTSERRAT MONTERO,,,,    TELEDIGITAL GRANOLLERS I GESTIÓ DE RESIDUS DEL VALLÈSTELEDIGITAL GRANOLLERS I GESTIÓ DE RESIDUS DEL VALLÈSTELEDIGITAL GRANOLLERS I GESTIÓ DE RESIDUS DEL VALLÈSTELEDIGITAL GRANOLLERS I GESTIÓ DE RESIDUS DEL VALLÈS    
ORIENTALORIENTALORIENTALORIENTAL,,,,    AIXÍ COM DELS COMPTES ANUALSAIXÍ COM DELS COMPTES ANUALSAIXÍ COM DELS COMPTES ANUALSAIXÍ COM DELS COMPTES ANUALS    2014201420142014    DE LES SOCIETATS MUNICIPALSDE LES SOCIETATS MUNICIPALSDE LES SOCIETATS MUNICIPALSDE LES SOCIETATS MUNICIPALS    
GRANOLLERS PROMOCIONS SGRANOLLERS PROMOCIONS SGRANOLLERS PROMOCIONS SGRANOLLERS PROMOCIONS S....AAAA....,,,,    GRANOLLERS ESCENA SGRANOLLERS ESCENA SGRANOLLERS ESCENA SGRANOLLERS ESCENA S....LLLL....,,,,    GRANOLLERS AUDIOVISUALGRANOLLERS AUDIOVISUALGRANOLLERS AUDIOVISUALGRANOLLERS AUDIOVISUAL    
SSSS....LLLL....,,,,    LLLL''''EEEE....PPPP....EEEE....    GRANOLLERS MERCAT I LA SOCIETAT VALLÈS ORIENTAL TELEVISIÓ SGRANOLLERS MERCAT I LA SOCIETAT VALLÈS ORIENTAL TELEVISIÓ SGRANOLLERS MERCAT I LA SOCIETAT VALLÈS ORIENTAL TELEVISIÓ SGRANOLLERS MERCAT I LA SOCIETAT VALLÈS ORIENTAL TELEVISIÓ S....LLLL;;;;    I AI AI AI A    
DONAR COMPTE DE LDONAR COMPTE DE LDONAR COMPTE DE LDONAR COMPTE DE L''''INFORME DINFORME DINFORME DINFORME D''''INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DELS OBJECTIUSINTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DELS OBJECTIUSINTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DELS OBJECTIUSINTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS    
DDDD''''ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA DELS COMPTES ANUALSESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA DELS COMPTES ANUALSESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA DELS COMPTES ANUALSESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA DELS COMPTES ANUALS    
2014201420142014    DE LA SOCIETAT SERVEIS AMBIENTALS DEL VALLÈS ORIENTAL SDE LA SOCIETAT SERVEIS AMBIENTALS DEL VALLÈS ORIENTAL SDE LA SOCIETAT SERVEIS AMBIENTALS DEL VALLÈS ORIENTAL SDE LA SOCIETAT SERVEIS AMBIENTALS DEL VALLÈS ORIENTAL S ....AAAA....

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

En data 22 de maig de 2015 l'Interventor General ha emès informe sobre el compliment dels objectius 
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de la liquidació del pressupost 2014 de 
l’Ajuntament de Granollers, del Patronat del Museu de Granollers, dels Consorcis  Montserrat 
Montero, Teledigital Granollers i Gestió de residus del Vallès Oriental, així com dels comptes anuals 
2014 de les societats municipals Granollers Promocions S.A., Granollers Escena S.L., Granollers 
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Audiovisual S.L., l’E.P.E Granollers Mercat i la societat Vallès Oriental Televisió S .L. 

En data 22 de maig de 2015 l'Interventor General ha emès informe sobre el compliment dels objectius 
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera dels comptes anuals 2014 de la societat SERVEIS 
AMBIENTALS DEL VALLES ORIENTAL S.A.

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

La Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera  (LOEPSF).

L' 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.

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 es transcriu literalment :

INFORME  D’INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DELS OBJ ECTIUS 
D'ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA I SOSTENIBILITAT FINAN CERA DE LA 
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2014 de l’Ajuntament de G ranollers, del Patronat del 
Museu de Granollers, dels Consorcis  Montserrat Mon tero, Teledigital Granollers i 
Gestió de residus del Vallès Oriental, així com del s comptes anuals 2014 de les 
societats municipals Granollers Promocions S.A., Gr anollers Escena S.L., Granollers 
Audiovisual S.L., l’E.P.E Granollers Mercat i la so cietat Vallès Oriental Televisió S.L. 

Aquest informe es realitza per tal de verificar que la liquidació del pressupost 2014 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. 

ANTECEDENTS

En  l’inventari d’Ens del Sector Públic Local des de l’octubre del 2013 únicament hi constaven com 
entitats dependents de l’Ajuntament de Granollers, classificades dins del sector Administracions 
Públiques a efectes de comptabilitat nacional, el Patronat del Museu municipal, l’Entitat Pública 
Empresarial Granollers Mercat, i les societats mercantils Granollers Promocions S.A., Granollers 
Escena S.L. i Granollers Audiovisual S.L. , però en el mes de desembre de 2014 la Intervenció 
General de l’Administració de l’Estat va notificar que s’incorporaven com unitats institucionals 
públiques dependents de l’Ajuntament de Granollers, classificades dins del sector d’administracions 
públiques, les entitats del Consorci de Gestió de Residus del Vallès Oriental, el Consorci d’Educació 
Especial Montserrat Montero, el Consorci Teledigital Granollers i la seva societat mercantil Vallès 
Oriental Televisió S.L.U.

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 2014, 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 231/2015 
de data  20 de març del 2015, amb un resultat pressupostari per operacions no financeres de 
1.503.382,38 euros. 
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2. Liquidació del pressupost del  Patronat Municipal del Museu aprovada mitjançant Resolució nº 
232/2015 de data  20 de març del 2015, amb un resultat pressupostari per operacions no financeres 
de 91.409,01 euros.

3. Formulació dels comptes anuals 2014 de la societat municipal GRANOLLERS ESCENA S.L. 
aprovada pel seu Consell d’Administració en data 16 d’abril de 2015, amb un resultat del compte de 
pèrdues i guanys de 3.027,39 euros.

4. Formulació dels comptes anuals 2014 de l’EPE GRANOLLERS MERCAT  aprovada pel seu Consell 
d’Administració en data 26 de març de 2015, amb un resultat del compte de pèrdues i guanys de 
13.610,31 euros.

5. Formulació dels comptes anuals 2014 de la societat municipal GRANOLLERS AUDIOVISUAL S.L. 
aprovada pel seu Consell d’Administració en data 8 d’abril de 2015, amb un resultat del compte de 
pèrdues i guanys de  (-) 298.159,34 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 2014 de la societat municipal GRANOLLERS PROMOCIONS S.A. 
aprovada pel seu Consell d’Administració en data 30 de març de 2015, amb un resultat del compte 
de pèrdues i guanys de 338.548,97 euros.

7. Liquidació del pressupost del Consorci Montserrat Montero aprovada mitjançant acord de data  27 
de febrer del 2015, amb un resultat pressupostari per operacions no financeres de 12.742,41 euros. 

8. Liquidació del pressupost del  Consorci Teledigital Granollers aprovada mitjançant acord de data  9 
de febrer del 2015, amb un resultat pressupostari per operacions no financeres de 1.448,51 euros.

9. Liquidació del pressupost del  Consorci de Gestió de residus del Vallès Oriental aprovada mitjançant 
acord de data  10 d’abril del 2015, amb un resultat pressupostari per operacions no financeres de 
68.890,37 euros.

10. Formulació dels comptes anuals 2014 de Vallès Oriental Televisió S.L. aprovada pel seu Consell 
d’Administració en data 24 d’abril de 2015, amb un resultat del compte de pèrdues i guanys de                  
(-) 636.264,05 euros; en aquest cas el resultat negatiu és eixugat  per l’aportació del Consorci 
Teledigital d’import de 637.000 € que s’ha comptabilitzat en el patrimoni net de l’entitat.

FONAMENTS 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 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), que incorpora les modificacions introduïdes en els annexos de 
l’Ordre per la Resolució ECO/2876/2014, de 16 de desembre.
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• Nota informativa de 6 de febrer de 2015 emesa per la Direcció General de Política Financera sobre 
el règim de tutela financera dels ens locals per a l’exercici 2015

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 
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) 
7. Consorci Montserrat Montero (AAPP)
8. Consorci de Gestió de residus del Vallès Oriental (AAPP)
9. Consorci Teledigital Granollers (AAPP)
10. Vallès Oriental Televisió S.L.  (AAPP)

En aquests moments també figura com a unitat institucional pública dependent de l’Ajuntament de 
Granollers la societat SERVEIS AMBIENTALS DEL VALLÈS ORIENTAL S.A. participada 
majoritàriament pel Consorci de Gestió de Residus del Vallès Oriental, encara que està pendent que la 
Intervenció General de l’Estat la sectoritzi o bé com Administració pública o com ens de no mercat 
dins del sector de societats no financeres. Per tant la citada entitat formarà part de les entitats 
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.

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 
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costos de producció. En aquest sentit el fet que la societat SERVEIS AMBIENTALS DEL VALLÈS 
ORIENTAL S.A. no rebi aportacions de l’Ajuntament de Granollers significa que fins que no sigui 
sectoritzada per l’IGAE, estarà inclosa en el 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. Per tant caldrà avaluar l’estabilitat d’aquesta entitat 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:

A. Objectiu d’estabilitat pressupostària
B. Regla de la despesa
C. Objectiu de deute públic

A. OBJECTIU 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, Granollers Audiovisual S.L., 
Consorci Montserrat Montero, Consorci de Gestió de residus del Vallès Oriental, Consorci Teledigital 
Granollers i la seva societat Vallès Oriental Televisió S.L.),  compliran l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària si el conjunt dels pressupostos liquidats i els comptes anuals formulats per les citades 
entitats classificades com administracions públiques, 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, el Patronat del Museu de 
Granollers, el Consorci Montserrat Montero, el Consorci de Gestió de residus del Vallès Oriental i el 
Consorci Teledigital Granollers.

• Entitats sotmeses al Pla General de comptabilitat privada: EPE Granollers Mercat, Granollers 
Promocions S.A. , Granollers Escena S.L. , Granollers Audiovisual S.L. i Vallès Oriental Televisió S.L.

1. En les entitats sotmeses a pressupost limitador per la medició de la capacitat o necessitat de 
finançament es tindrà en compte el següent:

• (+) Resultat pressupostari 2014 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. 

• (+/-) Ajustos de consolidació per homogeneïtzar les operacions internes d’ingressos i 
despeses entre les entitats de la Corporació o dependents d’ella (article 2.1 LOEPSF), que s’apliquen 
per corregir els desajustos que puguin sorgir entre les quantitats entregades i les rebudes en els 
pressupostos liquidats de l’exercici 2014 o, en el seu cas, estats financers, per operacions internes 
entre les entitats integrants de la Corporació Local o ens dependents d’aquesta, de manera que 
prevalgui el criteri de la unitat pagadora en quan a import, concepte i període al que correspon 
l’operació. 
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• (+/-) Ajustos a aplicar al saldo resultant dels ingressos i les despeses no financeres del 
pressupost liquidat per relacionar-lo amb la capacitat o necessitat de finançament calculada conforme 
al SEC:

Ajustos en la liquidació d’ingressos:
a) Ajust que s’aplica als ingressos no afectats a inversions comptabilitzades 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, 2009 i d’altres)
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’altres AAPP no dependents.
k) Ajust per fallits de préstecs concedits

D’acord amb les xifres de la liquidació del pressupost 2014, la capacitat o necessitat de finançament 
calculada d’acord amb els criteris SEC per les entitats del grup Ajuntament de Granollers sotmeses a 
pressupost limitador, és el que es detalla en l’ ANNEX 1 i que es resumeix en:

2. En les entitats del grup sotmeses al Pla General de comptabilitat privada o les seves adaptacions 
sectorials  la medició de  la capacitat o necessitat de finançament es realitza per la diferència entre els 
ingressos i les despeses computables a efectes de la comptabilitat nacional, d’acord amb la 
informació continguda en els seus comptes anuals:

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
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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; d’inversions immobiliàries i 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. (+/-) Ajust de consolidació per homogeneïtzar les operacions internes entre les entitats del grup 
(article 2.1 LOEPSF). 

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)
                (+/-) 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 2014 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 SEC que es detalla en ANNEX 2 i es resumeix en:

3. El resultat total consolidat  del càlcul de la necessitat o capacitat de finançament sobre la 
liquidació dels comptes 2014, a efectes d’estabilitat pressupostària, de totes les entitats del grup 
Ajuntament de Granollers sectoritzades com administracions públiques  és el següent: 
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B. REGLA 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, modificat, 
en el seu cas, per l’import dels increments permanents i disminucions de recaptació derivats de canvis 
normatius. Així mateix correspondrà 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 juny de 2013 el Consell de Ministres va aprovar per les Corporacions Locals que la variació 
de la despesa computable per l’exercici 2014 (regla de la despesa) no podria superar la taxa de 
referència de creixement del producte interior brut de mitja termini de l’economia espanyola, xifrat en 
l’1,5 %.

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, 
comparant la despesa computable liquidada de l’exercici 2014 amb la del 2013.

Com a novetat d’aquest exercici 2014 ha estat la incorporació al grup d’entitats dependents de 
l’Ajuntament de Granollers, sectoritzades com administracions públiques, les entitats del Consorci 
Montserrat Montero, el Consorci de Gestió de residus del Vallès Oriental, el Consorci Teledigital 
Granollers i la seva societat Vallès Oriental Televisió S.L., pel que es procedirà primer a calcular la 
base de la despesa computable del grup corresponent a l’exercici 2013 incorporant les citades 
entitats, a partir de la qual calcularem la base màxima de despesa consolidada de l’exercici 2014:

• Despesa computable del grup Ajuntament de Granollers corresponent a la liquidació de l’exercici 
2013:
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• Taxa de creixement prevista per l’exercici 2014 per les Corporacions Locals aprovada pel Govern 
de l’Estat: 1,5%

• Valoració dels canvis normatius realitzats en l’exercici 2014 respecta el 2013: No n’hi han.

Així el grup Ajuntament de Granollers, on s’inclouen les entitats sectoritzades com administració 
pública, complirà la Regla de la despesa per la liquidació del pressupost 2014 si aquesta no supera el 
valor màxim base de la despesa computable consolida da que es detalla a continuació:

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 
2014, que ens permeti realitzar el control de la regla despesa, caldrà distingir entre:

• Entitats sotmeses a pressupost limitador: Ajuntament de Granollers, el Patronat del Museu de 
Granollers, el Consorci Montserrat Montero, el Consorci de Gestió de residus del Vallès Oriental i el 
Consorci Teledigital Granollers.

• Entitats sotmeses al Pla General de comptabilitat privada: EPE Granollers Mercat, Granollers 
Promocions S.A. , Granollers Escena S.L. , Granollers Audiovisual S.L. i Vallès Oriental Televisió S.L.

1. En les entitats del grup sotmeses a pressupost limitador el càlcul de la despesa computable de la 
liquidació del pressupost 2014 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:

• (+) de les depeses no financeres reconegudes dels capítols 1 a 7 del pressupost de 
despeses liquidat 2014, tenint en compte que pel que fa al capítol 3 de despeses financeres, 
únicament s’inclouran les 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.

• (+/-) ajustos que permetran el càlcul de les despeses no financeres segons els criteris del 
Sistema Europeu de Comptes (SEC):
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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

• (-) despesa no financera que ha estat 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.

• (-) pagaments per transferències (o d’altres operacions internes), el destinatari de les quals sigui 
alguna de les entitats que integren el grup sectoritzat com administració pública.

• (-) transferències per fons dels sistemes de finançament.

• (+/-) increment / disminucions de recaptació per canvis normatius.

• (-) despesa computable per inversions financerament sostenibles (DA6ª LO 9/2013).

Així de les xifres de la liquidació del pressupost 2014 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:

2. En les entitats del grup sotmeses al pla general de comptabilitat privada el càlcul de la despesa 
computable de la liquidació 2014 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 



22

obtenir la despesa no financera exclosos els interessos del deute caldrà:

• (+) despeses no financeres ajustades al Sistema Europeu de Comptes, exclosos els interessos:
a) Aprovisionaments
b) Despeses de personal
c) Altres despeses d’explotació
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

• (-) despesa no financera que ha estat finançada amb fons finalistes procedents de la Unió 
Europea o d’altres Administracions Públiques. 

• (-) pagaments per transferències (o d’altres operacions internes), el destinatari de les quals sigui 
alguna de les entitats que integren el grup sectoritzat com administració pública.

• (+/-) increment / disminucions de recaptació per canvis normatius.

• (-) despesa computable per inversions financerament sostenibles (DA6ª LO 9/2013).

Així de les xifres que s’obtenen dels comptes anuals 2014 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 consolidat  del càlcul de la base de la despesa computable de 
l’exercici 2014 , amb comparació amb el valor màxim previst calculat a partir de la liquidació 2013 
incrementada per la taxa de creixement aprovada pel Govern de l’Estat (1,5%) i per la valoració dels 
canvis normatius introduïts en l’exercici 2014, és el següent:



23

C. OBJECTIU DE DEUTE PÚBLIC

L’article 13 de la LOEPSF, determina els límits d’endeutament de les administracions locals (encara 
que són transitoris fins el 2020 d’acord a la disposició transitòria 1ª de la LOEPSF), a través del 
principi de sostenibilitat financera on s’indica el següent:

“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. Si com a conseqüència de les obligacions derivades de la 
normativa europea, resultés un deute diferent al 60% , el repartiment del mateix entre l’Administració 
central, les comunitats autònomes i les corporacions locals respectarà les proporcions anteriorment 
exposades.
2. L’administració pública que superi el límit de deute públic no podrà realitzar operacions 
d’endeutament net. ”

El 20 de juny de 2013 el Consell de Ministres va aprovar per les Corporacions Locals un límit a 
l’objectiu de deute públic per l’exercici 2014 xifrat en el 4% del PIB.

Donat que el límit expressat en l’article 13 de la LOEPSF per les corporacions locals 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 31/12/2014 del NIVELL DE  DEUTE VIU del grup administració pública 
corresponent a l’Ajuntament de Granollers és el següent:
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Cal tenir en compte que no hi ha inclòs el deute avalat ni les devolucions pendents per la participació 
de tributs de l’Estat dels exercici 2008 i 2009.

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 
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 limitador  (Ajuntament de 
Granollers, el Patronat del Museu de Granollers, el Consorci Montserrat Montero, el Consorci de 
Gestió de residus del Vallès Oriental i el Consorci Teledigital Granollers) no es pot aplicar de manera 
literal, ja que existeix una restricció: la capacitat de generar nova despesa al pressupost 2015 que té el 
Romanent per Despeses Generals del pressupost 2014 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 2015 format pel Romanent de tresoreria 
per Despeses Generals liquidat 2014 menys  l’import de la despesa compromesa en la liquidació 2014 
que s’incorporarà al pressupost 2015.
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Pel que fa a les entitats sense pressupost limitador  (EPE Granollers Mercat, Granollers 
Promocions S.A., Granollers Escena S.L. i Granollers Audiovisual S.L. i Vallès Oriental Televisió 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 art.2.1 
LOEPSF de 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:

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 
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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.

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.”
El Reial decret-llei 17/2014, de 26 de desembre,  “de medidas de sostenibilidad financiera de las 
comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico ”, preveu en la seva 
clàusula addicional novena l’ampliació per l’exercici 2015 del règim que ha estat en vigor durant el 
2014 corresponent al destí del superàvit de les entitats locals.

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 Granollers  (entitats de l’àmbit de l’art.2.1 LOEPSF) es 
verifica que:
• la ràtio de Deute Viu a la liquidació de 2014 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 2014 (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 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  
5.966.013,99 euros a les següents finalitats previstes a la DA 6ena. punt 2 a):
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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 6 de febrer de 2015 emesa per la Direcció General de Política Financera 
de la Generalitat de Catalunya, sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l’exercici 2015, 
en el seu apartat 12.3 i 12.4 estableix:

12.3 Criteris generals d’utilització del romanent d e tresoreria per a despeses generals de signe posit iu
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:
12.3.1 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 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 9.1 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.

12.3.2 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 2 d’aquesta nota 
informativa. La utilització d’aquests recursos ha de permetre reduir l’apel·lació a nou endeutament a curt termini.

12.4. Destí del romanent de tresoreria per a despes es generals de signe positiu per l’import màxim de la 
capacitat de finançament generada en l’exercici liq uidat
El romanent de tresoreria per a despeses generals de signe positiu, per l’import màxim de la capacitat de 
finançament generada en l’exercici liquidat, s’ha d’aplicar als destins que es detallen a continuació. La utilització 
del romanent per a les finalitats esmentades en l’apartat 12.3 anterior computa a efectes de determinar la part 
del romanent que s’ha d’aplicar a aquests destins.
12.4.1 Inversió financerament sostenible, en cas de compliment de les condicions legals
D’acord amb la disposició addicional novena del Reial decret llei 17/2014, de 26 de desembre, els ens locals 
que compleixen els requisits de la disposició addicional sisena de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, poden destinar el superàvit de 2014 al finançament 
d’inversió financerament sostenible, en els termes previstos a la disposició addicional setzena del Text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals.
12.4.2 Reducció de l’endeutament en termes nets En darrer terme, el superàvit s’ha de destinar a reduir 
l’endeutament en termes nets, amb la consegüent reducció de l’endeutament previst a 31 de desembre de 
l’exercici en curs i dels costos financers.

Per tant s’interpreta a partir de la citada nota informativa i del que consta en la LOEPSF que pel grup 
de 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 2014 és 
el següent:
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Del citat Romanent de tresoreria per a despeses generals corresponent a la liquidació del pressupost 
2014 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 
2014 que es preveu incorporar al pressupost del 2015 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.

El detall per entitat és el següent:

CONCLUSIONS DE L’INFORME D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀR IA DE LA 
LIQUIDACIÓ DE L’EXERCICI 2014.

1. Control 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, Consorci Montserrat Montero, Consorci de Gestió de residus 
del Vallès Oriental, Consorci Teledigital Granollers, la seva societat Vallès Oriental Televisió S.L., 
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 2014 un 
resultat consolidat a efectes d’estabilitat pressupostària de CAPACITAT DE FINANÇAMENT 
d’import  5.969.300,84 euros, del que es desprèn que s’assoleix l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària de la llei orgànica 2/2012.

2. Control de la regla de despesa .-  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, 
Consorci Montserrat Montero, Consorci de Gestió de residus del Vallès Oriental, Consorci 
Teledigital Granollers, la seva societat Vallès Oriental Televisió S.L., l’EPE Granollers Mercat, la 
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societat Granollers Promocions S.A. , la societat Granollers Escena S.L. i la societat Granollers 
Audiovisual S.L.), s’ha obtingut una base de despesa computable consolidada corresponent a la 
liquidació 2014  d’import 65.960.738,93 euros, que  està per sobre del  límit màxim de despesa 
comptable , d’import 65.138.232,07 euros,  definit a partir de la despesa computable consolidada 
del grup corresponent a la liquidació 2013, incrementada per la taxa de creixement aprovada pel 
Govern de l’Estat (1,5%) i per la valoració dels canvis normatius introduïts en l’exercici 2014.

3. El control de l’objectiu d’estabilitat de la LOEPSF  es compleix  en la liquidació del 
pressupost 2014 per les entitats que conformen el g rup Ajuntament de Granollers 
classificades com administració pública  segons art icle 2.1 LOEPSF i 4.1 del Reglament.

4. El control de la regla de la despesa de la LOEPSF n o es compleix  en la liquidació del 
pressupost 2014 per les entitats que conformen el g rup Ajuntament de Granollers 
classificades com administració pública  segons art icle 2.1 LOEPSF i 4.1 del Reglament. , 
per tant d’acord amb el que s’estableix en els articles 21 i 23 de la LOEPSF l’Administració 
incomplidora haurà de formular un pla econòmic i financer que permeti en l’any en curs i el 
següent el compliment de l’objectiu de la regla de la despesa. El contingut del pla econòmic i 
financer està regulat en l’article 21.2 de la LOEPSF, l’article 9.2 de l’Ordre HAP/2105/2012 
modificat per l’Ordre HAP/2082/2014 i l’article 116 bis de la LRSAL. El citat pla haurà d’esser 
aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Granollers a partir de la presentació, per part de les entitats que 
conformen el grup d’entitats a efectes de la LOEPSF, de la planificació pressupostària per 
l’exercici 2015 i 2016 que permeti el compliment de l’objectiu de la regla de la despesa. D’acord 
amb el que s’estableix en l’art.23 de LOEPSF en el termini màxim d’un mes des que s’hagi 
detectat l’incompliment s’haurà de comunicar el pla econòmic i financer aprovat (al no estar la 
corporació local dins l’àmbit dels art.111 i 135 del TRLRHL) al Departament d’Economia i 
Coneixement de la Generalitat de Catalunya, que exerceix la tutela financera dels ens locals de 
Catalunya. També d’acord amb el que s’estableix en l’article 9.2 de l’ordre HAP/2105/2012 en el 
termini de cinc dies naturals des de la data d’aprovació del pla econòmic i financer pel Ple de la 
Corporació, s’haurà de remetre al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas per  a la 
seva publicació en el seu portal web.

5. 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 2014 de les entitats dependents de  l’Ajuntament de 
Granollers incloses en l’àmbit de l’article 2.1 de la LOEPSF és de 8.027.161,35 euros que 
s’hauran de destinar a reduir el nivell d’endeutame nt 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.

6. Pel que fa a les dades consolidades de la liquidació 2014 de les entitats dependents de  
l’Ajuntament de Granollers incloses en l’àmbit de l’article 2.1 de la LOEPSF, 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 8.027.161,35 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 el 
punt 2.a) de 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).

7. El destí del Romanent de tresoreria per a despeses generals de la liquidació del pressupost 2014 
corresponent a les entitats del grup amb pressupost limitador d’import 20.156.181,38 euros, 
s’haurà 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 12.3 i 12.4 de la nota informativa  de 6 de febrer de 2015 
emesa per la Direcció General de Política Financera de la Generalitat de Catalunya. 

De la distribució del Romanent de tresoreria per a despeses generals corresponent a la liquidació del 
pressupost 2014 de les entitats amb pressupost limitador del grup, l’import de 2.372.283,62 euros 
(amb el seu desglòs per entitat) correspondrà al Ro manent de tresoreria per a despeses 
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generals no afectat per la LOEPSF, que és podrà uti litzar d’acord amb les finalitats i limitacions 
previstes en el RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  pel que s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals .

8. 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 
2014 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, 22 de maig del 2015.

L’Interventor municipal
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ANNEX 2 
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ANNEX 3
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ANNEX 4

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-    Donar compte de l'informe de la Intervenció General que es transcriu literalment :



35

Informe d’Intervenció sobre el compliment dels obje ctius d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera dels comptes anuals 2014 d e la societat SERVEIS 
AMBIENTALS DEL VALLES ORIENTAL S.A.

Aquest informe es realitza per la societat SERVEIS AMBIENTALS DEL VALLÈS ORIENTAL S.A. que 
a efectes de comptabilitat nacional es considerada una unitat institucional dependent de l’Ajuntament 
de Granollers encara que no classificada dins del sector d’administracions públiques;  per tal de 
verificar que els seus comptes anuals de l’exercici 2014 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.

ANTECEDENTS

En  l’inventari d’Ens del Sector Públic Local des de l’octubre del 2013 únicament hi constaven com 
entitats dependents de l’Ajuntament de Granollers, classificades dins del sector Administracions 
Públiques a efectes de comptabilitat nacional, el Patronat del Museu municipal, l’Entitat Pública 
Empresarial Granollers Mercat, i les societats mercantils Granollers Promocions S.A., Granollers 
Escena S.L. i Granollers Audiovisual S.L. , però en el mes de desembre de 2014 la Intervenció 
General de l’Administració de l’Estat va notificar que s’incorporaven com unitats institucionals 
públiques dependents de l’Ajuntament de Granollers, classificades dins del sector d’administracions 
públiques, les entitats del Consorci de Gestió de Residus del Vallès Oriental, el Consorci d’Educació 
Especial Montserrat Montero, el Consorci Teledigital Granollers i la seva societat mercantil Vallès 
Oriental Televisió S.L.U.

També en aquesta darrera notificació la IGAE va incloure  com a unitat institucional pública dependent 
de l’Ajuntament de Granollers la societat SERVEIS AMBIENTALS DEL VALLÈS ORIENTAL S.A., 
participada íntegrament pel Consorci de Gestió de Residus del Vallès Oriental, encara que està 
pendent que la IGAE la classifiqui o bé com Administració pública o com ens de no mercat dins del 
sector de societats no financeres. Per tant la citada entitat formarà part de les entitats 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.

Els càlculs per tal de verificar el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, corresponents  als comptes anuals de l’exercici 2014 de la societat SERVEIS AMBIENTALS 
DEL VALLÈS ORIENTAL S.A. s’han realitzat a partir de la documentació continguda en l’expedient de 
d’aprovació de la Formulació dels comptes anuals 2014 de la citada societat, que es va aprovar pel 
seu Consell d’Administració en data 15 de maig del 2015, amb un resultat del compte de pèrdues i 
guanys de 49.107,22 euros.

FONAMENTS 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 
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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 6 de febrer de 2015 emesa per la Direcció General de Política Financera 
sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l’exercici 2015

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 6 de febrer de 2015, 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”. 
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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 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 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 
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 PRESSUPOSTÀRIA

La societat SERVEIS AMBIENTALS DEL VALLÈS ORIENTAL S.A. no està classificada 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 6 de febrer de 2015, 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.”

La societat SERVEIS AMBIENTALS DEL VALLÈS ORIENTAL S.A. no ha rebut aportacions de 
l’Ajuntament de Granollers en els darrers tres exercicis pressupostaris, per tant es pot concloure que 
d’acord amb la definició de l’article 1 de l’Ordre ECF/138/2007 la citada societat es finança  
majoritàriament amb ingressos de mercat perquè l’administració de qui depenen a efectes de 
comptabilitat nacional (l’Ajuntament de Granollers), no cobreix de forma estable en el temps els seus 
costos de producció en un percentatge superior al 50%, el que significa que fins que no sigui 
sectoritzada per l’IGAE, estarà inclosa en el sector de societats no financeres, i per tant exclosos del 
sector administracions públiques.

Per tant als efectes del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària  de la LOEPSF s’entén 
que la citada societat forma part de l’àmbit definit en l’article 2.2 de la LOEPSF i 4.2 del Reglament i 
així  complirà l’objectiu d’estabilitat pressupostària quan aprovi, executi i liquidi els seus respectius 
pressupostos o aprovin les seves respectives comptes de pèrdues i guanys en situació d’equilibri 
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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 2014 de la citada 
societat reflexa una situació d’equilibri financer o no:

- Compte de pèrdues i guanys CCAA 2014:           49.107,22 €
- Capital: 60.102,00 €
- Patrimoni net:            761.845,86 €

CONCLUSIÓ 

1. Informo que la societat SERVEIS AMBIENTALS DEL VALLÈS ORIENTAL S.A. que figura en 
l’Inventari del Sector Públic Local com entitat dependent de l’Ajuntament de Granollers però no 
classificada com administració pública,  es finança  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 la citada entitat 
forma 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 dels comptes anuals 2014 formulats de la societat SERVEIS AMBIENTALS DEL 
VALLÈS ORIENTAL S.A. , participada íntegrament pel Consorci de Gestió de Residus del Vallès 
Oriental, 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, al presentar un 
Compte de pèrdues i guanys amb resultat positiu de 49.107,22 euros.

Granollers, 22 de maig del 2015.

L’Interventor

 
AlcaldeAlcaldeAlcaldeAlcalde ::::
Molt bé. En tot cas, també és un informe conegut. També aquí hi ha la voluntat d'intervenir per part del 
grup de Ciutadans. El seu portaveu té la paraula, endavant. 

SrSrSrSr....    MeseguerMeseguerMeseguerMeseguer ::::
Gràcies. Bé, volíem intervenir en el punt deu, que comentar que estem detectant que les nostres 
empreses municipals són deficitàries i en algun cas molt deficitàries. Tot i acaben tancant amb 
resultats en positiu, no deixa de ser cert que és gràcies a les absorcions de crèdit o sanejament per 
part de l'Ajuntament.
No volem allargar més aquest punt, ja que ens cal més informació d'aquestes empreses i saber el 
perquè generen pèrdues. Gràcies.

AlcaldeAlcaldeAlcaldeAlcalde ::::
Gràcies. No sé si el senyor Terrades vol intervenir. No?, en tot cas, ho donem per reproduït i conegut 
l'informe d'intervenció.

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

AlcaldeAlcaldeAlcaldeAlcalde ::::
Passem al punt número onze, que és un dictamen a partir del qual, s'aprova un pla econòmic i 
financer per període 2015-2016. Endavant, senyora secretaria.
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11111111).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DAPROVACIÓ DAPROVACIÓ DAPROVACIÓ D''''UN PLA ECONÒMIC I FINANCER PER ALUN PLA ECONÒMIC I FINANCER PER ALUN PLA ECONÒMIC I FINANCER PER ALUN PLA ECONÒMIC I FINANCER PER AL    
PERÍODEPERÍODEPERÍODEPERÍODE    2015201520152015----2016201620162016    MOTIVAT PER LMOTIVAT PER LMOTIVAT PER LMOTIVAT PER L''''INCOMPLIMENT DE LINCOMPLIMENT DE LINCOMPLIMENT DE LINCOMPLIMENT DE L''''OBJECTIU DE LA REGLA DE LAOBJECTIU DE LA REGLA DE LAOBJECTIU DE LA REGLA DE LAOBJECTIU DE LA REGLA DE LA    
DESPESA EN LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOSTDESPESA EN LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOSTDESPESA EN LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOSTDESPESA EN LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST    2014201420142014    DE LDE LDE LDE L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS IAJUNTAMENT DE GRANOLLERS IAJUNTAMENT DE GRANOLLERS IAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I    
LES SEVES ENTITATS DEPENDENTS CLASSIFICADES COM A ADMINISTRACIONSLES SEVES ENTITATS DEPENDENTS CLASSIFICADES COM A ADMINISTRACIONSLES SEVES ENTITATS DEPENDENTS CLASSIFICADES COM A ADMINISTRACIONSLES SEVES ENTITATS DEPENDENTS CLASSIFICADES COM A ADMINISTRACIONS    
PÚBLIQUESPÚBLIQUESPÚBLIQUESPÚBLIQUES

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

AntecedentsAntecedentsAntecedentsAntecedents

L’informe de la Intervenció municipal de 22 de maig de 2015 sobre el compliment dels objectius 
d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera de la liquidació del pressupost 2014 de 
l’Ajuntament de Granollers, del Patronat del Museu de Granollers, dels Consorcis  Montserrat 
Montero, Teledigital Granollers i Gestió de residus del Vallès Oriental, així com dels comptes anuals 
2014 de les societats municipals Granollers Promocions S.A., Granollers Escena S.L., Granollers 
Audiovisual S.L., l’E.P.E Granollers Mercat i la societat Vallès Oriental Televisió S.L. estableix en la 
seva conclusió quarta que:

4. El control de la regla de la despesa de la LOEPSF no es compleix en la liquidació del pressupost 
2014 per les entitats que conformen el grup Ajuntament de Granollers classificades com administració 
pública  segons article 2.1 LOEPSF i 4.1 del Reglament., per tant d’acord amb el que s’estableix en els 
articles 21 i 23 de la LOEPSF l’Administració incomplidora haurà de formular un pla econòmic i 
financer que permeti en l’any en curs i el següent el compliment de l’objectiu de la regla de la despesa. 
El contingut del pla econòmic i financer està regulat en l’article 21.2 de la LOEPSF, l’article 9.2 de 
l’Ordre HAP/2105/2012 modificat per l’Ordre HAP/2082/2014 i l’article 116 bis de la LRSAL. El citat pla 
haurà d’esser aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Granollers a partir de la presentació, per part de les 
entitats que conformen el grup d’entitats a efectes de la LOEPSF, de la planificació pressupostària per 
l’exercici 2015 i 2016 que permeti el compliment de l’objectiu de la regla de la despesa. D’acord amb 
el que s’estableix en l’art.23 de LOEPSF en el termini màxim d’un mes des que s’hagi detectat 
l’incompliment s’haurà de comunicar el pla econòmic i financer aprovat (al no estar la corporació local 
dins l’àmbit dels art.111 i 135 del TRLRHL) al Departament d’Economia i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya, que exerceix la tutela financera dels ens locals de Catalunya. També 
d’acord amb el que s’estableix en l’article 9.2 de l’ordre HAP/2105/2012 en el termini de cinc dies 
naturals des de la data d’aprovació del pla econòmic i financer pel Ple de la Corporació, s’haurà de 
remetre al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas per  a la seva publicació en el seu 
portal web.

La intervenció municipal ha comunicat als consorcis que la IGAE ha sectoritzat dins del sector públic 
municipal l’anterior informe i ha obert termini per a la presentación de la documentació i informació 
que tingueren convenient per a la redacció del corresponent Pla econòmic financer .

Vist l’informe que consta a l’expedient de la Intervenció municipal de 14 de juliol de 2015 relatiu a 
l’Aprovació d’un pla econòmic i financer 2015/2016 motivat per l’incompliment del control de la regla 
de la despesa de la LOEPSF en la liquidació del pressupost 2014 de l’Ajuntament de Granollers i el de 
les seves unitats públiques dependents , que formen el sector administracions públiques de la 
corporació; en el que s’inclou com a únic annex un document formulat d’acord amb el contingut 
establert a l’article 21.2 de la LOEPSF, l’article 9.2 de l’Ordre HAP/2105/2012 modificat per l’Ordre 
HAP/2082/2014 i l’article 116 bis de la LRSAL.

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics     

• 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.

• Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refòs de la Llei reguladora 
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de les hisendes locals.
• Ordre EFC 138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera de les 

Entitats Locals (CCAA Catalunya), que incorpora les modificacions introduïdes en els annexos de 
l’Ordre per la Resolució ECO/2876/2014, de 16 de desembre.

• Nota informativa sobre la tramitació dels plans econòmics i financers aprovats pels ens locals en 
el Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, emesa per la 
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor, amb data 11 de novembre de 
2014.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....- Aprovació del Pla econòmic i financer de l’Ajuntament de Granollers i les seves entitats 
dependents que formen el sector administracions públiques de la Corporació, als efectes del 
compliment de l’objectiu de la regla de la despesa en l’exercici en curs (2015) i el següent (2016), 
d’acord amb l’article 23 de la LOEPSF, que s’adjunta en document annex i que presenta com a única 
mesura de correcció l’aprovació del pressupost de la corporació per a l’exercici  2015.

SEGONSEGONSEGONSEGON.- Trametre l’esmentat Pla econòmic i financer, un cop aprovat, a efectes de comunicació a la 
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya, en tant 
que òrgan de tutela financera dels ens locals, així com també remetre´l al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas en el termini de 5 dies naturals des de la seva aprovació, de conformitat 
amb l’article 9.2 de l’Ordre HAP/2105/2012.

TERCERTERCERTERCERTERCER.- Notificar als ens dependents de l’Ajuntament de Granollers l’aprovació d’aquest Pla 
econòmic i financer a efectes del seu compliment, adjuntant el document complert que s’annexa a 
l’expedient recollint dins de l’informe de la Intervenció municipal . 

AlcaldeAlcaldeAlcaldeAlcalde ::::
Moltes gràcies. Aquí sí que hi ha una presentació per part del tinent d'alcalde d'hisenda, el senyor 
Jordi Terrades, endavant!

SrSrSrSr....    TerradesTerradesTerradesTerrades ::::
Gràcies alcalde. No he volgut contestar l'anterior punt perquè pensava que era bo acumular la reflexió 
i la resposta en aquest punt. No ha estat un desmèrit de la intervenció del portaveu de Ciutadans, si no 
que la meva voluntat era acumular-ho tot en aquest punt. 
Estem davant d'un punt, que exemplifica la voluntat d'intervenció, d'intervenció i intervencionista del 
Govern de l'Estat respecte als ens locals, eh! I burocratitzar en excés,... diguem els serveis de control 
que la intervenció de l'Ajuntament ha de fer, i per tant complir... diguem de feina ferragossa a 
l'administració municipal, eh! On probablement, des dels propis òrgans de control que disposem, els 
serveis d'intervenció probablement farien ... tenen prou feina per controlar, per intervenir les diverses 
despeses que un Ajuntament com el nostre formula, com perquè a sobre des del Ministeri d'Hisenda, 
doncs se'ns hagi posat, jo crec, és la meva valoració, una valoració política, segurament subjectiva de 
burocràcia innecessària als serveis d 'intervenció i els serveis econòmics de l 'Ajuntament.
Jo crec que un cop llegit aquest informe, que s'haurà de sotmetre a Ple, que resulta... el pla econòmic 
2015-2016, ve motivat pel que hem estat,... o per l'informe que ha donar compte l'interventor en el punt 
anterior. Jo crec que la conclusió, i si entrem en més detalls i entrarem en el següent... en el segon 
torn; espero que no sigui necessari, jo crec que la lectura del Pla Econòmic i Financer, i sobretot del 
seu punt novè, jo crec que la conclusió és que en el compliment del pressupost, el pressupost del 
2015 en tenim prou i suficient per donar satisfacció en aquesta necessitat d'aquest Pla Econòmic i 
Financer que ve motivat, no perquè hàgim entrat en una situació de dèficit,... no hem entrat en una 
situació de dèficit, sinó que justament hem de manifestar en el Ministeri d'Hisenda que en el 
pressupost del 2016, no gastarem més del que podem gastar.
És aquesta regla de despesa que jo crec innecessària, aquesta intervenció fins al final del Govern 
Central amb la resta d'administracions de l'Estat, per controlar aquest objectiu de dèficit que s'han fixat 
i que ells mateixos no s'apliquen, o no s’apliquem probablement amb la contundència que altres 
administracions sí que ens hem aplicat. 
Perquè hem gastat més o perquè s'ha gastat més a l'any 2014? Doncs perquè hem ingressat més del 
compte, i va haver-hi alguns dels... algunes de les entitats que formen part del grup consolidat, doncs 
que han gastat més, entre elles, un organisme que no forma part directament del que seria l'estructura 
pròpia de l'Ajuntament, eh! que és l'Ajuntament més les empreses i els patronats, si no que és el 
Consorci de Residus del Vallès Oriental que per raons també explicables, doncs va gastar més diners 
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dels que havia pressupostat inicialment; també perquè havia ingressat més recursos.
Són aquestes regles que vistes des d'aquí, eh! segurament... o des del Paseo de la Castellana.... 
doncs sí, vistes des d'aquí, doncs són un pèl absurdes. Torno a afegir, la conclusió és que si apliquem 
el pressupost, i l'apliquem tal i com s'està fent, doncs haurem complert aquesta regla de despesa a 
l'any 2015. Gràcies.

AlcaldeAlcaldeAlcaldeAlcalde ::::
Moltes gràcies. Aquí sí que hi han demanades intervencions. Per part del Partit Popular... no? Per part 
de la CUP, sí? Endavant. 

SrSrSrSr....    NavarroNavarroNavarroNavarro ::::
Nosaltres voldríem manifestar-nos, en el sentit contrari des del punt de vista politic, en aquest Pla 
Econòmic i Financer per dos motius. En primer lloc, ja ho ha apuntat el senyor Terrades, el fet que hi 
hagi tota la despesa de serveis ambientals del Vallès Oriental que ha de ser assumida per 
l'Ajuntament de Granollers, quan és una empresa, que sí no ho entenem malament dóna servei a tots 
els ajuntaments de la comarca. En aquest sentit, creiem doncs que això és injust i que de fet, és un 
òrgan que malgrat que no es pot fiscalitzar des d'aquí, des de l'Ajuntament que s'ha d'assumir, doncs 
l'actuació... que no sabem si és correcte o és incorrecte dels que estan gestionant aquest empresa.
Això per un cantó, i per un altre voldríem anar més enllà del que plantejava, també el senyor Terrades, 
que té raó! En el sentit que tots aquests mecanismes de control, vull recordar que surten de la reforma 
exprés de la constitució que en aquell moment, sí que els grups majoritaris de l'Estat Espanyol van 
trobar el moment que va ser a l'agost del 2011, per a fer la reforma. Donat també, les pressions que 
hem viscut darrerament a Grècia per part del Fons Monetari Internacional de la Unió Europea, i del 
Banc Central Europeu.
Aleshores, en aquest sentit, l'origen seria aquest reforma exprés, hem de tenir-ho clar. La llei 
d'estabilitat pressupostària que van endegar el govern Zapatero i que després el PP amb el suport de 
CiU, van tirar endavant. Aleshores, després d'aquestes actuacions legislatives ve una actuació per 
part del govern de PP, que ens porta cap a una intervenció i cap a un control estricte que fa doncs, 
que els mecanismes democràtics de gestió del poder popular, del poder local no es puguin portar a 
terme tal i com ens agradaria, i en aquest sentit ens ha sobtat molt a nivell de fiscalització i de control 
que hi ha. 
I trobem que, també en això els grups haurien de fer un treball des de... no l'Ajuntament sinó des de la 
Generalitat i també des del Govern Central, per tal d'evitar aquestes mesures totalment 
recentralitzadores per part del Govern Central.

AlcaldeAlcaldeAlcaldeAlcalde ::::
Moltes gràcies. No sé si un altre grup desitja intervenir... Ciutadans? endavant.

SrSrSrSr....    MeseguerMeseguerMeseguerMeseguer ::::
Gràcies. Bé, en quant en aquest punt, tindré que passar a aquest punt no són bones noticies, no són 
bones noticies perquè tindrem que aprovar avui un Pla Econòmic i Financer, vol dir que l'exercici 
anterior no va anar bé. És una mica el que comentaven en el punt anterior, tenim empreses 
deficitàries, i que de forma més directe o indirecte arrosseguen també l'Ajuntament. 
És cert que en el punt cinc comentàvem que pel tancament del 2015, les previsions de tancament són 
bones i que no haurem de passar aquest punt l'any que ve. Però ja veurem com acaba l'any, perquè si 
aquest any les empreses municipals tanquin en positiu; perquè tanquin en positiu hem d'injectar 
liquidés o absorbir préstecs, ens podem trobar amb la mateixa situació que al 2014. Evidentment 
votarem a favor per què són les directrius a seguir. Gràcies.

AlcaldeAlcaldeAlcaldeAlcalde ::::    
Moltes gràcies. No sé si per Esquerra Republicana hi ha intervenció...no? Convergència i Unió, sí? 
endavant.

SrSrSrSr....    NogueraNogueraNogueraNoguera::::
Sí, gràcies senyor alcalde. Uns comentaris breus, no m'ha agradat una cosa del senyor Terrades que 
fes esment de l'incompliment de la despesa per part de les finances de l'Ajuntament de Granollers, i 
totes les seves entitats; fos una mica culpa d'aquesta llei, és veritat que aquesta llei diu el que diu, 
però és que en la Informativa no es va dir exactament això, eh! A la Informativa es va dir que aquest 
incompliment era perquè no complia la despesa el Consorci de Residus del Vallès Oriental, i no es va 
fer aquest esment, és a dir, dic que m'agrada que digui això el senyor Terrades, perquè vostè sap 
també i ens agradaria que ho diguessin a vegades que al centrifugar el dèficit del Govern Central de 
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les comunitats autònomes, Catalunya que ha hagut de patir molt, també reconeixessin que aquest 
compliment de despesa i d'assolir determinat dèficit, percentatge de dèficit del pressupost de la 
Generalitat de Catalunya, doncs fa que les finances vagin com van. I ara vostès donen la culpa al 
Govern Central, o aquesta llei que s'ha a provat al Congrés dels Diputats, però és cert que en el 
dictamen de l'interventor de l'Ajuntament de Granollers, també hi ha una sèrie d'incompliments per 
culpa d'alguna llei com diu vostè. Però llegeixo textualment: “causes d'incompliment de la regla de la 
despesa, un cop analitzades (això és l'informe d'intervenció) un cop analitzades les dades de la 
liquidació dels comptes de l'exercici 2014 de les entitats incloses dins del sector administracions 
públiques de l'Ajuntament de Granollers s'han detectat que les causes de l'incompliment de la regla de 
la despesa estan fonamentades en què al llarg de l'exercici 2014, s'han aprovat diversos expedients 
de modificació de crèdit”, allò que deia vostè: que és un pressupost viu, sí, sí... és viu, però amb un 
import de sis milions quatre-cents setanta-nou mil euros. Que s'incorpora, en relació al romanent de 
l'exercici anterior, vol dir que això és una pràctica habitual, vol dir que... potser arribaríem a la 
conclusió que el pressupost no l'hauríem de fer i l'hauríem d'anar adaptant cada mes, no? 
Dir, vostè ha dit una cosa i la Informativa se'ns n'ha dit una altra i a més a més entenem nosaltres, el 
nostre grup; que el Consorci de Residus, perquè l'Ajuntament de Granollers hi té representat, 
evidentment, en allà i estan en el Consell Executiu de govern d'aquesta entitat i entenem que s'ha 
adscriure a l'hora de consolidar els comptes a la resta d'entitats municipals i no fer-ne escarafalls com 
semblava que es feia en la informació que se'ns va donar a la Informativa. Gràcies.

AlcaldeAlcaldeAlcaldeAlcalde ::::
Moltes gràcies. El senyor Terrades té el torn de rèplica, endavant!

SrSrSrSr....    TerradesTerradesTerradesTerrades ::::    
Sí, anem a pams, eh! perquè, clar aquí escoltar les intervencions, excepte el senyor Navarro, eh! per 
escoltar les intervencions de la meva banda ideològica a la dreta, a l'esquerra meva, però... sembla 
que aquí totes les administracions hagin entrat en dèficit , eh!
No, no, a veure si ens entenem, eh! Aquí ningú ha entrat en dèficit, l’Ajuntament, grup consolidat no ha 
entrat en dèficit. Això el senyor Noguera no ho ha dit, perquè n'és absolutament conscients. Senyor 
Meseguer és nou a la casa, perquè va sortir elegit fa poques setmanes.
En tot cas, li explicarem amb molt de gust. Jo, o per ser allò, més neutrals; la intervenció de 
l'Ajuntament, com va tancar l'exercici pressupostari aquest Ajuntament a 31 de desembre de 2014. I 
és conegut, públic i notori; vostè també hauria de saber-ho, eh! encara que sigui nou a l'Ajuntament, 
que l'Ajuntament de Granollers va tancar i va liquidar l'any 2014, esperem que al 2015 doncs també 
vagi en la mateixa línea. Però va liquidar l'any 2014, i aquesta és una continuïtat històrica dels darrers 
anys. Va tancar amb un romanent positiu de tresoreria de tretze milions i mig, un cop fets els ajustos 
amb un excés, jo crec que de prudència per damunt del que li marca la llei, doncs hem tancat amb un 
romanent positiu de nou coma set milions d'euros. 
Per tant, aquí ningú ha entrat en dèficit, i per tant, no es poden fer algunes afirmacions gratuïtes des 
del meu punt de vista com s'han fet aquí. I quan parlem de serveis ambientals, que és una societat 
pública al cent per cent que depèn del Consorci de Residus, tampoc ningú ha dit que ha presentat uns 
números en resultat negatiu. Tot el contrari, el que hem dit que s'ha gastat més del que s'havia 
pressupostat inicialment; perquè van haver-ne uns majors ingressos i perquè, m'imagino que alcaldes 
i alcaldesses de la comarca devien d'apretar a Serveis Ambientals perquè en funció d'aquests major 
ingressos gastéssim més del que havien previst inicialment .
També és cert, tal i com vam acordar: el Consorci de Residus del Vallès Oriental, que està format per 
la majoria d'ajuntaments del Vallès Oriental, en funció d'aquests modificacions que el Govern Central 
va fer en el seu dia, consolida els seus pressupostos en l 'Ajuntament de Granollers, eh!
Aquí, un problema es podria produir si alguna d'aquestes entitats que no formen part de l'Ajuntament 
de Granollers, però si que consoliden els seus pressupostos en nosaltres; entressin... perquè a algú 
se li anés la mà, en una situació de dèficit, però després sí que a qui acaba complicant l'existència és 
en aquesta corporació. 
Jo espero que això no succeeixi, ara, també hem comentat amb l'interventor de l'Ajuntament que 
abans de què aquestes entitats consolidin amb l'Ajuntament. Volem que els pressupostos siguin 
consultats, si és que han de consolidar amb l'Ajuntament de Granollers,... amb la intervenció de 
l'Ajuntament de Granollers, faltaria més... perquè el que hem de vetllar són els interessos de la ciutat 
de Granollers.
Per tant, aquí... posats a llegir, deixi’m llegir també la conclusió novena que em referia abans, no? I 
acabo aquí aquesta intervenció: “Analitzada la situació derivada de la liquidació dels pressupostos i 
comptes anuals de l'exercici 2014, i de les entitats que conformen el sector d'administracions 
públiques de l'Ajuntament de Granollers, es pot concloure que es compleixen els nivells exigits en els 
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indicadors de solvència i liquiditat”. Jo crec que és la frase que resumeix perfectament la intervenció 
que els he fet. Moltes gràcies.

AlcaldeAlcaldeAlcaldeAlcalde ::::
Gràcies. Obrim un segon torn. 
Per part de la CUP? no? Per part de Ciutadans? sí? Endavant! 

SrSrSrSr....    MeseguerMeseguerMeseguerMeseguer ::::
Jo, senyor Terrades, només comentar que els números de l'Ajuntament sí que els sé, i concretament 
amb les meves intervencions parlava de les empreses vinculades directament amb l'Ajuntament, res 
més.

AlcaldeAlcaldeAlcaldeAlcalde ::::
Moltes gràcies. Senyor Noguera... sí? endavant

SrSrSrSr....    NogueraNogueraNogueraNoguera::::
Un comentari molt ràpid, ja que el senyor Terrades ha llegit, també un paràgraf del punt nou, dins de 
l'apartat nou; i m'ha semblat que abans en la seva intervenció donava quasi bé per aquest Pla 
Econòmic Financer que hi ha... o sigui el límit de despesa ja s'estava complint, però aquí hi ha la 
condició, que diu: “per tot això, el Pla Econòmic i Financer a l'Ajuntament de Granollers i les seves 
entitats depenents, que conformen el seu sector d'administracions públiques, presenta com única 
mesura de correcció l'aprovació del pressupost de la corporació de l'exercici del 2015, que permetrà 
assolir l'objectiu de compliment de la despesa en els exercicis 2015 i 2015”, és a dir, és una qüestió 
de present perquè estem al 2015, però de futur perquè també parla del 2016, per tant, s'haurà de 
complir, és a dir, no és una cosa que estigui complerta. Estem parlant de present i de futur, per tant, 
semblava que vostè deia que ja s'havia complert, i no és exactament així, eh! Volia fer aquest 
comentari per matisar. Gràcies.

AlcaldeAlcaldeAlcaldeAlcalde ::::
Moltes gràcies. No sé si el senyor Terrades vol aclarir alguna cosa més . 

SrSrSrSr....    TerradesTerradesTerradesTerrades ::::
Sí, només aclarir-li al senyor Meseguer que nosaltres quan fem una anàlisi de la situació econòmica i 
financera de l'Ajuntament de Granollers, tot i que analitzem, empresa o patronat, cadascun per 
separat. Després una cosa que es diu consolidació pressupostària, eh! perquè les misses surten d'allà 
mateix, eh! O sigui, Ajuntament, administració o sigui el Patronat del Museu o sigui una societat 
municipal cent per cent, les misses surten d'allà mateix, i per tant quan consolidem els números els 
hem de consolidar globalment i l’anàlisi s 'ha de fer globalment.
A mi el que em preocuparia es tenir que presentar un pla que sigués fruit, no d'aquesta regla de la 
despesa que jo considero, que segueixo considerant que és una regla absurda, i amb això considero 
amb el senyor Navarro, d'intervencionisme total per part del Govern Central. Em preocuparia tindré 
que presentar un Pla Econòmic i Financer que el seu origen fos perquè aquesta administració hagués 
entrat en dèficit. Això sí que em preocuparia. Aquest no és el cas, i diguem que les persones que ens 
acompanyen avui a la sala, el que han de saber és que la regla de la despesa aquesta, el que diu és 
que malgrat que tu tanquis en positiu, no pots acabar-te de gastar aquests recursos en el què 
segurament.. a tots nosaltres, ja no dic només els membres del govern, a tots nosaltres ens agradaria 
acabar gastant aquests diners... o reservant una part dels diners, perquè s'ha de ser prudent a la vida. 
La regla de la despesa fixa uns criteris de pagaments o de fer front a determinades necessitats de 
l'Ajuntament abans que d'altres. Cosa amb la que nosaltres no hi estem d'acord, torno a dir, perquè 
mirin: el nivell de deute de l'Ajuntament de Granollers està per sota dels nivells legals, el màxim 
estaria un setanta-cinc per cent, nosaltres estem en un cinquanta-sis per cent del nivell de deute sobre 
els ingressos corrents, per tant, bona salut de l'Ajuntament de Granollers i el període mitjà de 
pagament a proveïdors, que també podria ser... hi ha administracions que paguen a un termini molt 
elevat, segurament, fins i tot, aquests que ens controlen en els ajuntaments. Fins i tot, alguna que altra 
administració que tampoc no compleix adequadament els seus pagaments en l'Ajuntament de 
Granollers, parlant del Govern del país. Nosaltres paguem als nostres proveïdors en uns terminis que 
no superem la normativa de morositat. Imagini's si aquest Ajuntament té una bona salut financera, si 
no tinguéssim el deute tant baix que tenim i no poguéssim pagar al nostres proveïdors per sota del que 
marca la llei, doncs algun podria afirmar que és que no tenim una bona salut financera, no és el cas de 
la ciutat de Granollers i de l 'Ajuntament de Granollers.
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AlcaldeAlcaldeAlcaldeAlcalde ::::
Moltes gràcies. per tant, passaríem a la votació. Vots favorables a la proposta? Catorze. Vots 
contraris? Un. Abstencions? Vuit. Per tant, queda aprovada la proposta. 

MAJORIA ABSOLUTAMAJORIA ABSOLUTAMAJORIA ABSOLUTAMAJORIA ABSOLUTA,,,,    ambambambamb    14141414    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----CPCPCPCP    ((((13131313))))    i PPi PPi PPi PP    ((((1111))));;;;    1111    
en contra del Grup Municipal CpGen contra del Grup Municipal CpGen contra del Grup Municipal CpGen contra del Grup Municipal CpG----CUPCUPCUPCUP----PAPAPAPA    ((((1111))));;;;    iiii    8888    abstencions  dels Grups Municipals de CIUabstencions  dels Grups Municipals de CIUabstencions  dels Grups Municipals de CIUabstencions  dels Grups Municipals de CIU    ((((4444)))),,,,    
ERCERCERCERC----AGAGAGAG----AMAMAMAM    ((((2222)))),,,,    CCCC''''ssss    ((((2222).).).).
 

 

AlcaldeAlcaldeAlcaldeAlcalde ::::
Passem al punt número dotze, que és de la Comissió Informativa de l'Àrea d'Acció Comunitària i 
Benestar, senyora secretaria... 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE L ''''ÀREA DÀREA DÀREA DÀREA D''''ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTARACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTARACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTARACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR

12121212).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELAPROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELAPROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELAPROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL    
CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL I LCONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL I LCONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL I LCONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL I L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER A LAAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER A LAAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER A LAAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER A LA    
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT DE LES PERSONES RESIDENTS APRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT DE LES PERSONES RESIDENTS APRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT DE LES PERSONES RESIDENTS APRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT DE LES PERSONES RESIDENTS A    
GRANOLLERS EN ELS DESPLAÇAMENTS A CENTRES OCUPACIONALS O CENTRES DE DIAGRANOLLERS EN ELS DESPLAÇAMENTS A CENTRES OCUPACIONALS O CENTRES DE DIAGRANOLLERS EN ELS DESPLAÇAMENTS A CENTRES OCUPACIONALS O CENTRES DE DIAGRANOLLERS EN ELS DESPLAÇAMENTS A CENTRES OCUPACIONALS O CENTRES DE DIA    
DDDD''''ATENCIÓ ESPECIALITZADA UBICATS AL VALLÈS ORIENTAL I BARCELONA PER LATENCIÓ ESPECIALITZADA UBICATS AL VALLÈS ORIENTAL I BARCELONA PER LATENCIÓ ESPECIALITZADA UBICATS AL VALLÈS ORIENTAL I BARCELONA PER LATENCIÓ ESPECIALITZADA UBICATS AL VALLÈS ORIENTAL I BARCELONA PER L ''''ANYANYANYANY    2015201520152015

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

1. Correspon als Municipis de més de 50.000 habitants facilitar el servei de transport adaptat que 
cobreixi les necessitats de desplaçament de persones amb mobilitat reduïda, de conformitat a l'article 
67e) del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril.

2. L'Ajuntament de Granollers disposa de transport adaptat amb recorreguts interns  i que cobreix els 
desplaçaments a centres de la ciutat. No obstant, s'ha rebut sol·licituds per transport a centres externs 
als que correspon donar resposta. Promoure i gestionar un servei propi té un cost molt alt i el nombre 
de sol·licituds existents en l 'actualitat no justifica la creació d 'aquest servei.

3. El Consell Comarcal és l'administració supramunicipal competent en la gestió del servei de 
transport adaptat per els municipis amb una població inferior a 50.000 habitants, i disposa de línies 
establertes d'accés a centres ocupacionals o centres de dia d'atenció especialitzada ubicats al Vallès 
Oriental i Barcelona.

4. En aquest sentit, en els darrers anys, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l'Ajuntament de 
Granollers han col·laborat en la prestació del servei de transport adaptat a residents de Granollers en 
el desplaçaments a centres ocupacionals o centres de dia d'atenció especialitzada ubicats fora del 
municipi.

5. És voluntat de l'Ajuntament de Granollers que el Consell Comarcal continuï prestant el servei de 
transport adaptat esmentat durant l'any 2015.

6. Per la qual cosa, resulta convenient establir un marc de col·laboració entre ambdues parts per a la 
prestació d'aquest servei, i així poder donar resposta a les necessitats de les persones residents al 
municipi en aquesta matèria.

7. El dia 26 de maig de 2015, i amb núm. de registre d'entrada  E/002734-2015, el Consell Comarcal 
del Vallès Oriental ha tramès la notificació de l'acord d'aprovació del contingut i la signatura del 
conveni de col·laboració per a la prestació del servei de transport adaptat esmentat amb anterioritat 
per l'any 2015, aprovat pel Ple 3/2015, de 20 de maig de 2015.
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8. L'informe emès pel cap del Servei de Serveis Socials informa favorablement sobre el contingut i 
signatura de l'esmentat conveni, per la qual cosa es dóna cobertura al servei de transport adaptat de 
persones residents a Granollers en els desplaçaments a centres ocupacionals o centres de dia 
d'atenció especialitzada fora del municipi, ubicats al Vallès Oriental i Barcelona, amb un cost previst 
per l'Ajuntament de Granollers de 16.882,02 €, a raó d'un total de dues persones que en fan ús. 

9. A l'aplicació pressupostària H461.23114.22300 'Transports adaptats' del pressupost de despeses 
de Serveis Socials per l'any 2015 hi ha crèdit suficient per atendre aquesta despesa.

10. És d'interès de les parts formalitzar el corresponent conveni .

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

1. L'article 84.2 m) de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 
de juliol, disposa que els ens locals són competents per a la regulació i prestació dels serveis 
d'atenció a les persones i dels serveis socials públics d 'assistència primària, entre d'altres.

2. L'article 67e) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya, estableix que els municipis amb una població superior a 50.000 
habitants tenen que prestar, com a mínim, el servei de transport adaptat que cobreixi les necessitats 
de desplaçament de persones amb mobilitat reduïda.

3. L'article 3.1 de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, en endavant LSS, estableix que 
els serveis socials tenen com a finalitat assegurar el dret de les persones a viure dignament durant 
totes les etapes de la vida mitjançant la cobertura de llurs necessitats personals bàsiques i de les 
necessitats socials, en el marc de la justícia social i del benestar de les persones .

Per altra banda, l'article 3.4 del mateix cos normatiu preveu que la finalitat dels serveis socials 
s'aconsegueix mitjançant les actuacions, els programes transversals, els projectes comunitaris i les 
prestacions de serveis, econòmiques i tecnològiques que estableixi la Cartera de serveis socials .

4. L'article 15.1 de la LSS estableix que el sistema públic de serveis socials s'organitza en forma de 
xarxa per a treballar en coordinació, en col·laboració i amb el diàleg entre tots els actors que 
intervenen en el procés d'atenció a les persones, i s'estructura en serveis socials bàsics i en serveis 
socials especialitzats.

5. El Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis Socials, descriu el servei 
de transport adaptat com un servei complementari de suport als serveis socials d'atenció 
especialitzada a persones amb discapacitat o dependència, consistent en la prestació d'un sistema de 
transport adaptat al grau de necessitat de suport de les possibles persones usuàries .

6. L'article 32 d) de la LSS preveu que correspon als ens locals supramunicipals promoure i gestionar 
els serveis, les prestacions i els recursos propis de l'atenció social especialitzada per a garantir la 
cobertura de les necessitats socials de la població de llur àmbit territorial .

7. L'article 85 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, estableix que correspon a la comarca realitzar activitats i prestar serveis 
públics d'interès supramunicipal, així com també li correspon assegurar l'establiment i l'adequada 
prestació dels serveis municipals en el territori de la comarca, i l'exercici de las competències 
municipals.

8. L'article 108.3 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, contempla la possibilitat de subscriure convenis i protocols 
amb d'altres administracions públiques en l'àmbit de les seves competències i per a la consecució de 
finalitats d'interès comú. 

9. L'article 303 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que fa als convenis de cooperació interadministrativa, tant en 
serveis locals com en assumptes d'interès comú.

    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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PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i 
l'Ajuntament de Granollers per a la prestació del servei públic de transport adaptat de les persones 
residents a Granollers en els desplaçaments a centres ocupacionals o centres de dia d'atenció 
especialitzada ubicats al Vallès Oriental i Barcelona per l'any 2015, el text íntegre del qual és el 
següent:

"R E U N I T SR E U N I T SR E U N I T SR E U N I T S

D'una part, el senyor José Orive Vélez, president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, assistit pel 
secretari accidental de la corporació , el senyor Jordi Vendrell i Ros.

I, de l'altra, el senyor Josep Mayoral i Antigas, alcalde de Granollers, assistit per la secretària accidental 
de la corporació, la senyora Àngels Badia Busquets.

I N T E R V E N E NI N T E R V E N E NI N T E R V E N E NI N T E R V E N E N

El president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, en virtut del que disposa l'article 13 del Text refós 
de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre.

L'alcalde, en virtut del que disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del 
règim local i l'article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

El secretari accidental i la secretària també per raó del càrrec i per donar fe de l'acte, d'acord amb l'article 
2 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, que regula el règim jurídic dels funcionaris 
d'administració local amb habilitació de caràcter estatal .

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest conveni , i

M A N I F E S T E NM A N I F E S T E NM A N I F E S T E NM A N I F E S T E N

Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental gestiona, des de fa uns anys, diverses rutes de transport I.
adaptat de competència de l'Ajuntament de Granollers per regular les condicions de la prestació del 
servei públic de transport adaptat als residents d'aquest municipi en els desplaçaments a centres 
ocupacionals o centres de dia d 'atenció especialitzada ubicats al Vallès Oriental i Barcelona .

Que en l'any 2015, l'Ajuntament de Granollers ha manifestat la seva voluntat que el Consell Comarcal II.
continuï prestant el servei públic de transport adaptat esmentat en punt antecedent .

Que és d'interès d'ambdues parts establir un marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del III.
Vallès Oriental i l'Ajuntament de Granollers per a la prestació del servei de transport adaptat als 
residents d'aquest municipi en els desplaçaments a centres ocupacionals o centres de dia d'atenció 
especialitzada ubicats al Vallès Oriental i Barcelona .

Les parts signatàries posen de relleu que aquest instrument es fonamenta en les següents

CONSIDERACIONS  JURÍDIQUESCONSIDERACIONS  JURÍDIQUESCONSIDERACIONS  JURÍDIQUESCONSIDERACIONS  JURÍDIQUES

L'article 3.1 de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, en endavant LSS, estableix que els 1.
serveis socials tenen com a finalitat assegurar el dret de les persones a viure dignament durant totes 
les etapes de la vida mitjançant la cobertura de llurs necessitats personals bàsiques i de les 
necessitats socials, en el marc de la justícia social i del benestar de les persones .

L'article 3.4 de la LSS preveu que la finalitat dels serveis socials s'aconsegueix mitjançant les 2.
actuacions, els programes transversals, els projectes comunitaris i les prestacions de serveis, 
econòmiques i tecnològiques que estableixi la Cartera de serveis socials .

L'article 15.1 de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, en endavant LSS, estableix que el 3.
sistema públic de serveis socials s'organitza en forma de xarxa per a treballar en coordinació, en 
col·laboració i amb el diàleg entre tots els actors que intervenen en el procés d'atenció a les 
persones, i s'estructura en serveis socials bàsics i en serveis socials especialitzats .

La disposició addicional 45a de la Llei 2/2015, d'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de 4.
Catalunya per a l'any 2015, per raó de la qual es prorroga la Cartera de serveis socials aprovada pel 
Decret 142/2010, de l'11 d'octubre, amb les modificacions introduïdes pel marc vigent , i se n'amplia la 
vigència fins el 31 de desembre de 2015.
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El Decret 142/2010, d’11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011, en 5.
endavant la Cartera de Serveis Socials, descriu en el punt 1.2.2.1.3 el servei de transport adaptat 
com un servei complementari de suport als serveis socials d'atenció especialitzada a persones amb 
discapacitat o dependència, consistent en la prestació d'un sistema de transport adaptat al grau de 
necessitat de suport de les possibles persones usuàries

La Cartera de Serveis Socials estableix que la prestació del servei de transport adaptat està subjecta 6.
a crèdits pressupostaris disponibles .

La Cartera de Serveis Socials estableix la tipologia de la prestació del servei de transport adaptat 7.
com a servei especialitzat.

La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en 8.
situació de dependència.

El Reial Decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general 9.
de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió socials .

L'article 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 10.
administracions públiques de Catalunya per raó del qual les administracions públiques de Catalunya 
poden subscriure convenis i protocols amb altres  administracions públiques i amb els organismes i 
entitats públiques dependents o vinculats a aquestes, en l'àmbit de les competències respectives i 
per a la consecució de finalitats d 'interès comú.

L'article 303 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 11.
179/1995, de 13 de juny.

D'acord amb les manifestacions i les consideracions jurídiques exposades, les parts compareixents 
atorguen aquest conveni de col·laboració interadministrativa que subjecten als següents ,

PACTESPACTESPACTESPACTES

PrimerPrimerPrimerPrimer.... Aquest conveni té per objecte establir la col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental -en endavant, Consell Comarcal- i l'Ajuntament de Granollers -en endavant, l'Ajuntament- per a la 
prestació del servei públic de transport adaptat de les persones residents a Granollers en els 
desplaçaments a centres ocupacionals o centres de dia d'atenció especialitzada ubicats al Vallès Oriental 
i Barcelona.

Les característiques del servei són les següents :

a) El nombre d’usuaris que fan ús és de 2 persones.

b) Nombre de rutes utilitzades en el període gener - desembre 2015: 2 rutes

Nom de la ruta: CDIA 00A- CDIA la Vinyota, Mollet del Vallès
Usuaris de Granollers: 1

Nom de la ruta: ASPACE- ASPACE Poble Nou, Barcelona 
Usuaris de Granollers: 1

c) El cost econòmic a càrrec de l 'Ajuntament de Granollers és de setze mil vuit -cents vuitanta-dos euros 
amb nou cèntims (16.882,09 €).

SegonSegonSegonSegon L'Ajuntament ha d'abonar al Consell Comarcal la quantitat de setze mil vuit-cents vuitanta-dos 
euros amb dos cèntims (16.882,02 EUR) d'acord amb el detall següent:

Vuit mil quatre-cents quaranta-un euros amb un cèntim (8.441,01 EUR) en el moment de la a.
formalització del conveni.
Vuit mil quatre-cents quaranta-un euros amb un cèntim (8.441,01 EUR) no més enllà del 15 de gener b.
de 2016.

L'abonament de les quantitats expressades es faran en el compte corrent 2013 0046 82 0200998227 de 
Catalunya Banc, SA.

El Consell Comarcal ha d'iniciar l'expedient de compensació, de conformitat amb el que preveu la 
legislació vigent, quan l'Ajuntament sigui deutor del Consell Comarcal per l 'objecte d'aquest conveni.
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TercerTercerTercerTercer .... Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des de l'1 
de gener de 2015 fins el 31 de desembre de 2015.

QuartQuartQuartQuart .... Aquest conveni s'extingeix per les causes següents :

El compliment del període de vigència dit al pacte precedent .a.
L'acord mutu de les parts.b.
La denúncia, per qualsevol de les parts, efectuada amb un mes d'antelació a la data d'extinció dels c.
seus efectes, mitjançant notificació fefaent a l 'altra part.

CinquèCinquèCinquèCinquè.... L'ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per tal de resoldre les incidències 
que puguin derivar-se d'aquest conveni."

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació d'un import de 16.882,02 €, amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària H461.23114.22300 'Transports adaptats' del pressupost de despeses de 
Serveis Socials per l'any 2015, corresponent al pagament que li correspon satisfer a l'Ajuntament de 
Granollers en el marc del present conveni a favor del Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la 
prestació del servei esmentat. 

L'abonament de la quantitat expressada s'ha d'efectuar en el compte corrent 2013 0046 82 
0200998227 de Catalunya Banc, SA.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Notificar a les persones interessades aquesta resolució .

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

AlcaldeAlcaldeAlcaldeAlcalde ::::
Moltes gràcies. Aquí hi ha acord dels diferents grups, per tant queda aprovat per unanimitat.

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

AlcaldeAlcaldeAlcaldeAlcalde ::::
Passem a l'apartat de Junta de Portaveus, amb mocions. Hi han tres, senyora Secretària.
 

JUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUS

13131313....1111).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE ERCMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE ERCMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE ERCMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE ERC----AGAGAGAG----AM ENAM ENAM ENAM EN    
SUPORT A LA PROPOSTA IMPULSADA PER LA UGT DE CATALUNYA SOBRE CREACIÓ DE LASUPORT A LA PROPOSTA IMPULSADA PER LA UGT DE CATALUNYA SOBRE CREACIÓ DE LASUPORT A LA PROPOSTA IMPULSADA PER LA UGT DE CATALUNYA SOBRE CREACIÓ DE LASUPORT A LA PROPOSTA IMPULSADA PER LA UGT DE CATALUNYA SOBRE CREACIÓ DE LA    
PRESTACIÓPRESTACIÓPRESTACIÓPRESTACIÓ    <<<<<<<<GARANTIAGARANTIAGARANTIAGARANTIA    ++++55555555>>,>>,>>,>>,    

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

Atès el context de massiva desocupació en que ens trobem on el 19,6% de la població activa major de 
55 anys es troba a l’atur, amb escasses perspectives de recuperació d’una activitat laboral amb 
garanties després de perdre el lloc de treball, amb menys capacitat per a modificar les seves 
trajectòries laborals i empentats a un retir avançat del mercat de treball, és essencial que hi hagi una 
major vinculació entre les polítiques d’ocupació i les de protecció per desocupació .

Donat que el col·lectiu de persones desocupades de més de 55 anys és més vulnerable a caure a 
l’atur de molt llarga durada, composen el 54,2% del total d’atur de molt llarga durada, és evident que 
en poc temps gran part d’aquest col·lectiu passaran d’un nivell de protecció contributiu a un 
d’assistencial, en el millor dels casos, i deixaran de cotitzar a efectes d’una futura possible pensió de 
jubilació, excepte els que tinguin dret a rebre el subsidi de majors de 55 anys que cotitzaran tan sols 
per la base mínima de cotització.

Ja  que les darreres reformes normatives relatives a la percepció de subsidis per desocupació, a partir 
dels Reials Decret-Llei 20/20012 i 5/2013, s’han dirigit en reduir la intensitat de la protecció elevant 
l’edat de les persones beneficiàries del subsidi de majors de 52 anys a 55, passant a computar els 
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ingressos de tota la unitat familiar per accedir-hi, limitant el temps durant el que es pot cobrar i reduint 
la cotització per jubilació del subsidi de majors de 55 anys, què és l’únic subsidi que cotitza, del 125% 
de la base mínima de cotització al 100%, podem suposar una altra ràpida reducció de la cobertura de 
la protecció per desocupació en els majors de 55 anys.

També és una realitat que les darreres reformes en la protecció per desocupació ha prioritzat la 
suficiència econòmica del sistema de prestacions per desocupació, entenem que s’ha deixat sense 
protegir adequadament a les persones majors de 55, i  fins i tot de més de 45 anys, desatenent a tot 
un col·lectiu que pot quedar fins i tot fora del sistema de protecció o deixar-les als marges dels 
sistemes assistencials i empènyer-les a futures pensions de jubilació per sota de mínims, fins i tot 
després de llargues carreres de cotització.

Constatem que aquestes reformes han trencat el trànsit cap a la jubilació d’aquelles persones que són 
expulsades del mercat de treball en edats pròximes a la jubilació, limitant les estratègies d’accés a 
una pensió de jubilació més avantatjosa en funció de les trajectòries laborals personals i possibilitats 
individuals.

Constatem  que aquests fets afecten directament en les rendes actuals d’aquest col·lectiu de persones 
que en moltes ocasions tenen encara càrregues familiars, acabant la seva vida activa cobrant, si 
compleix requisits, un subsidi de 426 euros mensuals. Però que també afecta als seus futurs drets de 
jubilació i a la quantia d’aquesta, doncs els anys en desocupació en un context on s’ha augmentat 
l’edat ordinària de jubilació els penalitzarà durament, ja sigui o perquè augmentaran proporcionalment 
els anys de cotització mínima per al càlcul de la base reguladora de pensió, o perquè hi hauran més 
llacunes de cotització que s’ompliran fins i tot amb la meitat de les bases mínimes de cotització, o 
perquè se’ls aplicarà coeficients reductors de pensió perquè hauran d’anticipar les seves jubilacions .

Gairebé 8 de cada 10 persones a l’atur de més de 55 anys o bé cobren un subsidi de més de 426 
euros mensuals, o bé reben la renda mínima d’inserció o algun altre ajut econòmic, o bé no cobren 
res, entenem que aquest col·lectiu és molt més vulnerable a patir la pobresa i l’exclusió social

Aquest que col·lectiu voreja l’edat de jubilació, entenem que és especialment important que es 
prioritzin actuacions que reforcin la seva contribuïtat al sistema de la Seguretat Social per tal que se’ls 
asseguri unes pensions dignes.

Per tot això sol·licitem al ple de l’Ajuntament de Granollers l’adopció dels següents

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER. Donar suport a la proposta impulsada per la UGT de Catalunya, anomenada <<Garantia 
+55>> i que significa:

1) Crear la prestació "Garantía +55" per a les persones de més de 55 anys que es trobin en situació 
de desocupació, tinguin cotitzats un mínim de 15 anys i hagin exhaurit la prestació per desocupació 
contributiva. Aquesta prestació serà una proposta integral i que contempla: 
 a. Una  prestació econòmica igual al SMI vigent
 b.  el manteniment d’entre un 90 i el 100% del còmput de les bases de cotització en la mateixa 
quantia que la darrera prestació contributiva per desocupació durant la percepció d’aquesta prestació, 
a efectes del càlcul de les prestacions de Seguretat Social per IP, mort i supervivència i jubilació .
2) Apostar per un SMI de 1.000 euros que ens apropi als estàndards dictats per la Carta Social 
Europea.
3) Afrontar la gran complexitat i fragmentació dels diferents sistemes de protecció. Cal simplificar i 
racionalitzar l’actual sistema de prestacions , i cal fer-ho amb la col·laboració de l’administració central. 
En conseqüència, abordar i millorar les inequitats de les prestacions, i assegurar la compatibilitat de 
les prestacions econòmiques amb altres rendes (salarials o no). 
4) Finalitzar amb l’estigmatització de les persones desocupades en general i, concretament, de les 
majors de 55 anys. Només d’aquesta manera podrem millorar l’ocupabilitat d’aquestes persones.
5) Analitzar l’eficiència dels programes d’inserció i apostar per accions d’inserció i de formació amb 
continguts reals.

SEGONSEGONSEGONSEGON:::: Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del 
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Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a la UGT de Catalunya. 

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

AlcaldeAlcaldeAlcaldeAlcalde ::::
Moltes gràcies. Passem a la següent moció, presentada pel conjunt de portaveus. Té el caràcter de 
declaració institucional, avalada per tots els grups municipals. Endavant.

 
13131313....2222).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA LA JUNTA DE PORTAVEUS PERMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA LA JUNTA DE PORTAVEUS PERMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA LA JUNTA DE PORTAVEUS PERMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA LA JUNTA DE PORTAVEUS PER    
LLLL''''APROVACIÓ DAPROVACIÓ DAPROVACIÓ DAPROVACIÓ D ''''UNA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE LES ARMES NUCLEARSUNA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE LES ARMES NUCLEARSUNA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE LES ARMES NUCLEARSUNA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE LES ARMES NUCLEARS ....

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

I. El proper mes d’agost, farà 70 anys del llançament de les bombes atòmiques sobre Hiroshima i 
Nagasaki que va provocar la mort de més de 240.000 persones, nombrosos ferits i afectats i la 
pràctica destrucció de les dues ciutats.

II. Durant els anys següents, es va produir una cursa armamentista nuclear durant la qual es van fer 
més de 2.000 proves i assajos — sovint amb el desconeixement de la població afectada—, que van 
causar greus problemes de salut i impactes ambientals considerables .

III. Malgrat la fi de la Guerra Freda i dels acords de desarmament nuclear aconseguits, avui el món 
continua disposant de 15.850 armes nuclears, més potents i letals que les de fa 70 anys.

IV. Les armes nuclears són un autèntic perill per a la seguretat de les persones i dels pobles. És 
urgent, de la mateixa manera que s’ha fet amb altres armes de destrucció massiva —les biològiques i 
les químiques— que el món adopti un tractat de prohibició de les armes nuclears . 

V. La xarxa internacional Alcaldes per la Pau (Mayors for Peace), liderada per Hiroshima i 
Nagasaki, aplega més de 6.700 municipis de 160 països d’arreu del món que treballen per assolir un 
món en pau lliure d’armes nuclears.

Davant de tot això, l’Ajuntament de Granollers, membre de la xarxa d’Alcaldes per la Pau, vol 
manifestar el seu posicionament i aprovar la següent declaració institucional

    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 DECLARACIÓ INSTITUCIONALDECLARACIÓ INSTITUCIONALDECLARACIÓ INSTITUCIONALDECLARACIÓ INSTITUCIONAL , que diu:

1. - Expressar la seva solidaritat amb totes les persones i familiars afectats per l’impacte 
de les armes nuclears.

2.-  Reclamar als estats de tot el món que es comprometin d’una manera clara i precisa 
amb el desarmament nuclear i que prenguin mesures concretes per avançar cap al seu assoliment . 

3.- Donar suport a la iniciativa de la societat civil internacional, aplegada en campanyes 
com ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) que, amb el suport de molts governs, 
han iniciat un procés diplomàtic per alertar del profund impacte humanitari de les armes nuclears i 
reclamar l’adopció d’un tractat mundial de prohibició d’aquest armament.

4.-  Demanar al govern de l’Estat espanyol que se situï entre aquells estats que avui, al 
món, treballen activament per la fi de les armes nuclears, i el compromís ferm d’abandonar el comerç 
internacional d’armes

SEGONSEGONSEGONSEGON....— Enviar aquesta Declaració Institucional a FundiPau (Fundació per la Pau) —membre 
d’ICAN.   
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APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

AlcaldeAlcaldeAlcaldeAlcalde ::::
Moltes gràcies. Per tant, quedarà aprovada com a declaració institucional i així la farem arribar a 
l'Ajuntament de Hiroshima i Nagasaki, com també, doncs fem habitualment quan s'apropen aquestes 
dates en què es commemora el bombardeig amb la bomba atòmica en aquestes ciutats.

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT
 

AlcaldeAlcaldeAlcaldeAlcalde ::::
El següent punt, la següent moció, també se'n donarà lectura en aquests moments, però en tot cas, 
anunciar que a petició dels grups proposants hi haurà explicació de vot una vegada la senyora 
secretaria l'hagi llegit, endavant.

13131313....3333).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS CIUMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS CIUMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS CIUMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS CIU,,,,    
ERCERCERCERC----AGAGAGAG----AM I CPGAM I CPGAM I CPGAM I CPG----CUPCUPCUPCUP----PA D’ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LAPA D’ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LAPA D’ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LAPA D’ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA    
INDEPENDÈNCIAINDEPENDÈNCIAINDEPENDÈNCIAINDEPENDÈNCIA ,,,,    AMIAMIAMIAMI....

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

 
REBUTJADA per majoria absolutaREBUTJADA per majoria absolutaREBUTJADA per majoria absolutaREBUTJADA per majoria absoluta,,,,    amb els vots en contra dels Grups Municipals PSC-CP , C's i PP , 
i amb el vot favorable dels Grups Municipals CIU , ERC-AG-AM) i CpG-CUP-PA
 

AlcaldeAlcaldeAlcaldeAlcalde ::::
Molt bé. Com deia, atès que és la part de mocions. Obrim un torn que no genera debat, però sí genera 
posicionament. En tot cas, li pertoca parlar al Partit Popular, que no vol fer ús de la paraula.
Té la paraula, per tant, el senyor Navarro com a portaveu de la CUP, té la paraula senyor Navarro.

SrSrSrSr....    NavarroNavarroNavarroNavarro ::::
Bé, voldria fer una reflexió en el sentit de què la moció no és aprovada i trobem que és una llàstima 
que no tinguem en compte els 14.638 granollerins i granollerines que el nou de novembre del  2014, es 
van poder manifestar en un pseudoreferèndum, donades les imposicions de l'Estat Espanyol. Però 
creiem que aquesta moció recull la voluntat de tota aquesta gent que va fer un vot molt clar: sí - sí, a 
favor de la independència del País. I pensem que l'adhesió a l'AMI seria, doncs un recordatori 
d'aquests vots i de la voluntat de tota aquesta gent que vull recordar que són 14.638, i això supera 
qualsevol de les forces polítiques que estem aquí representades.
En segon lloc, recordar al grup majoritari que a d'altres capitals, com ara, Castelldefels o Terrassa, s'hi 
ha votat a favor; si no ho entenem malament d'una moció totalment igual a aquesta. A llavors, en 
aquest sentit creiem que és una pena que la capital del Vallès Oriental no s 'afegeixi a un moviment tan 
ampli, que recull la voluntat del país i a la qual s 'hi han adherit més de set-cents ajuntaments.

AlcaldeAlcaldeAlcaldeAlcalde ::::
Moltes gràcies. Li pertocaria a Ciutadans... no vol parlar. En tot cas, Esquerra Republicana per 
Catalunya, té la paraula. Senyora Maynou... 

SraSraSraSra....    MaynouMaynouMaynouMaynou::::
Gràcies. D'una banda subscrivim també les paraules del representant de Crida per Granollers-CUP, i 
d'altra banda dir que des d'Esquerra Republicana - Acció Granollers, pensem que l'adhesió a l'AMI és 
en aquests moments un element cabdal. I no només perquè creiem que Granollers no pot estar al 
marge del procés independentista, que està present en el nostre país i que per a nosaltres com a grup 
municipal és la millor opció. Sinó, també perquè creiem que des del municipalisme és la millor manera 
de treballar per tirar endavant plans financer i pressupostaria òptims, que de fet, bona part del Ple 
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d'avui ens hem centrat en un debat en aquesta línea. Per tant, pensem que l'adhesió a l'AMI, i treballar 
per la independència del nostre país és la millor manera de recollir també les necessitats, dels 
ciutadans i ciutadanes. I no pas, que ens hàgim de veure obligats a aprovar uns plans 
econòmico-financers que responen, com hem acceptat tots i com crec que molts de nosaltres estem 
d'acord que responen a la voluntat centralitzadora del govern estatal. 
I d'una banda afegir que creiem que Granollers, que sempre és una gran illa de vianants, no pot ser 
una illa, és... en aquest moviment independentista que avui està guanyat en aquest país.

AlcaldeAlcaldeAlcaldeAlcalde ::::
Moltes gràcies. Per part de Convergència i Unió, el senyor sastre té la paraula. Endavant.

SrSrSrSr....    SastreSastreSastreSastre::::
Sí, moltes gràcies. En tot cas, hem encetat un debat sobre la independència. Al senyor Meseguer li ha 
agafat una tos, ... espero que no hi hagi una vinculació directe, però bé... feta aquesta petita broma. 
Sí que m'agradaria, en tot cas, en primer lloc, agrair... és un fet inusual o poc usual doncs que es 
pugui explicar el sentit de vot, però que es faci aquesta interpretació d'avui del Reglament Orgànic 
Municipal, per tal que pugui haver aquest debat. Doncs agrair-li a l'alcalde que ho hagi facilitat. 
En aquest cas, per posar-nos una mica en situació, molt breument. Aquesta moció que avui es 
presenta, ens hauríem de tirar enrere en el temps, perquè és un compromís que algunes de les forces 
polítiques presents en aquest Ajuntament, en aquest cas, els tres que ho proposem, tant La 
Crida-CUP, com Esquerra Republicana, com nosaltres mateixos, doncs havíem pres aquest 
compromís durant la precampanya electoral a proposta de l'ANC i el compromís que vam prendre... 
que portava per títol "Ajuntaments per la independència", doncs un dels punts que incloïa era demanar 
l'adhesió de l'Ajuntament de Granollers a l'Associació de Municipis per la Independència. 
Aquesta proposta no és nova, ja s'ha presentat en aquest Ajuntament, es va presentar en el passat 
mandat, ho va fer si no m'equivoco Esquerra Republicana amb el suport de Convergència i en aquell 
cas, jo crec que si no vaig errat d'Iniciativa per Catalunya, que ara no està en aquest plenari. Però al 
igual que... i avui el senyor Terrades feia referència als pressupostos vius. Nosaltres doncs, quan 
presentàvem aquesta moció pensàvem que potser hi havia un posicionament viu per part del PSC, i 
tot i seguir tenint, doncs majoria absoluta en aquesta Ajuntament, doncs potser, diguéssim havia 
evolucionat; també hi han nous regidors que pel que em consta, doncs hi ha una sensibilitat nacional, 
en certa manera potser diferent i potser hi havia hagut un debat en el sí del grup que havia fet que 
canviés el posicionament respecte a aquest fet. No hi ha estat, en tot cas, constatar doncs que ha 
vegades els posicionaments polítics si que evolucionen. De fet Convergència Democràtica, malgrat 
alguns dels seus integrants que podia ser jo mateix, sempre hem..., doncs diguéssim estat a favor de 
un posicionament polític favorable a la independència, doncs també com a partit, doncs hi ha hagut 
una evolució, i s'ha constatat l'esgotament d'un model que és el model autonòmic, i que per tant, 
estem convençuts que el proper pas perquè aquest país segueixi poden sobreviure i garantir el 
benestar dels seus ciutadans, doncs és anar cap a la independència. Jo crec que així també ho ha 
constatat el país o la majoria dels seus habitants, i jo crec que quan parlem del 27 de setembre, 
parlem de constatar o de contrastar realment si hi hagut aquesta evolució i per tant, doncs, d'això va: 
de veure, doncs si realment hi ha aquesta majoria. 
En tot cas, aquesta moció que avui serà rebutjada per setze vots contraris, els del Partit dels 
Socialistes de Catalunya, Ciutadans i el Partit Popular. I nou vots a favor que són els de 
Convergència, Esquerra Republicana i la CUP. En tot cas, nosaltres creiem que aquesta proporció no 
es correspon de forma fidedigne a la realitat de Granollers, degut, doncs en aquest cas a aquesta 
pluralitat del vot que vostè senyor alcalde segurament també coneix. No podem assegurar, no ho 
podem fer... encara! que la majoria de ciutadans de Granollers sigui favorables a la independència. El 
senyor Navarro abans parlava dels catorze mil votants que superen, qualsevol de les forces polítiques 
que hi han en aquest Ajuntament i que van fer el seu vot de sí-sí, el passat nou de novembre. En tot 
cas, el proper 27 de setembre veurem i en tot cas, si no... un posicionament com aquest no s'ha..., per 
exemple, fet una consulta a la ciutadania, podem fins i tot, agafar el proper 27 de setembre i fer, 
doncs, una consulta que al final com què el que pretén és plebiscit sobre si realment hi ha una majoria 
de ciutadans favorables a la independència, doncs si realment això existeix el proper 27 de setembre 
instem a què hi pugui haver una reconsideració d'aquest posicionament per part del grup majoritari 
d'aquest Ajuntament. Moltes gràcies. 

AlcaldeAlcaldeAlcaldeAlcalde ::::
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Moltes gràcies. En nom del Grup Municipal Socialista, per explicar el vot té la paraula el senyor 
Terrades. 

SrSrSrSr....    TerradesTerradesTerradesTerrades ::::
Miri, aquesta és una moció que respectem com no podria ser d'altra manera, perquè respectem la 
pluralitat però que no compartim. Ja no la vam compartir quan es va presentar en el seu moment i la 
seguim sense compartir.
I no la compartim des d'una profunda convicció que volem manifestar, que és una profunda convicció 
d'una formació, d'un partit polític que té profundes arrels catalanistes, però que no és independentista. 
No tot el catalanisme polític és independentista. Nosaltres no ho som, nosaltres des de la seva 
fundació ens hem manifestat catalanistes, federalistes i socialistes, per les mateixes raons. Perquè? 
Perquè volem una Catalunya millor, més justa i igualitària. I nosaltres sempre hem defensat, els 
Socialistes de Catalunya, que Espanya és una realitat plurinacional, pluricultural i plurilingüística .
I per això, treballem i estem treballant per fer una modificació de la constitució on aquestes qüestions 
es reconeixessin, no només els temes territorials, no només els temes nacionals. Però jo crec que ha 
arribat l'hora de què la constitució, vist lo vist, comenci a blindar també serveis públics essencials , que 
en aquests darrers anys tant a Espanya com a Catalunya s'ha posat en perill.
Nosaltres som dels que manifestem que les lleis canvien lleis, que les lleis no són immutables, però 
que les lleis són una garantia democràtica, eh! per això no ens trobaran en posicionaments que el que 
pretenguin és saltar-se la llei. Nosaltres el que intentem és modificar les lleis per aconseguir aquests 
objectius que els hi hem manifestat.
I probablement tenim... respecte a alguna de les intervencions que s'han produït. I acabo, alguna visió 
diferent sobre com sobreviu un país. Nosaltres el que creiem és que el país, Catalunya, el que li cal és 
un govern que com objectiu central tingui recuperar els nivells de serveis públics que reverteixin les 
retallades que s'han produït de manera profunda i que han posat en perill els serveis públics, sobretot 
en sanitat i educació i polítiques socials en aquests darrers anys . 

AlcaldeAlcaldeAlcaldeAlcalde ::::
Moltes gràcies. Feta l'explicació de vot, passem a l'apartat del torn de precs, preguntes i 
interpel·lacions.

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

AlcaldeAlcaldeAlcaldeAlcalde ::::
No sé si per... li tocaria al Partit Popular té alguna pregunta? no?
La CUP? endavant. 

SrSrSrSr....    NavarroNavarroNavarroNavarro ::::
En tinc dues, les formulo seguides?

AlcaldeAlcaldeAlcaldeAlcalde ::::
No, faci primer una, i després l'altre per si hi ha ocasió de resposta... si la sabem la contestarem. 

SrSrSrSr....    NavarroNavarroNavarroNavarro ::::
Molt bé. La primera pregunta faria referència si pensa aquest equip de govern replantejar-se el nom de 
la plaça Manel Montaña, subtinent franquista i membre d'una nissaga carlina granollerina. I si és que 
no, si no ho veu aquest equip de govern, una contradicció entre el impuls de la cultura per la pau, la 
memòria del bombardeig del 38 i la memòria de famílies franquistes a les nostres places ? 

AlcaldeAlcaldeAlcaldeAlcalde ::::
Bé, en tot cas aquesta pregunta que ha estat ja formulada altres ocasions en aquest Ple, té la resposta 
en el .... que es va fer sobre la recuperació de noms del nostre país, quan vam recuperar la 
democràcia a l'any setanta-nou. Es va fer una anàlisi de quins noms calia i quins noms no calia 
canviar i en aquell moment, estic parlant dels anys vuitanta va haver-hi unanimitat a l'entorn de la 
relació de propostes a canvi de noms que es van fer. En tot cas, aquest és un tema que si vol vostè el 
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podem reflexionar conjuntament en la Comissió del nomenclàtor, les raons també són prou conegudes 
i en tot cas, insisteixo en la unanimitat el que va haver-hi en aquest consistori per part de totes les 
forces polítiques: unanimitat a l'hora de plantejar quin eren els noms que calia canviar i no canviar just 
després de la recuperació de la democràcia. Següent? sí? 

SrSrSrSr....    NavarroNavarroNavarroNavarro ::::
La segona faria referència a la Festa Major i voldríem saber si es farà arribar a les colles les 
conclusions de les jornades "Festa Major Blancs i Blaus 2025", i quan es posaran en marxa les 
accions acordades en allà? 

AlcaldeAlcaldeAlcaldeAlcalde ::::
En tot cas, jo tinc constància que les colles van participar activament en la formulació d'aquestes 
propostes que són part actora en aquestes conclusions i la dinàmica permanent del treball en Festa 
Major, és el treball de les colles amb la Comissió de Festa Major i per tant permanentment s'està 
treballant en aquesta línea. I en tot cas, també amb més profunditat la regidora de cultura podrà 
estendre’s en aquest tema quan vostè ho desitgi en Comissió Informativa. Però en tot cas, insistir el 
treball fet en la Festa Major no és un treball fet pel govern de la ciutat, i una reflexió aïllada... no em 
sortia la paraula..., sinó una reflexió col·lectiva que s'ha fet conjuntament amb les colles.
Més preguntes? no?
Per part de Ciutadans... no?
Per part d'Esquerra Republicana? no? Convergència i Unió? no?
Quedem a disposició de les persones que ens acompanyen...

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

LA SECRETÀRIA GENERAL ACCIDENTALLA SECRETÀRIA GENERAL ACCIDENTALLA SECRETÀRIA GENERAL ACCIDENTALLA SECRETÀRIA GENERAL ACCIDENTAL
VIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAU
LLLL''''ALCALDEALCALDEALCALDEALCALDE
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