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Alcalde president:
Bé, molt bona tarda. Ple del mes de desembre, ple de tradicions, abans de començar el  Ple jo crec 
que tenim un personatge que ens vol donar les seves bones noves. Com sempre, aquí el tenim, 
benvingut Papa Noel, 

Molt bé, en tot cas, després de l'estímul del Pare Noel i dels “Mantecados” i altres elements que hi ha 
a sobre la taula podem procedir ja a iniciar el Ple. L'interventor veig que els posa a la caixa forta de 
l'Ajuntament, per si un cas l'any no va bé. 



Molt bé, passem ja a l'ordre del dia del Ple ordinari del mes de desembre. El primer punt, 

 
1111).-).-).-).-APROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE L''''ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIAACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIAACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIAACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA    29292929    DE NOVEMBRE DEDE NOVEMBRE DEDE NOVEMBRE DEDE NOVEMBRE DE    
2011201120112011....

Va ésser llegit l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, la qual fou aprovada sense cap esmena 

Alcalde president:
Passem als punts 2 i 3, 
 
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    36363636    AAAA    40404040,,,,    CORRESPONENTS AL DIACORRESPONENTS AL DIACORRESPONENTS AL DIACORRESPONENTS AL DIA    31313131    DDDD''''OCTUBRE  I ALS DIESOCTUBRE  I ALS DIESOCTUBRE  I ALS DIESOCTUBRE  I ALS DIES    7777,,,,    14141414,,,,    21212121    
IIII    28282828    DE NOVEMBRE DEDE NOVEMBRE DEDE NOVEMBRE DEDE NOVEMBRE DE    2011201120112011,,,,    RESPECTIVAMENTRESPECTIVAMENTRESPECTIVAMENTRESPECTIVAMENT ,,,,    PEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTESPEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTESPEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTESPEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES    
DDDD''''AQUESTES SESSIONS SAQUESTES SESSIONS SAQUESTES SESSIONS SAQUESTES SESSIONS S ''''HA EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICSHA EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICSHA EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICSHA EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICS ,,,,    EN ELSEN ELSEN ELSEN ELS    
TERMES DE LTERMES DE LTERMES DE LTERMES 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    DE NOVEMBREDE NOVEMBREDE NOVEMBREDE NOVEMBRE .... 

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 .... 

Alcalde president:
Molt bé, si no hi ha observacions ens donaríem per assabentats i passaríem a la Comissió Informativa 
de l'Àrea de Govern i Economia, en concret el punt quatre, endavant senyora secretària, 

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

4444).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR PROVISIONALMENT EL PRESSUPOST GENERALDICTAMEN RELATIU A APROVAR PROVISIONALMENT EL PRESSUPOST GENERALDICTAMEN RELATIU A APROVAR PROVISIONALMENT EL PRESSUPOST GENERALDICTAMEN RELATIU A APROVAR PROVISIONALMENT EL PRESSUPOST GENERAL,,,,    LALALALA    
PLANTILLA DE PERSONAL I LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE LPLANTILLA DE PERSONAL I LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE LPLANTILLA DE PERSONAL I LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE LPLANTILLA DE PERSONAL I LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L''''AJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DE    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS ,,,,    PER A LPER A LPER A LPER A L''''EXERCICIEXERCICIEXERCICIEXERCICI     2012201220122012

PrimerPrimerPrimerPrimer. Revisat el projecte de Pressupost General  d'ingressos i despeses per  a l'exercici 2012, de 
l'Ajuntament de Granollers i els seus ens dependents (organismes autònoms administratius, entitat 
pública empresarial i societats mercantils municipals ).

SegonSegonSegonSegon....    Elaborada la plantilla de personal de l'Ajuntament de Granollers i dels seus organismes 
autònoms, la qual incorpora les modificacions de places existents, distribuïdes pel que fa a funcionaris 
per cossos, escales, subescales i categories, així com també de tot el personal laboral i eventual, 
alhora que es relaciona el nombre de places en situació de vacant i el grup a què pertanyen, d'acord 
amb la titulació exigida per al seu ingrés.

TercerTercerTercerTercer .... Vist el dictàmen del Patronat municipal del Museu de Granollers .

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

Atesos els articles 162 a 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el �

Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, i els articles 2 a 23 del Reial decret 500/90, 
de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de Pressupostos, i una vegada complerts 
els requisits legals que hi resulten, amb la realització dels documents necessaris i els informes 
preceptius.
Atès que l'article 90 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local,  i els �

articles 126 i 127 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, Text refós de les disposicions 
legals vigents en matèria de règim local, determinen que les Corporacions locals aprovaran 



anualment en ocasió del pressupost, la plantilla de personal que comprendrà tots els llocs de 
treball degudament classificats, reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, d'acord amb 
els principis informadors per a l'elaboració de les Plantilles així com el procediment per a la seva 
aprovació que contenen els esmentats articles. 

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

PrimerPrimerPrimerPrimer ....    Aprovar el Pressupost General consolidat per a l 'exercici 2012, pels imports següents:

INGRESSOSINGRESSOSINGRESSOSINGRESSOS
Capítol 1 Impostos directes 24.721.000,00
Capítol 2 Impostos indirectes   700.000,00
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 17.326.671,00*
Capítol 4 Transferències corrents 25.477.190,29*
Capítol 5 Ingressos patrimonials 998.122,02*
Capítol 6 Alineació d'inversions reals 346.770,18
Capítol 7 Transferències de capital 2.439.509,00
Capítol 8 Variació d'actius financers 111.500,00*
Capítol 9 Variació de passius financers 6.400.000,00
TOTAL CONSOLIDATTOTAL CONSOLIDATTOTAL CONSOLIDATTOTAL CONSOLIDAT 78.520.76278.520.76278.520.76278.520.762 ,,,,49494949

DESPESESDESPESESDESPESESDESPESES
Capítol 1 Remuneracions de personal 32.558.774,36
Capítol 2 Compra de béns corrents  23.541.545,21*
Capítol 3 Interessos 2.210.634,27
Capítol 4 Transferències corrents 4.204.965,00*
Capítol 6 Inversions reals 6.939.509,00
Capítol 7 Transferències de capital 0,00
Capítol 8 Variació d'actius financers 111.500,00*
Capítol 9 Variació de passius financers 8.880.059,55*
TOTAL CONSOLIDATTOTAL CONSOLIDATTOTAL CONSOLIDATTOTAL CONSOLIDAT 78.446.98778.446.98778.446.98778.446.987 ,,,,39393939

* deduïdes aportacions internes

El Pressupost General està integrat, d'acord amb el que disposen els articles 165 i 166 del Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, pel 
pressupost de l'Entitat local, pel pressupost de l'organisme autònom administratiu "Patronat municipal 
del Museu de Granollers" i pels estats de previsió d'ingressos i despeses de l'entitat pública 
empresarial Granollers Mercat i de les societats mercantils de capital íntegrament municipal, 
Granollers Promocions, Granollers Escena i Granollers Audiovisual , SL. 

A continuació es resumeixen per capítols els pressupostos i estats de previsió que integren el 
Pressupost General:

PRESSUPOST DE LPRESSUPOST DE LPRESSUPOST DE LPRESSUPOST DE L ''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS

INGRESSOSINGRESSOSINGRESSOSINGRESSOS
Capítol 1 Impostos directes 24.721.000,00
Capítol 2 Impostos indirectes   700.000,00
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 14.223.182,00
Capítol 4 Transferències corrents 24.909.994,93
Capítol 5 Ingressos patrimonials 2.198.961,00
Capítol 6 Alineació d'inversions reals 100.000,00
Capítol 7 Transferències de capital 2.439.509,00
Capítol 8 Variació d'actius financers 110.000,00
Capítol 9 Variació de passius financers 6.400.000,00
TOTALTOTALTOTALTOTAL 75.802.64675.802.64675.802.64675.802.646 ,,,,93939393

DESPESESDESPESESDESPESESDESPESES
Capítol 1 Remuneracions de personal 30.148.459,29



Capítol 2 Compra de béns corrents 20.500.584,76
Capítol 3 Interessos 1.766.202,94
Capítol 4 Transferències corrents 7.464.579,44
Capítol 6 Inversions reals 6.939.509,00
Capítol 7 Transferències de capital 0,00
Capítol 8 Variacions d'actius financers 2.110.000,00
Capítol 9 Variació de passius financers 6.873.311,50
TOTALTOTALTOTALTOTAL    75.802.64675.802.64675.802.64675.802.646 ,,,,93939393

PRESSUPOST DEL PATRONAT DEL MUSEU MUNICIPALPRESSUPOST DEL PATRONAT DEL MUSEU MUNICIPALPRESSUPOST DEL PATRONAT DEL MUSEU MUNICIPALPRESSUPOST DEL PATRONAT DEL MUSEU MUNICIPAL

INGRESSOSINGRESSOSINGRESSOSINGRESSOS
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 26.800,00
Capítol 4 Transferències corrents 1.019.542,47
Capítol 5 Ingressos patrimonials 150,00
Capítol 8 Variació d'actius financers 1.500,00
TOTALTOTALTOTALTOTAL 1.047.9921.047.9921.047.9921.047.992,,,,47474747

DESPESESDESPESESDESPESESDESPESES
Capítol 1 Remuneracions de personal 591.942,47
Capítol 2 Compra de béns corrents 451.550,00
Capítol 4 Transferències corrents 3.000,00
Capítol 8 Variacions d'actius financers 1.500,00
TOTALTOTALTOTALTOTAL    1.047.9921.047.9921.047.9921.047.992,,,,47474747

ESTATS DE PREVISIÓ DE LA SOCIETAT MUNICIPAL GRANOLLERS ESCENAESTATS DE PREVISIÓ DE LA SOCIETAT MUNICIPAL GRANOLLERS ESCENAESTATS DE PREVISIÓ DE LA SOCIETAT MUNICIPAL GRANOLLERS ESCENAESTATS DE PREVISIÓ DE LA SOCIETAT MUNICIPAL GRANOLLERS ESCENA ,,,,    SLSLSLSL

INGRESSOSINGRESSOSINGRESSOSINGRESSOS
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 535.600,00
Capítol 4 Transferències corrents 1.329.851,97
Capítol 5 Ingressos patrimonials  49.045,00
TOTALTOTALTOTALTOTAL 1.914.4961.914.4961.914.4961.914.496,,,,97979797

DESPESESDESPESESDESPESESDESPESES
Capítol 1 Remuneracions de personal 340.800,00
Capítol 2 Compra de béns corrents 1.392.910,45
Capítol 3 Interessos 15.000,00
Capítol 4 Transferències corrents 96.500,00
TOTALTOTALTOTALTOTAL    1.845.2101.845.2101.845.2101.845.210,,,,45454545

ESTATS DE PREVISIÓ DE LA SOCIETAT MUNICIPAL GRANOLLERS AUDIOVISUALESTATS DE PREVISIÓ DE LA SOCIETAT MUNICIPAL GRANOLLERS AUDIOVISUALESTATS DE PREVISIÓ DE LA SOCIETAT MUNICIPAL GRANOLLERS AUDIOVISUALESTATS DE PREVISIÓ DE LA SOCIETAT MUNICIPAL GRANOLLERS AUDIOVISUAL ,,,,    SLSLSLSL    
INGRESSOSINGRESSOSINGRESSOSINGRESSOS
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 53.541,56
Capítol 4 Transferències corrents 475.000,00
Capítol 5 Ingressos patrimonials 185.641,55
TOTALTOTALTOTALTOTAL 714.183714.183714.183714.183,,,,11111111

DESPESESDESPESESDESPESESDESPESES
Capítol 1 Remuneracions de personal 355.752,71
Capítol 2 Compra de béns corrents 356.430,40
Capítol 3 Interessos 2.000,00
TOTALTOTALTOTALTOTAL    714.183714.183714.183714.183,,,,11111111

ESTATS DE PREVISIÓ DE  LAESTATS DE PREVISIÓ DE  LAESTATS DE PREVISIÓ DE  LAESTATS DE PREVISIÓ DE  LA     SOCIETAT  MUNICIPAL GRANOLLERS PROMOCIONSSOCIETAT  MUNICIPAL GRANOLLERS PROMOCIONSSOCIETAT  MUNICIPAL GRANOLLERS PROMOCIONSSOCIETAT  MUNICIPAL GRANOLLERS PROMOCIONS ,,,,    SASASASA

INGRESSOSINGRESSOSINGRESSOSINGRESSOS
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 2.500.747,44
Capítol 4 Transferències corrents 157.836,07



Capítol 5 Ingressos patrimonials 267.635,47
Capítol 6 Alienació d'inversions reals 246.770,18
Capítol 8 Variació d'actius financers 2.036.000,00
TOTALTOTALTOTALTOTAL 5.208.9895.208.9895.208.9895.208.989,,,,16161616

DESPESESDESPESESDESPESESDESPESES
Capítol 1 Remuneracions de personal 566.411,31
Capítol 2 Compra de béns corrents 2.174.909,89
Capítol 3 Interessos 420.431,33
Capítol 9 Variació passius financers 2.042.748,05
TOTALTOTALTOTALTOTAL    5.204.5005.204.5005.204.5005.204.500,,,,58585858

ESTATS DE PREVISIÓ DE LESTATS DE PREVISIÓ DE LESTATS DE PREVISIÓ DE LESTATS DE PREVISIÓ DE L ''''ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL GRANOLLERS MERCATENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL GRANOLLERS MERCATENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL GRANOLLERS MERCATENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL GRANOLLERS MERCAT

INGRESSOSINGRESSOSINGRESSOSINGRESSOS
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 171.800,00
Capítol 4 Transferències corrents 969.479,29
TOTALTOTALTOTALTOTAL 1.141.2791.141.2791.141.2791.141.279,,,,29292929

DESPESESDESPESESDESPESESDESPESES
Capítol 1 Remuneracions de personal 555.408,58
Capítol 2 Compra de béns corrents 553.470,71
Capítol 3 Interessos 7.000,00
Capítol 4 Transferències corrents 25.400,00
TOTALTOTALTOTALTOTAL    1.141.2791.141.2791.141.2791.141.279,,,,29292929

SEGONSEGONSEGONSEGON.  Aprovar les bases d'execució del Pressupost General per a l'exercici 2012, amb efectes 
comptables a 1 de gener de 2012.

TERCERTERCERTERCERTERCER. Aprovar la plantilla de personal al servei de l'Ajuntament de Granollers, del seu organisme 
autònom administratiu "Patronat municipal del Museu de Granollers" i de l'entitat pública empresarial 
"Granollers Mercat", amb efectes a 1 de gener de 2012, segons document annex. 

QUARTQUARTQUARTQUART. Aprovar l'actualització de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Granollers, del seu 
organisme autònom administratiu "Patronat municipal del Museu de Granollers" i de l'entitat pública 
empresarial "Granollers Mercat", amb efectes 1 de gener de 2012, segons document annex.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ. Exposar al públic, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, l'expedient del 
Pressupost General i el seu acord d'aprovació, per un període de quinze dies durant els quals les 
persones interessades podran examinar-lo i presentar-ne les reclamacions que creguin convenients 
davant del Ple de l'Ajuntament. En cas que no es produïssin reclamacions, l'acord serà 
automàticament elevat a definitiu.

SISÈSISÈSISÈSISÈ....    Publicar íntegrament la plantilla de personal en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya

SETÈSETÈSETÈSETÈ. Publicar la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Granollers,  del seu organisme 
autònom administratiu "Patronat municipal del Museu de Granollers" i de l'entitat pública empresarial 
"Granollers Mercat", en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.

Alcalde president:
Molt bé, farà la defensa d'aquesta proposta la regidora d'hisenda, la senyora Aroa Ortego, endavant, 

Sra. Ortego:
Gràcies Alcalde. Bona nit. Debatrem aquest vespre el Pressupost de l’Ajuntament de Granollers per al 
proper exercici 2012, un document que és més que mai un pre-ssupost, i que presenta, com mai, 
nombroses incerteses que al llarg de la seva execució s’aniran desvetllant. Incerteses pel que fa 



principalment a les aportacions d’altres administracions, ja que com saben, la Generalitat no ha 
aprovat el seu Pressupost per l’any que ve i la Diputació ho ha fet advertint moltes reserves…per tant 
no tenim absoluta certesa dels recursos que ens arribaran per determinats temes educatius, culturals, 
de serveis socials…I tampoc s'ha aprovat el Pressupost de l'Estat, que amb el nou govern obre també 
moltes incògnites. No sabem encara quines decisions es poden prendre respecte a les retribucions 
dels treballadors públics, ni coneixem encara que es decidirà respecte a les quantitats que els 
municipis estant ja retornant per compensar les liquidacions negatives de la Participació Municipal en 
els Tributs de l'Estat (PMTE) dels exercicis 2008 i 2009. Ni sabem tampoc del cert la participació que 
ens tocaria de la liquidació 2010, per tant a rebre en el proper exercici, .tot i que segons les 
informacions que tenim sembla que tindrà un lleuger increment, cosa que nosaltres hem pressupostat 
de forma molt prudent davant dels dubtes .I finalment podem trobar-nos amb una hipotètica limitació 
de la nostra capacitat d’endeutament, el  que  comportaria al mateix temps una limitació de la nostra 
capacitat inversora.

Així, com deia, un exercici molt incert respecte al que facin altres administracions i un exercici de nou 
marcat per la crisi econòmica. No milloren les dades d’atur, no s’ha acabat amb la reestructuració del 
sistema financer, el que fa que l’accés al crèdit encara estigui molt limitat, i a més a més les 
administracions dels Estats membres de la Unió Europea han de reduir els seus dèficits en un temps 
rècord, tot i que cal recordar que aquest no és el cas de les administracions locals, i molt menys de la 
nostra que com saben ha tancat positivament, però tot i aquestes reserves està clar que aquesta 
reducció del dèficit acaba afectant als municipis i per tant està clar que l' escenari econòmic que tenim 
pel proper exercici és negatiu.

En aquest context doncs, hem elaborat un Pressupost de nou a la baixa, per tercer any consecutiu, i 
aquí m'agradaria aturar-me per veure quines són aquestes magnituds de disminució pressupostària:
                                                                     2009      Previsió 2012    
Despesa ordinària  Grup  Administratiu ---  73 M        67,1 M   -8,9 %  al voltant  de 6 M d'€
Despesa total amb inversions --------------- 89,4 M       76 M   -17,53 % més de 13 M d'€ de disminució.

Tot i això, per al pressupost del 2012 seguim ajustant la despesa, tant la despesa corrent com la 
d'inversions, doncs seguim adequant-la a les possibilitats econòmiques reals que té aquest 
Ajuntament.

En termes formals el document ha variat ja que de cara al proper exercici s’integren dins el Pressupost 
de l’Ajuntament els ingressos i les despeses relatius als patronats dels quatre OOAA municipals en 
l’àmbit educatiu ( EEBB, S. Llobet, Escola de Música i EMT), que un cop dissolts han passat a formar 
part de l’ens matriu. Òbviament això té un efecte neutre quantitativament parlant, ja que quant ens 
referim al Pressupost acostumem a referir-nos al grup administratiu i el mateix efecte neutre tindrà 
també en la liquidació ja que també han quedat integrats els seus Romanents de Tresoreria. Així, 
quan ara parlem del grup administratiu, ens referirem a l’Ajuntament més el Museu.

Referint-me doncs a aquest grup administratiu i per tant deixant de banda les societats municipals i la 
EPE, donar com a primera dada la del Pressupost Ordinari que per tant no contempla les inversions. 
Aquest Pressupost Ordinari és d’una mica més de 67 M. d’€ el que significa una reducció respecte a 
l’inicial de l’exercici  2011 del -2,7%...en termes absoluts una disminució d’1,8 M d’€.

Si prenem en consideració el total del grup, Ajuntament + Empreses, el Pressupost es situa en 78,5 M 
d'€ el que significa un 5,8% menys que el 2011...tot i que una part important d'aquesta rebaixa 
correspon a la  desaparició d'inversions de Granollers Promocions SA.

Pel que fa als ingressos, val a dir que hem estat molt prudents en les nostres previsions com és 
habitual en la nostra manera de fer i com és necessari i recomanable en els temps que corren. En 
l’apartat d’impostos, apuntar que els directes els pressupostem lleugerament per sobre de la previsió 
inicial 2011, excepte l’IVTM que el pressupostem lleugerament per sota. Destacar que en l’impost 
indirecte, l’ICIO, augmentem la previsió en 50.000 € ja que sembla que en aquest tipus impositiu ja 
havíem tocat fons i per tant s’estabilitza, tot i que evidentment segueixen essent xifres anormalment 
baixes i que són conseqüència de la no recuperació encara del sector de la construcció .

Pel que fa a la nostra participació en els Tributs de l’Estat, que ens arriba com a transferència 
incondicionada, la nostra previsió és també a la baixa, tot i que val a dir que ho és perquè a l’hora de 



fer el càlcul nosaltres ja hem tingut en compte els 738.000 € que durant el 2012 haurem de tornat per 
aquest concepte per compensar les liquidacions negatives dels anys  2008 i 2009.
L’altra transferència incondicionada , el Fons de Cooperació Local de Catalunya de la Generalitat, 
sembla que per les informacions que tenim baixarà un 16% i la part que arriba per finançar 
necessàriament serveis prestats per una ens supramunicipal sembla que baixarà un  30%.

Baixen també les transferències dels Plans d’Ocupació en 340.000 €, tot i que esperem que al llarg de 
l’exercici ens arribin més recursos per aquests tipus de programes...i si així fos, així ho esperem,  
incorporaríem l'ingrés i la despesa al pressupost com ja ha succeït en alguna ocasió .

L’anàlisi del pressupost de despeses és el que ens dóna la visió més clara de com volem gastar els 
recursos municipals. Moltes vegades més enllà de les nostres competències, però ara per ara el 
finançament que tenim és el que és, i les necessitats de la ciutat i dels ciutadans són les que són ....i la 
voluntat d’aquest equip de govern i del pressupost que ha elaborat és la d’estar a l’alçada de les 
circumstàncies, mantenint els recursos destinats als serveis de les persones, mantenint la ciutat en el 
sentit més ampli de l’expressió i la de seguir amb totes les activitats i amb tots els equipaments en 
funcionament...optimitzant els recursos però mantenint la qualitat dels serveis públics .

Com a novetats en l’apartat de despeses cal tenir en compte que s’inclouen per primer cop les 
despeses relatives a la posada en marxa de Can Muntanyola i també l’augment de dotació del nou 
Museu de la Tela o les despeses relatives a la Copa del Món d’Handbol.

 En el capítol de personal, la reducció és de l’1,4%, tenint en compte l’efecte del Plans d’Ocupació que 
explicava anteriorment i amb una previsió de creixement zero de les remuneracions dels treballadors 
municipals degut a la inexistència de regulació específica de l’Estat mitjançant Llei de Pressupostos 
perquè  com he comentat abans aquesta llei encara no està aprovada.

 Pel que fa al capítol dos, el que recull tot el que és compra de béns i serveis, indicar que juntament 
amb els responsables de cada àrea hem analitzat cada una de les partides per ajustar totes aquelles 
que ho permetien però també per dotar suficientment aquelles que ho necessiten per ajustar-les a les 
execucions. La variació total del capítol és de – 1,8 M d’€. Cal recordar que aquest capítol de despesa 
porta 3 exercicis d’ajustament, però també cal recordar què inclou aquest capítol....per tant hi ha 
partides que considerem que no poden reduir-se o no poden ajustar-se més del que ho hem fet ja en 
exercicis anteriors. En el capítol dos hi trobem partides tan essencials com els consums elèctrics, 
l’aigua i els gas dels equipaments municipals, l’enllumenat públic, la neteja viària, la recollida i el 
tractament d'escombraries, les activitats educatives o culturals, o els contractes externs que van des  
de l’atenció primària, els centres oberts, el punt de trobada, la gestió de centres cívics, l’atenció a 
domicili, les teleassistències...i un llarg etc.

Cal destacar que l’Ajuntament de Granollers mantindrà i en alguns casos augmentarà la seva 
aportació en totes aquelles partides de despesa social, cosa que sembla que no podran afirmar altres 
administracions que sembla que les reduiran malgrat deixar insuficientment finançats certs programes 
en àmbits de la seva competència. Aquest equip de govern, però, té clares les seves prioritats i les 
persones que més estant patint les conseqüències de la crisi son sens dubte la nostra principal 
preocupació.

Un altre dels capítols de despesa que cal analitzar amb deteniment és el capítol d’inversions. Val a dir 
que en aquest cas cal fer alguns aclariments perquè una simple comparativa amb l’exercici 2011 
podria portar a conclusions una mica distorsionades. Si ens centrem en les inversions de l’Ajuntament, 
semblaria que passem de 3 M d’€ al 2011 a 7 M d’€ previstos pel 2012, però cal tenir en compte que, 
com recordaran, davant l’anunci que vam tenir al 2010 d’una possible limitació de l’endeutament per 
l’exercici posterior, vam decidir avançar despeses d’inversió i el seu corresponent endeutament...que 
en realitat corresponen a 2011 i hi van ser incorporades. Aïllat aquest efecte, val a dir que ens 
mantenim en les mateixes xifres d’inversió. Una inversió que dóna una prioritat essencial al 
manteniment de ciutat: renovació d’enllumenat, renovació clavegueram, adequació de paviments, 
accessibilitat, remodelacions a espais verds, manteniments d’equipaments i edificis....

El període 2007-2011 ha estat un període històric en quant a inversió a la nostra ciutat, no només per 
part de l’ajuntament si no també per part de privats i d’altres administracions. Ara per ara tenim una 
ciutat ben dotada d’equipaments públics de caire esportiu, cultural, educatiu... o un centre endreçat i 
compacte on la prioritat és el vianant. No és ara doncs el moments de grans i noves inversions, tot i 



que hi ha alguna excepció. Per tant, m’agradaria destacar, a part d'aquestes partides de manteniment, 
algunes inversions que contempla, com per exemple la destinada a Can Muntanyola, 900.000 € 
destinats a l’adequació dels accessos a l’hospital o gairebé 1 M d’€ per l’ampliació del CEIP Ponent.

Aquest nivell d’inversió ens permet un nivell de nou endeutament  moderat. Preveiem contractació de 
noves operacions de finançament per un total de 6,4 M d'€. Però per primera vegada en els últims 
anys, aquest pressupost preveu una amortització del crèdits superiors a la contractació de nou 
finançament,  el que significa que a finals del 2012 aquest Ajuntament tindrà un deute inferior al que 
tindrem quan d’aquí uns dies finalitzem el present exercici. Al final de l'exercici 2011 ens situarem en 
47 M d'€ de deute viu a llarg termini entre el deute contractat, el deute avalat i el que serveix 
d'instrumentació de subvencions atorgades per la Generalitat. Si com a nou finançament hi afegim els 
6,4 M d'€ i hi restem els 7,7 M que tenim previst de retornar al llarg de l'exercici, ens trobarem amb 
que a 31/12/2012 en deute total s'haurà reduït en 1,3 M d'€.
Tot i que també val a dir que no ens trobem en els actuals màxims legals d 'endeutament ni tampoc per 
sobre del  75%  dels ingressos corrents liquidats que ens impediria realitzar noves operacions de 
crèdit per invertir.

Aquest és a grans trets el resum del document, un Pressupost amb no gaires novetats i amb moltes 
incerteses. Un pressupost que segueix ajustant despeses continuant amb els ajustos iniciats fa alguns 
exercicis, que segueix contemplant programes i serveis, que reflexa la reducció d'aportacions d'altres 
administracions i que inverteix en manteniment de ciutat en sentit ampli .

En moltes ocasions hem defensat la bona salut econòmic-financera del consistori i seguim treballant 
per mantenir-la malgrat la situació econòmica adversa. Mantenim Romanent de Tresoreria positiu i 
estalvi corrent. Seguim pagant bé els nostres proveïdors i som capaços de suportar les tensions de 
Tresoreria que ens provoca que a nosaltres els pagaments, principalment de la Generalitat, no ens 
arribin amb tanta puntualitat. I continuem treballant amb aquesta línia, com ja venim fent en els darrers 
exercicis, amb rigor i prudència, com demostren els resultats quan anem liquidant els pressupostos. 
Gràcies.

Alcalde president:

Moltes gràcies. Per part d'Acció Granollers té la paraula el seu portaveu el senyor Pep Mur , endavant, 

Sr. Mur:
Gràcies Alcalde. Bon vespre. Bé, de fet per analitzar i discutir internament i fer propostes, per part del 
nostre grup, als pressupostos del 2012, hem tingut 16 dies (teòrics) per poder-nos dedicar. Òbviament 
crec que en un pressupost important com és el d'aquesta ciutat aquest temps ha estat insuficient, tot i 
això el nostre grup a fet l’esforç de dedicar-hi el temps que bonament hem pogut  per poder-hi, 
finalment, portar alguna proposta i fer la nostra. Així ho vàrem fer arribar, evidentment, fa molts pocs 
dies, era divendres passat a la regidora la nostra proposta de quin era el pressupost que nosaltres 
creiem que s'ha de dur a terme. 

Demano disculpes per la meva locució perquè estic una mica fotut i em consta una mica de respirar i 
parlar alhora. 

En tot cas, nosaltres creiem que aquest és un pressupost una mica marca blanca, en aquest sentit 
discrepem en part amb el que acaba de dir la regidora pel que fa al capítol de despeses. No totes les 
despeses les veiem clares, creiem que és un pressupost a on hi ha uns números, però no sabem 
exactament en tots els casos, no dic que sigui de forma global, però si que en molts casos no veiem 
clar aquestes despeses a que es destinaran i per tant tenim dificultats a saber quin és el Pla de 
Treball. 

De fet, fa temps que nosaltres veníem insistint  en que l'equip de govern presentés el seu PAM de 
legislatura com a mínim, que vull recordar que el 2007 es va presentat el 20 de novembre i no pel 
gener tal i com va respondre l’alcalde a la meva pregunta del passat Ple ( els que es van presentat el 
gener van ser els PAM anuals). El del 2007 tenim la convocatòria de presentació del PAM el dia 20 de 
novembre.

En tot cas, a més a més, hem analitzat, no tant el pressupost 2012 que ja ho anirem fent també, però 
si hem vist el progrés del 2011 i hem vist que s'han produït 31 modificacions de crèdit de pressupost. 



Això per un valor total de  17,5M€. Si al pressupost de 2011 hi trèiem el capítol 1, és un capítol 
important, ens adonem que aquesta variació de modificacions de crèdit ha representat una  60% del 
pressupost que en principi doncs al mes de desembre-novembre de l'any passat es va aprovar en 
aquest consistori. Això vol dir que l'aprovació de pressupost tampoc ens porta directament a tenir una 
visió real del que passarà, es modifica sovint. 

Nosaltres, de fet, havíem proposat doncs que s'incrementessin les partides relacionades amb els 
temes de  Promoció Econòmica i Benestar Social entenent que eren les que ens semblaven que 
quedaven minvades en aquest pressupost i les que per nosaltres eren més necessàries que 
tinguessin aquest augment. 

Més despeses per exemple en emergència social. Més despeses en beques escolars de menjadors 
que tenim en compte que hi ha molts impagaments, per exemple, de les escoles bressol si no tenim 
les dades equivocades hi ha una morositat del 28%, tot i així baixa la despesa en beques de menjador 
en 26.000 € que és la part proporcional que ens treu el Consell Comarcal del Vallès Oriental . Entenem 
que en aquí segurament el consistori de Granollers havia de fer un esforç per suplir aquests 26.000 € 
que no ens arriben del Consell Comarcal.

Entenem que son bàsiques les ajudes a emprenedors, autònoms i empreses e nova creació, per tant, 
en aquí entenem que l'increment en els pressupostos de promoció econòmica gestionats per 
Granollers Mercat haurien d'estar d'acord amb el que representa amb els moments que estem vivint. 

Quan dèiem d'augmentar els pressupostos tant en Serveis Socials com en Promoció Econòmica ho 
deia perquè des del 2008 veiem que la despesa en Promoció econòmica ha baixat  i en comparació 
amb el 2011, el decrement és d’un 13%.

I respecte a Serveis Socials, tot i que la despesa de 2012 és major que al 2008 i 2009, és inferior a la 
de 2010 i 2011, tot i que la situació de les famílies  ha empitjorat .

Pel que fa al capítol d'inversions, bé nosaltres vàrem fer una sèrie de propostes de reducció de les 
inversions amb l'objectiu, de tot i que com a dit la regidora, encara que estem amb una quota 
d'endeutament diguem-ne legal, per dir-ho així, encara ens podríem endeutar com a ciutat, això és així 
i no ho neguem pas, però si entenem que en els darrers anys ens hem anat endeutant cada any una 
mica més i ens sembla que aquest no és un bon camí i que en tot cas hauríem d'aprofitar aquesta 
situació actual per tirar enredera l 'endeutament. En aquest sentit doncs hi havíem aspectes relacionats 
amb inversions en el Teatre Auditori, en el propi museu que enteníem que potser ara no era el moment 
potser de fer-les, segurament s'hauran de fer en un moment o un altre, però es podien aquest any 
aturar aquestes inversions. 

El propi plantejament del carrer Girona, aquests 500.000€ que evidentment no son per fer la renovació 
del carrer Girona perquè segurament valdrà molt més, ja sabem que va ser una promesa electoral de 
l'equip de govern però una promesa electoral es pot complir durant els quatre anys que dura el 
mandat, no cal el primer any tirar pel dret. Enteníem que era uns diners que es podíem estalviar el seu 
endeutament si finalment s'acaben demanant, ja sabem que la partida d'inversions el deute previst no 
té perquè ser el deute que agafarem perquè ens anirem endeutant a mesura que fem accions, però en 
tot cas aquesta jo recomanaria treure-la d'aquí. A més a més, la urbanització del carrer Girona, 
segurament, quan s'acabi cobrint la via del tren hagi de sofrir encara alguna altra modificació, potser 
tot va lligat i potser estem invertim uns diners que llavors haurem de reinvertir . 

També creiem que seria interessant que la residència de gent gran segurament la pogués explotar un 
tercer i donar-hi una explotació a 30-20 anys, al propi Hospital de Granollers podria ser un candidat i 
per tant hauria de ser uns costos que no fossin assumits per el pressupost de l 'Ajuntament.

Un altre dels aspectes que nosaltres eliminaríem que ja això ja ho hem manifestat per altres canals de 
comunicació seria doncs la impressió del Butlletí Municipal, aquests 43.000 € que això si que podia 
repercutir amb altres aspectes, amb altres despeses que ja hem prioritzat abans. 

Una proposta concreta que seria que de forma voluntària, poder avançar el pagament dels impostos i 
tributs a base de reduir un 3% de les persones que ho fessin, això implicaria que si durant el mes de 
gener-febrer la gent s'apuntés en aquesta proposta de l'equip de govern, potser tindríem una liquiditat 
molt més abans i segurament això ens permetria tenir menys despeses financeres. Sincerament no 



hem pogut fer els càlculs que podria representar això, però entenem que si juguem a aquest joc 
d'incrementar, perdó, d'oferir voluntàriament el pagament d'impostos i tributs amb una petita reducció, 
per tant una avantatge pels que ho facin, també és una avantatge pel consistori i perquè rebem uns 
diners abans del previst. 

En tot cas hem fet una valoració global del pressupost i nosaltres, aquest any, no li donarem suport. 
Gràcies senyor Alcalde. 

Alcalde president:
Moltes gràcies. Per explicar la posició de ICV-EUiA té la paraula el seu portaveu, el senyor 
Casasnovas, endavant, 

Sr. Casasnovas: 
Gràcies alcalde. Des del nostre grup intentarem fer una valoració dels pressupostos que presenta 
l’equip de govern, però dir-li que ens hagués agradat poder treballar en més profunditat, tot i 
reconèixer que la regidora Aroa Ortego sempre esta disposada a dialogar i explicar el que calgui, no 
podem oblidar que ens els en han fet arribar el pressupost 16 dies abans del ple i d’aquest 8 eren 
festius, amb la qual cosa complica encara més el seu estudi, tenint en compte que vostès treballen en 
ell des del mes de setembre.

Dit això, el primer que voldria expressar el grup d’Iniciativa Verds – Esquerra Unida sobre els 
pressupostos que ens presenten es que trobem a faltar la seva elaboració de forma participativa .

Entenem que cal fomentar la participació ciutadana en aquest o fins i tot la creació d’un ProgramaProgramaProgramaPrograma    
d’Actuació Participativad’Actuació Participativad’Actuació Participativad’Actuació Participativa que comprometi a totes les regidories de l’Ajuntament a implantar processos 
participatius en l’aprovació de com a mínim, un dels seus programes, i que cada barri pugui treballar 
perquè alguna de les seves polítiques urbanístiques o de mobilitat es decideixi mitjançant consulta 
ciutadana.

El pressupost municipal és la principal eina de gestió d'un Ajuntament. En el pressupost municipal es 
concreten les despeses que l'Ajuntament farà al llarg de tot l'any. És per això que si volem avançar 
cap a una democràcia més participativa és fonamental que la decisió d'aquestes accions es sotmeti a 
participació ciutadana. Això és un Pressupost Participatiu, que sigui la ciutadania la que directament 
decideixi com es gasten els diners municipals anualment o com a mínim una part .

Hem de desenvolupar un mètode que permeti a la ciutadania  proposar accions i iniciatives que es 
puguin incorporar a la despesa municipal de l'any , a l’abril de 2010 van aprovar el Pla Municipal de 
Participació Ciutadana. Pel que representa ha de ser el document estratègic per a la definició d’un 
model de gestió municipal, mitjançant el qual s’estableixen uns objectius compartits i unes normes 
comunes, adreçades a facilitar la corresponsabilitat i  governança de la ciutat en la gestió del municipi. 
Encara li manca encara el desenvolupament del reglament igual que a aquest pressupost li manca 
participació.

Pel que la participació no es nomes tenir un registre d'entitats o gestionar les subvencions que 
aquestes han de rebre o fer reunions amb veïns i veïnes, comerciants i associacions per acabar de 
concretar un projecte ja decidit des de l’equip de govern. És fer partícips de la gestió municipal als 
ciutadans i les ciutadanes, és ser radicalment democràtic. Per això, el nostre grup creu en la 
necessitat de fer dels pressupostos participatius un fet transversal en l’Ajuntament més enllà de les 
àrees de participació.

Pel que fa als números, creiem que és un pressupost continuista en el que han volgut ajustar sobre tot 
en béns corrents i serveis amb una disminució del pressupost del 2,7% el que vol dir un milió 
vuit-cents mil euros menys aproximadament.

Tot i que el nostre Ajuntament  té un deute a curt i llarg termini de 47 milions d’euros, que representa 



aproximadament un 68% del pressupost, els comptes estan força bé comparats amb altres 
Ajuntaments. Per això el nostre grup creu que ara, donada la situació de crisi i sobre tot la precarietat i 
necessitats bàsiques que viuen molts dels granollerins i granollerines no era el moment d'amortitzar 
deute. Aquest ajuntament té marge per aplicar més polítiques socials, tot i els esforços que s'han fet 
en els pressupostos dels darrers anys,  per ser al costat dels que més ho necessiten i  fer inversions 
per la millora de la ciutat.

Creiem que era el moment per fer un pressupost que incidís més en les polítiques socials, 
incrementant les partides per ajuts econòmics directes a les famílies per atendre situacions d'urgència 
social amb la creació i potenciació d’una xarxa d’habitatge social per a persones amb necessitats 
urgents i aquells que han perdut el seu habitatge.

La crisi actual ha agreujat la situació de nombroses persones i famílies que han perdut el seu lloc de 
treball. A Granollers gairebé 6.000 persones,   el que representa un 18%, molts es troben amb 
dificultats per poder fer front al dia a dia i al pagament d’un lloguer o d’una hipoteca. Les dades de 
pobresa a Catalunya fixen una taxa de risc de pobresa a Catalunya en un 20%, un 20% dels ciutadans 
i ciutadanes que no tenen el mínim per poder tirar endavant els seus projectes personals i vitals, 
creiem que des de l’administració hem de ser al seu costat per garantir uns mínims .

Pel que fa a inversions destinen gairebé 7 milions d’euros dels qual més de 6 haurà de fer front 
l’Ajuntament.

Tot i que no hi ha grans projectes urbanístics, a part d'algun que ha comentat la regidora com és la 
renovació dels accessos de l'Hospital, però d'aquests l'Ajuntament rebrà subvenció, dels que ha de fer 
en principi front l'Ajuntament, que hagi d'assumir endeutament farem incidència en la renovació del 
carrer Girona amb 500 mil euros de pressupost. Aquest dies ens han plantejat el projecte inicial de 
reforma, una reforma que pot representar una millora en la mobilitat de les persones, però que dubtem 
que ho sigui per la mobilitat del trànsit del carrer i de la ciutat en general .

Tal com varem exposar en la comissió informativa en preocupa la pèrdua d’aparcament a la zona, que 
justament no és que vagui sobrada. Tal com els van proposar, a la comissió informativa i ho fem aquí 
al Ple avui,  també aquests pressupostos haurien de recollir una partida per l’adequació del solar de 
l’antiga Policlínica com aparcament, al igual que es va fer durant els anys anteriors a  altres indrets de 
la ciutat de forma provisional. Donada la situació actual de crisi dubten que a curt termini es faci res en 
aquest terreny, per això caldria adequar-lo com aparcament, ja no els direm que sigui gratuït, que no 
estaria malament, fins i tot poden fer aparcament de zona blava amb el que representaria una 
recuperació de l’inversió per adequar-lo.

Saben que des de fa anys el nostre grup ve reclamant una millora de la plaça de Sant Miquel, una 
plaça que desprès de molt insistir la nostra coalició, van fer una inversió amb el fons FEOLS de 72 mil 
euros. Al nostre entendre i de veïns amb els que hem parlat no van servir de gaire, la plaça la tenim 
igual que abans d'aquesta actuació, amb un paviment desnivellat que sovint provoca caigudes, amb 
conseqüències, dels infants que surten de l’escola Joan Solans i els vianants que transiten, doncs en 
aquest pressupost tampoc veiem cap partida per millorar-la.

En aquest pressupost h ha diverses partides pel centre de serveis avançats per a les empreses Can 
Muntanyola, on aniran a parar part dels serveis actuals que té l’ajuntament a la Masia de Tres Torres, 
doncs també trobem a faltar una partida per adequar la masia com a Centre Cívic pel barri com 
històricament ha demanat l’associació de veïns i veïnes .

Trobem a faltar en aquest pressupost polítiques de mobilitat, amb la creació d’una xarxa de carrils bici, 
fent itineraris per tota la ciutat i connectant-los entre ells; impulsar zones d’estacionament per a 
bicicletes particulars en els equipaments, escoles i edificis públics o la implantació d’un sistema 
anomenat bicibox o similars. Ja no incidiré en el sistema de lloguer de bicicletes ambicia 't que aquests 
dies, per la premsa, tal i com es veia venir l 'han deixat morir. 

Veiem una partida per jocs infantils de 40.000 euros, creiem que és insuficient donat l’estat d’alguns 
parcs infantils de la nostra ciutat i el cost que representa el manteniment . 



També trobem a faltar polítiques mediambientals amb la promoció de punts de recàrrega per vehicles 
elèctrics ja sigui directament des de l’Ajuntament o amb acords amb el sector privat de la ciutat i 
substitució gradual dels vehicles municipals per elèctrics o d’altres font d’energia menys contaminants .

Un altre inversió que trobem a faltar és l’adequació de les noves instal�lacions per a Ràdio Granollers, 
a Roca Umbert. Ja fa anys que tenim instal�lada la televisió, que es van fent inversions en aquest 
espai i en canvi la ràdio es va quedant enrere. Actualment, entenem des del nostre grup, que  no pot 
continuar a l’actual seu. Un edifici que dubtem que passi algunes inspeccions, segons com, hi han 
barreres arquitectòniques i no són les adequades per treballar. 

Per últim, però hi haurien més propostes com reurbanitzar el carrer Sant Jaume, en el tram entre els 
carrer de Sant Josep i del Rec així com en l’entorn del Mercat de Sant Carles.

Vostès han prioritzat unes inversions, reduir despesa i fer un pressupost mes o menys equilibrat. 
Nosaltres com els hem dit creiem que no és el moment, davant la situació de crisi i menys amb la 
situació que estan passant moltes famílies de la nostre ciutat. Creiem que era el moment de fer més 
política social i destinar més recursos per situacions d’emergència i ser al costat dels que més estan 
patint la crisi.

La nostre proposta de pressupostos hagués estat de no retallar el deute, tot el contrari, dedicar més en 
àrees sensibles com fer política social i fer costat a aquells que ho estan passant pitjor, en formació, 
educació, promoció econòmica i en inversions. Tot i això el nostre grup després de fer una valoració 
global la nostra votació serà d'abstenció. Moltes gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Té la paraula pel grup popular la senyora Olano, endavant, 

Sra. Olano:
Si, buenas noches y gracias señor Alcalde. Lo cierto es que como han manifestado los portavoces de 
los grupos que me han precedido estamos ante uno de los plenos mas importantes del año, en el que 
no se dictamina el destino final al céntimo de todos y cada uno de los recursos públicos pero si que de 
alguna manera se marcan las directrices de lo que va a ser la acción de gobierno . Aquí a nosotros nos 
gustaría diferenciar dentro del presupuesto dos cuestiones, una la de fondo que sería entrar ya al 
contenido y a la utilización en concreto de los recursos en las diferentes partidas y en las diferentes 
actuaciones que marca el propio presupuesto y como no, en la forma, es decir en todos los procesos 
que dan lugar a la obtención de estos números y que luego comprometen a cada una de las 
“regidories” y a cada uno de los programas de manera transversal o de manera individual afectan a 
cada una de estas áreas.

Ya saben y en esto no cesaremos de ser constantes, que no pesados, que para nosotros el tema de la 
gestión económica es una cuestión muy importante, una cuestión que si bien este grupo municipal 
viene haciendo bandera de ello hace ya mucho tiempo pensamos que lamentablemente el tiempo nos 
ha dado la razón y mas que nunca des de los diferentes ámbitos de administración se han tenido que 
tomar medidas adecuadas porque cuando se habla de mejorar en la gestión del presupuesto o de los 
recursos públicos no sé porque enseguida la gente piensa que estas acusando de una mala gestión, 
no, no, nosotros siempre lo decimos: no estamos poniendo en tela de juicio ni a los profesionales que 
son los técnicos del área ni tampoco a la utilización y a la línea de ruta que este marcando en este 
caso el equipo de gobierno para eso ustedes tienen una mayoría absoluta que les permite presentar 
su presupuesto y no los que estamos en la oposición, nada mas faltaría, no cuestionamos las buenas 
reglas de la democracia, pero si como saben ustedes siempre hemos defendido que no solamente es 
necesario gastar únicamente lo que dices o endeudarte hasta donde dices que te vas a endeudar, no, 
es que tenemos que optimizar y optimizar significa que saquemos el máximo rendimiento a aquellos 
recursos, es eso a lo que nosotros les hemos invitado y creemos que mas que nunca la crisis nos 
tiene que ayudar a eso a que todos conjuntamente podamos aportar formulas, podamos aportar ideas, 
podamos hacer una creatividad en cuanto a la utilización de los recursos y en eso si que creo que 
tenemos mucho que hacer todos los grupos, no solamente el equipo de gobierno y pensamos que si 
solamente se hiciera ese planteamiento des del punto de vista del equipo de gobierno seguramente 
todos perderíamos y sobretodo la ciudad. Es por ello que yo no me voy a quejar del plazo que nos han 



dado para el presupuesto, ni tampoco de los documentos, ya lo hice en la Comisión dicho lo que 
pedíamos, lo que pedimos y lo que pediremos, no es momento aquí para esto, hoy es el gran día de 
las líneas estratégicas y en esas nos van a encontrar.

Nosotros pensamos, como decía, que en en este momento de crisis, en este momento de incertezas, 
en estos momentos en los que no sabemos cuales valen a ser los datos económicos, las encrucijadas 
en las que nos vamos encontrar en los diferentes ámbitos de la administración y sobre todo los 
criterios que van a ir implantados por el propio déficit y por las próximas leyes de estabilidad 
presupuestaria mas que nunca, por suerte, nuestra ciudad se encuentra con una salud financiera que 
no se encuentran otras y esto hay que reconocerlo, lo reconocemos pero que no tiene que servir la 
excusa para que nos durmamos sino que precisamente podamos optimizar y en ello tengamos como 
parámetro lo que queremos conseguir, no lo que hacen algunas administraciones, sino lo que 
nosotros queremos conseguir. Pensamos que el camino de la excelencia, el camino de intentar 
conseguir lo máximo y conseguirlo des del gobierno y des de la oposición es al reto al menos al que 
este grupo municipal se compromete. Por lo tanto no tenemos suficiente con decir que en otros sitios 
dan los documentos o la información, no, da igual, somos gente de Granollers trabajamos en un grupo 
municipal en este plenario y por lo tanto nuestro compromiso es conseguir esa excelencia en la 
gestión que pensamos que nunca se puede renunciar pero menos todavía cuando tenemos el 
panorama social y económico que tenemos y por lo tanto tenemos que ser capaces de dar la vuelta a 
la crisis y conseguir las penurias en oportunidades y en eso, como decía, nos encontraran al grupo 
popular. 

Por lo tanto en cuanto a la forma queda mucho por andar, nosotros les hemos propuesto diferentes 
fórmulas, las famosas fichas programas, hace poco en una conversación con el Alcalde decíamos que 
quizás tendríamos que reunirnos todos los grupos para ver que otras fórmulas podemos poner en 
común y podemos ayudar a la gestión de los recursos públicos y esta base previa de forma pues tiene 
que ponerse en común con un documento que ha hecho relación Pep y que si que es verdad que 
hemos echado en falta para tenerlo como guía que es el plan de actuación, conocemos su programa 
electoral, conocemos en su discurso cuales fueron las grandes líneas a las que se comprometió, 
sabemos que ese plan de actuación va a ir por ahí pero si que es cierto que estos programas 
transversales que seguramente ustedes trabajan y conocen los que estamos en la oposición nos 
cuesta mucho mas poderlos seguir y para nosotros sería un elemento importante poderlos poner en 
común con ese trabajo de gestión para ver mas claro y poder hacer aportaciones ya concretas y 
reales en la gestión de este presupuesto. Hasta aquí la forma, ahora entramos en el fondo.

Como decíamos previamente hemos llegado hasta aquí con unas condiciones económicas y 
financieras, nos les voy a descubrir nada si yo les vuelvo a decir que las mochilas con las que han 
llegado hasta aquí no serian unas mochilas seguramente que habría adquirido el Partido Popular si 
hubiera tenido responsabilidades de gobierno, son las que son y consideramos que con ellas hay que 
tirar hacia delante, no es momento de cuestionarlas, ya hemos cuestionado que el Teatre Auditori 
nació con muy buenas intenciones pero que era una obra que no tenía capacidad de financiarse y 
hemos llegado hasta aquí arrastrando déficit pero reconocemos la gestión que se ha ido realizando 
para mejorar y que la obra y todo lo que supone la sociedad sea viable y así, etc, etc, todas las 
empresas públicas, no estamos satisfechos con los números de ellas, si que es cierto que se han 
tomado medidas este año y las reconocemos, pero como mínimo hemos llegado aquí con estas 
mochilas, vuelvo a repetir, son mochilas que el Partido Popular ha dicho ya en mas de una ocasión, 
que es una estructura que para nosotros esta sobredimensionada, que las empresas públicas si las 
cogiéramos de manera individual seguramente pues no mantendríamos ninguna de ellas o haríamos 
una fusión de servicios en una debido a que de manera individual suponen un coste económico 
importante, pero sabemos que se han integrado dentro del presupuesto municipal mediante la línea 
que ustedes utilizan de la subvención como mecanismo para equilibrarlas y poderlas incorporar a ese 
presupuesto general. Son técnicas de presupuesto en la que cada uno lo hace como tiene por 
conveniente, des de luego el Partido Popular si estuviera gobernando no la hubiera utilizado de una 
manera como lo han hecho ustedes pero en todo caso pues el presupuesto quién tiene la obligación 
de presentarlo y marcar las líneas directrices es el equipo de gobierno .

En el pleno pasado y en esto Pep se me ha adelantado y yo como él ya ha comenzado a decir 
números yo nada mas haré mención a los expedientes, precisamente dije que haría relación de los 
expedientes de modificación y suplemento de crédito y nos hemos molestado en recopilar toda la 
información y ni mas ni menos son toda esta documentación en la que como decíamos en algún pleno 
anterior pues han supuesto muchos expedientes y de cuantías muy importantes, no les voy a aburrir 



con los datos, pero si empezamos por el 2007 fueron 12 expedientes, 2008 13 expedientes, 2009 6 
expedientes, 2010 8 expedientes y el 2011 10 expedientes. Expedientes de suplemento de crédito y 
de crédito extraordinario. Esta técnica que es utilizada y que la legislación permite es la que nosotros 
decíamos que en cuanto a la forma no compartíamos y que apostábamos mas por un tipo de 
presupuesto que marcara líneas directrices, objetivos y que dotara con objetivos las cuantificaciones, 
es decir que supiéramos en cada momento cuanto estábamos invirtiendo y cuanto pensábamos 
obtener de esa línea de actuación en concreto. Eso beneficiaria que no tuviera que haber estos 
suplementos y este movimiento dentro del presupuesto que nosotros pensamos que si bien es legar 
hacerlo, pues que de alguna manera no contribuye a que la gestión pueda optimizarse como he dicho 
antes, no que se haga una mala gestión sino que se pueda optimizar y que de alguna manera haga 
que el presupuesto sea mas limpio, mas transparente. En ese aspecto nosotros no hemos hecho 
ninguna propuesta en concreto y no la hemos hecho porque como he dicho, si tuviéramos 
responsabilidades de gobierno nuestra estructura de presupuestar tanto en la forma como en el fondo 
seria otra, seria otra, como dijimos en nuestra campaña, austeridad para salir de la crisis. Que el 
Partido Popular hubiera hecho mas recortes que los que han hecho ustedes en el presupuesto, si, que 
no hubiéramos llegado con las mochilas que ustedes han llegado, también y ahora me dirán: bueno si 
claro es muy fácil decir lo de la oposición, yo creo que no hace falta mas que recoger las 
intervenciones de esta portavoz y de los diferentes miembros de mi grupo en las comisiones y en los 
presupuestos para saber que lo que estamos manteniendo hoy es lo que hemos dicho en todos y cada 
uno de los ejercicios en los que han presentado el presupuesto. 

Pensamos que dentro de las inversiones han venido ha reconocer algo que veníamos diciendo hace 
tiempo y es que tan importante es invertir como saber mantener la inversión, que las cosas pequeñas 
son importantes y que por lo tanto si bien se han hecho actuaciones de mantenimiento de la ciudad 
ahora con estos presupuestos austeros precisamente han cobrado mas relieve esa necesidad de no 
olvidar aquellas cosas pequeñas aquel mantenimiento que siempre es necesario porque en 
presupuesto pues todas las partidas son necesarias, todas las “regidorias” y todos los ciudadanos 
querrían que le arreglaran su plaza, pero estamos en situación en la que tenemos que ser solidarios y 
que por lo tanto el mantenimiento de nuestra ciudad en general y en global es lo que al grupo popular 
le interesa, porque si cualquier punto de la ciudad se degrada en perjuicio de otro pensamos que nos 
estaríamos equivocando, por eso esa especie de plan de choque y de mantenimiento que de alguna 
manera se transve en las inversiones que nos plantean pues pensamos que puede ser interesante. 
Hay alguna actuación que nosotros, naturalmente, no estamos de acuerdo, en todo caso pues en la 
segunda intervención si que pondríamos como mínimo pedir al equipo de gobierno que fuera flexible 
en cuanto a la posible amplitud de esa inversión, pero precisamente no hemos hecho una propuesta 
de altas y bajas porque somos conscientes de la dificultad que en momentos como estos supone 
hacer un presupuesto, somos conscientes de eso y somos conscientes de la situación económica y es 
por eso que pensábamos que hacer una propuesta de alta o baja cuando faltaba esa línea de fondo 
que eran esos programas transversales que no conocemos en el detalle pues que de alguna manera 
queríamos dar ese voto de confianza de decir cuando tengamos ese plan de actuación y estas líneas 
directrices, estos cajones, un poco, desastres que tienen que adecuarse y tienen que poner nombre y 
apellido en los proyectos, pues entonces si que queremos participar en la medida que podamos para 
de alguna manera aportar ideas y poder hacer aportaciones en cuanto a las dotaciones económicas 
en concreto. 

Entraré en la segunda parte en las objeciones, un poco, de temas que nosotros nos gustaría que se 
tuvieran en cuenta en el día a día en la ejecución de este presupuesto pero solamente transmitir que 
aunque en otros ejercicios el grupo popular ha votado en contra porque vuelvo a reiterar esta no es ni 
la forma, ni el contenido que nosotros le hubiéramos dado, pensamos que este es el momento de 
demostrar nuestra responsabilidad y aunque no supone esto, en modo alguno, un talón en blanco a la 
gestión porque estaremos hay día tras día aportando y visualizando lo que se hace, si que nos vamos 
a abstener, nos vamos a abstener porque pensamos que la ciudadanía les ha dado un respaldo 
holgado para que ustedes en este primer año de la legislatura empiecen a desarrollar su línea de 
actuación y también pensamos que arrancamos de este primer presupuesto con unas condiciones 
económicas y sociales en las que todos tenemos que participar. Nosotros solamente vamos a 
participar con nuestra abstención pero esperamos a lo largo de la legislatura y de este año poder 
participar para mejorar tanto la gestión, que pensamos, modestamente,  se pueden hacer muchas 
aportaciones y también en el día a día de la gestión económica de los diferentes proyectos a través de 
las diferentes comisiones de las diferentes “regidories” . Muchas gracias.



Alcalde president:
Moltes gràcies. Per part de CiU, el senyor Noguera, endavant, 

Sr. Noguera:
Si, gràcies senyor Alcalde. 
A uns dies de celebrar el nadal, s’ han d’aprovar, efectivament, aquests pressupostos per a l’ any 
2012. La pràctica de facilitar tard, molt tard,  entenem nosaltres la informació d’ aquests pressupostos, 
ens fa pensar que pot ser es tracta d’una estratègia perquè la oposició no tingui temps suficient per 
estudiar-los en profunditat i deixar-la en fora de joc.  De fet encara aquesta tarda s’acaba de rebre la 
plantilla oficial rectificada amb la incorporació del personal de patronats, aquesta tarda mateix. 
Realment la conciliació de la vida laboral i familiar la fan complicada amb la intensitat amb la que s'ha 
d'estudiar i analitzar la informació.

Però mes enllà d’aquesta tardança en facilitar la informació, que és evident, així com també la relativa 
a la de les empreses municipals, cal dir que un bon pressupost a part de significar-se amb les xifres 
que corresponen als ingressos i les despeses de les diferents àrees i departaments, així com la 
descripció de les inversions previstes i de l’ endeutament contret, es fa del tot imprescindible una 
memòria explicativa d’aquelles partides mes rellevants, ja sigui en disminució o augment d’ingressos 
i/o despeses, així com revelar els detalls de determinades inversions, quines son aquelles prioritats 
que s’ hi perfilen i quina serà la política de personal que es portarà a terme. 

I això encara es fa mes evident i per tant s’ imposa que hi sigui, en unes circumstàncies econòmiques 
com les actuals que fa mes que mai necessària una orientació clara i decidida d’aquella política que 
es vol portar a terme, quins son els ajustaments que es decideixen i també quines son aquelles 
actuacions decidides de cara a la ciutadania,  pensant també en un impuls per dinamitzar l’ economia 
local, a pal�liar la xacra de l’ atur així com aquells recursos destinats a persones i famílies amb mes 
precarietat i també a entitats dedicades precisament a labors socials en sentit ampli. En definitiva 
pensant clarament en una política orientada a les ciutadanes i ciutadans de Granollers . 

Bé doncs aquí els hi hem de dir que no solament aquesta memòria no es conté, sinó que no hi ha un 
nord clar de quines són les prioritats i quines son les bases per establir unes polítiques decidides a 
millorar aspectes concrets d’aquesta dura crisi econòmica i social .

En quan al pressupost d’ ingressos, és un pressupost que en quant als ingressos esta marcat per les 
seves  incerteses i vostè mateixa, senyora Ortego, ho deia fa un moment.

Per posar un exemple i si ens fixem en els ingressos propis, i en especial dels 15.120.000 € de l’ IBIU 
previstos, a la vista de la pujada d’impagaments i retards en el seu cobrament acusada en els darrers 
anys, pot donar-se que no sigui un ingrés final efectiu en una part substancial obtingut al propi exercici 
2012 en quant a la xifra que es pressuposta d'aquests 15 milions d'€ que acabo de comentar. 

Ja vàrem dir en el ple en el que es van aprovar les ordenances municipals que estàvem totalment en 
contra de la pujada del 3% en moments d’especials dificultats econòmiques per les famílies , que a part 
d’ afegir una pressió als ciutadans de Granollers en uns moments de força dificultats, no ajudarà a 
tenir unes arques municipals sanejades, si es produeixen aquests retardaments i impagaments, que 
de ben segur i malauradament és així per les circumstàncies que vivim però que creiem que 
s'incrementarà. 

També hi ha incerteses en relació a les transferències de capital d’altres administracions: incertesa 
que tampoc s’ explica, ja que manquen com deia comentaris, que en aquest cas es tornen més que 
mai imprescindibles, i tampoc no sabem quina gestió i quina previsió s’ ha fet i s’ esta fent en relació a 
les transferències pendents d’anys anteriors.

Aquesta important incertesa  que suposa un pressupost d'aquestes de transferències d'altres 
administracions per import de 25.139.874,93 €, si no s’ acabés complint en gran part o en una part 
substancial faria que s’ haguessin de replantejar determinades despeses i també inversions ,  i per tant 
hi hauria d’ haver necessàriament un ajust molt més rigorós del que s’ afronta en aquest pressupost, 
que el fa poc creïble i que creiem no és gens realista. 

En quan al pressupost d’ inversions és un costum habitual en vostès parlar de forma eufemística ,  com 



per. exemple el títol que li posen a l’ampliació de capital a Granollers Promocions com d’inversió 
financera. 

Bé si,  de fet comptable i mercantilment parlant podem dir que si,  que es tracta d’ una inversió 
financera ja que el propi ajuntament es l’ accionista que disposa del 100% en la seva titularitat, però 
no és menys cert que aquesta ampliació de capital que es porta a terme per import de 4.004.000 €, és 
per una manca imperiosa de liquidat de Granollers Promocions i per una deficient gestió d’ aquesta 
societat municipal. I el que si que no és eufemístic és que aquesta societat va tancar el darrer exercici 
2010 amb unes pèrdues de 2.607.530,52 € i ara tancarà, ens ho acaben de dir a la Junta que s'acaba 
de celebrar amb anterioritat, a que el exercici 2011 al voltant d'1.300.000 € de pèrdues, per tant, en 
dos anys uns 5 milions d'€ de pèrdues.

Per tant, manca de liquiditat per una manca de solvència. i manca de solvència per una gestió poc 
acurada amb inversions que s’ han portat a terme del tot discutibles.
 
Em diran que si, que la crisi econòmica ha fet estralls al sector immobiliari, és ben cert, estar clar que 
es així i que ha afectat clarament també a Granollers Promocions, però no han fet la gestió que han 
hagut de fer moltes promotores immobiliàries en renegociar condicions amb les entitats financeres, ni 
han afrontat una reducció decidida de costos entre ells els de personal , vull recordar que la quantia del 
2011 en quan a costos de personal ha estat de 611.461,20 €.

Els ajustos que es puguin portar a terme fa com a mínim tres anys enrere, o sigui, s'haurien d'haver 
portat a terme com a mínim, 3 anys enrere, que s'haguessin d'haver afrontat i mentrestant l’ 
endeutament d’ aquesta entitat avalat pel propi Ajuntament ha anat pujant i per tant també els 
interessos que de forma indirecta han d’ assolir els ciutadans de Granollers .

L’ austeritat s’ ha d’exercir realment i la reducció de l’ administració aquí també s’ ha d’afrontar de 
forma decidida.
Entenem doncs  que s’ ha d’afrontar clarament una dissolució d’aquesta societat i que els seus actius i 
tot els seus passius reverteixen al propi ajuntament. i parlant dels actius voldria significar que no s’ hi 
contemplen deterioraments dels actius immobiliaris , la qual cosa fa que els estats financers no reflexin  
la  imatge fidel en quant a la seva situació patrimonial .

Si s’ ha fet amb els patronats, que han revertit a l'Ajuntament, ¿Perquè no fer-ho amb aquesta societat 
que ha perdut la seva lògica en la seva existència com a tal en aquests moments? En el cas dels 
patronats parlaven que suposava millor eficiència i eficàcia. Aquí també ho ha de ser i amb més 
intensitat.

Hi hauria estalvis i eficiències de gestió que es resoldrien pels propis estaments de la corporació. 
reducció, eficiència i millor gestió i aprofitant economies d’ escala, qüestió aquesta que no l’ afronten, 
si no es fa, ja no podran dir que proclamen austeritat, eficiència i reducció administrativa des del seu 
govern, i que un cop mes no tenen en compte.

En quan al deute viu i la càrrega financera, l'endeutament de l'Ajuntament, cal que ressaltem i ho ha 
dit també la senyora regidora que hi ha una previsió de passar de  47.035.806,39 € a 45.781.753,23 €, 
és a dir un cop efectuades les disposicions previstes per més endeutament per import de 15.200.000 
€, disposicions que vull recordar que provenen:

• D'endeutament per les inversions previstes  per import de 6.400.000 €, endeutament que 
assumeix el propi Ajuntament (dels que 2.000.000 € cal recordar que son de l’ ampliació de capital a 
Granollers Promocions).
• 7.000.000 € d’ endeutament a curt contractat.
• 1.800.000 € d’ endeutament a curt avalat que son pòlisses de crèdit per Granollers Escena S.L., 
Granollers Promocions i Granollers Mercat. Concretament 1.000.000 € a Granollers Promocions, 
500.000 € a Granollers Mercat, 300.000 € a Granollers Escena).  Un cop més, més endeutament i una  
gestió que qualifiquem del tot discutible.

És a dir hi ha un augment d’ endeutament, i es que vostès son molt agosarats al preveure que hi ha 
haurà una amortització a finals de 2012 d’aquest endeutament a curt pel propi import d’aquest major 
endeutament, és a dir per import de 8.800.000 €. Creiem que això no és creïble, i mostra d’ això es la 
pòlissa de crèdit de 7.000.000 €, que ja prové de l’ exercici 2010 i que també preveien la seva 



amortització a finals de 2011 i no ha estat així. D’aquesta pòlissa han hagut de fer-ne disposicions i en 
aquests pressupostos que ens presenten no la contemplen com a més endeutament.

Per tant una vegada mes vostès han de tapar forats per la seva dubtosa gestió ineficient en aquestes  
societats municipals, i ho fan amb mes endeutament i creiem també amb manca de transparència.

Vostès ens diran que l’ endeutament esta dins els paràmetres dels endeutaments que s’ entenen per 
raonables. 

El que és cert es que agafant l’ endeutament previst a 31 de desembre de 2012 per import de 
45.781.753,23 € i amb l’ incertesa que aquestes amortitzacions, en cas de total disposició, no es 
pogués produir a la seva devolució (vistes les incerteses comentades), l ‘endeutament de l’ 
Ajuntament podria arribar a ser del 81,31%. Per tant hauríem superat la línia del 75% que abans 
comentava la regidora Aroa i que suposaria no poder endeutar-se més. Si atribuïm  aquest 
endeutament respecte dels ingressos propis de taxes, preus públics i altres ingressos del propi 
ajuntament, sense tenir en compte les transferències corrents d’altres administracions que no son 
ingressos propis pròpiament l’ endeutament representaria un 130% del total d’ingressos propis de l’ 
Ajuntament.

Això son percentatges molt elevats que estan molt per sobre del que seria un endeutament raonable i 
el que vol dir que aquests no son uns pressupostos ni realistes, ni creïbles, ni que tampoc tenen per 
nord l’austeritat i una decidida política de reducció de l’ endeutament, que si que s’ hauria d’afrontar de 
forma clara i que tampoc es fa.

A més hi ha un increment de la despesa financera del 8,66 % que creiem que es quedarà curta tenint 
en compte els arguments anteriors de major endeutament. En qualsevol cas aquesta quantia 
pressupostada de 1.766.202,94 € que està en el pressupost, òbviament,  representa un import diari de 
4.838 €.  i significa que aquest increment de la despesa financera respon precisament a una 
disposició de pòlisses de tresoreria que passa de 18.000 € a 150.000 € d’interessos.

En quan a despeses i algunes inversions vull significar la puja en l’àrea de territori i ciutat de l’ energia 
elèctrica enllumenat public per import de 1.150.000 que representa un increment del 31,42 %, així com 
l’energia elèctrica de la fàbrica de les arts que s’ incrementa de 71.000 € a 175.000 € que representa 
un increment del 46,47%. Suposem el nostre grup que això té una explicació i en tot cas podríem dir 
que no s'aplica una política d’eficiència energètica més enllà dels increments que sabem que hi ha 
hagut per part de les companyies elèctriques. Segurament aquí en la qüestió de l'energia elèctrica de 
Fàbrica de les Arts té alguna cosa a veure la tèrmica, segurament. 

Amb la proximitat que volen exercir els pressupostos s’ allunyen veritablement dels temps en crisi 
actuals,  i son d’una escassa sensibilitat social. Una mostra és la disminució de l’ aportació a l’ entitat 
el rebost del xiprer. que passa de 15.000 € a 8.000 €.  No son xifres molt significatives, però 
precisament perquè no ho son demostra aquesta escassa sensibilitat social en uns moments que les 
persones que assisteixen a aquesta entitat s’ han multiplicat d’allò mes. 

No han prioritzat realment aquelles qüestions importants com és habilitar inversions pensades per 
mancances actuals, com son les places per gent gran ja sigui amb residencia que actuï com a centre 
de dia, o impulsant de forma decidida la residencia llar de gent gran, cercant la concertació i el 
finançament que calgui o be prioritzant inversions i no pensar amb inversions improductives de cara a 
la ciutadania com inversions en software i canvi informàtic del sistema operatiu, que estem parlant 
d'una inversió al voltant d’1.000.000 €, ja sé que el milió d'euros no està en el detall d'inversions del 
2012, però al final de la inversió quan s'acabi les fases en la que es pretén portar a terme aquesta 
inversió informàtica serà al voltant d 'un milió d'euros.

En aquests moments socials crítics, en els que hi ha llistes d’espera en les residencies de Granollers, 
així com en  d’altres residencies en altres ciutats del nostre entorn, s’ han de tenir en compte més que 
mai aquestes prioritats vitals, i vostès no les tenen en compte.

Pensant amb estalvis, tampoc s’ han plantejat la renegociació de serveis que te sotscontractats 
l’Ajuntament com el d’imesapi, etc. És moment de replantejar-se reduccions en aquest sentit i  tampoc 
no es comenta res   en aquest pressupost, i creiem que caldria fer un esforç també en aquest sentit.



¿Quins són els elements claus per afrontar la crisi econòmica? ¿Quin pla té l’Ajuntament per 
dinamitzar l’economia de la nostra ciutat? No ho veiem per part alguna més enllà de la inversió de Can 
Muntanyola, que està convinguda també amb la Cambra de Comerç, però ni tan sols hi ha l'explicació 
de quins son els serveis que es portaran a terme a Can Muntanyola, ni quins usos hi haurà, ni que s’hi 
farà, ni en quin moment efectiu es portarà a terme, ni quin personal s’ hi contractarà. És a dir, suposa 
també com deia abans, una manca d'explicacions i podríem arribar a dir de transparència en aquest 
sentit i una manca de previsió de cara a la promoció econòmica i social de la nostra ciutat .

Per tot el que hem expressat: incerteses en  el seu compliment, manca de realisme, manca d’ 
explicacions i orientacions, manca de retorn als ciutadans de Granollers, manca d’un pla per afrontar 
de forma decidida la crisi i combatre l’ atur a la nostra ciutat, manca d’ un pla de desendeutament 
tenint present una més gran austeritat i ajustaments amb les despeses. En definitiva una manca d’una 
veritable política de reducció administrativa. i unes prioritats pensant més en les persones que tenen 
mes necessitats en aquests moments crítics, és a dir, vostè els hi demanen més als ciutadans de 
Granollers i els hi retornen menys, per tant el nostre vot serà negatiu a les xifres presentades al 
pressupost consolidat per a l’any 2012. Gràcies.

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

Sr. Terrades:
Gràcies Alcalde. Jo crec que la regidora d'Hisenda de l'Ajuntament, la senyora Aroa Ortego, ha fet una 
presentació molt acurada dels pressupostos i de quina és la realitat en que ens estem moment a la 
ciutat de Granollers alhora de confeccionar aquests pressupostos.

Deixim començar retomant no el darrer Ple, si no l'anterior, a on vàrem aprovar les Ordenances 
Fiscals. Aquest pressupost, és entre altres coses, fill del que vàrem debatre i discutir en aquell Ple i jo 
crec que es bo recordar-ho. És bo recordar que els impostos, les taxes i els preus públics per l'any 
vinent no pujaran per sobre de l'IPC. Aquest increment del 3% en cap cas s'incrementarà sobre les 
taxes i els preus públics relacionats amb els serveis socials ja que el govern de la ciutat ha considerat 
i considera prioritari donar suport a les persones més vulnerables . 

Entrant en el tema del debat dels pressupostos, ens ho explicava la regidora, és el tercer any 
consecutiu que el pressupost es redueix i quan s'han fet apel�lacions a l'austeritat un que també ha fet 
l'esforç de fer sumes i restes i càlculs i percentatges doncs resulta que el pressupost consolidat del 
conjunt de l'Ajuntament amb totes les seves empreses públiques, els patronats, etc. Si el comparem 
amb de l'any 2010 podríem fins i tot comparar-ho amb el del 2009 perquè el pressupost del 2010 els 
vull recordar que era un 4% inferior respecte al de l'any 2009. Entre altres coses, perquè aquest equip 
de govern, el d'ara i el que havia l'anterior legislatura que era del mateix signe polític, govern del partit 
socialista de l'any 2008 ja va intuir que les coses no anaven bé, de que passaríem dificultats 
econòmiques, que la nostra ciutat no seria una excepció. Jo crec que el que no vàrem acabar de 
preveure tots plegats és la magnitud i la profunditat d'aquesta crisi econòmica, ara dit això, escolti el 
pressupost del 2010 ja es va reduir respecte al del 2009 en les magnituds que li he dit, si fem la 
comparació amb el que aprovarem aquesta nit dels pressupostos consolidats la reducció ha pujat en 
números rodons al voltant de 21 milions d'€ que son molts recursos econòmics. 

És cert, aquest és un pressupost ple d'incerteses encara, jo crec que hi ha dues incerteses. Una que 
l'ha explicada la regidora perfectament, que encara no sabem quins seran els pressupostos de la 
Generalitat i aquelles partides que aniran destinades als ens locals, d'algunes en parlarem al llarg 
d'aquest debat o almenys jo en vull parlar, per tant hi ha aquesta incertesa, per cert avui han entrat els 
pressupostos que presenta el govern de la Generalitat de Catalunya en el parlament i jo soc conscient 
de que aquí hi ha hagut dificultats, és a dir, que hi ha hagut el temps que hi ha hagut a l'hora de 
debatre el pressupost de l'Ajuntament, no es creguin que l'oposició al Parlament de Catalunya tindrà 
gaires més dies per debatre el pressupost del govern de Catalunya, aquell que afectarà també a tots 
els Ajuntaments del territori, també en el de Granollers.

Tenim la incertesa de què passarà amb el pressupost general de l'estat per raons òbvies, avui el 
Congrés dels Diputats ha elegit un nou president d'Espanya, senyor Rajoy, que demà prendrà 
possessió i és normal que hi hagi una pròrroga pressupostària i que en els propers  2-3 mesos tinguem 



notícies del pressupost de l'estat, amb aquesta incertesa ja hi comptàvem a l'hora de fer el pressupost 
de l'Ajuntament, no tant amb el del govern de la Generalitat que aquestes alçades pensàvem que ja 
tindríem clars algunes magnituds.

Després hi ha una altra incertesa que és l'evolució de l'economia, durant l'any 2012 en paràmetres 
macroeconòmics, generals, però també a la nostra ciutat. El que si que els vull dir es que nosaltres 
seguirem treballant perquè a la nostra ciutat hi vinguin noves inversions privades, productives i també 
de serveis.

Els deia, reducció respecte a l'any passat, la regidora em sembla que ens ha dit que era un 5,8% 
respecte al pressupost del 2011 i jo els he dit la magnitud en termes monetaris que significa del 2010 
al 2012. Això implica que aquest equip de govern ha tingut que fer i els seus equips tècnics, un esforç 
a l'hora d'ajustar el pressupost, la despesa del pressupost, també els ingressos, la revisió d'ingressos, 
però sobretot la despesa. Jo els puc afirmar, un cop analitzats els pressupostos, que els diferents 
regidors i regidores del govern de la ciutat i que avui ens ha explicat la regidora d'Hisenda, la 
ciutadania continuarem gaudint dels mateixos serveis. Nosaltres també hem demanat esforç a les 
empreses que treballen per la ciutat, aquelles que tenen contractes amb la ciutat, neteja, enllumenat, 
el que significa el manteniment, el dia a dia de la ciutat, ells també han d'ajustar els seus números i 
aquest esforç s'ha fet des dels serveis tècnics de l'Ajuntament, des de les diverses regidories i per 
això avui podem presentar aquests pressupostos.

Uns pressupostos que, des del meu punt de vista, son uns pressupostos prudents que fins i tot 
situant-nos en el pitjor escenari pels recursos que ens puguin transferir les altres administracions 
tindrem un nivell de despesa assumible per part dels recursos propis que ens garanteixen això: seguir 
mantenint els mateixos serveis. 

Algun grup municipal ha preguntat si creixia o no creixia els RRHH, l'estructura municipal a l'any 2012 
no creixerà. La pregunta segurament era una pregunta retòrica per part dels que ho han formulat però 
vostès han vist que l'estructura municipal a l'any 2012 no creixerà. 

Una constatació, és cert que el PAM encara no ha estat presentat públicament. Aquesta va ser una 
pregunta que em sembla que algun grup municipal fa formular a l'anterior Ple, si no recordo malament 
Acció Granollers. L'Alcalde ja els va explicar quin era el calendari de presentació del PAM, a principis 
de l'any 2012 es presentarà. Suposo que vostès ja es deuen imaginar que els pressupostos del 2012 
s'inspiren en el PAM i que el PAM s'inspira, com no pot ser d'una altra manera, en aquell programa 
que va tenir la confiança majoritària dels veïns i veïnes de la nostra ciutat .

Hi ha diverses raons segurament de calendari però bàsicament si el PAM no s'ha presentat i aquest 
no és l'objecte del debat, però deixim fer un incís, a diferència d'altres legislatures les incerteses sobre 
les xifres macroeconòmiques que no depenen exclusivament de l'Ajuntament son molt grans i a més a 
més això implica en aquests temps d'incertesa, jo crec que tots ho hem dit, implica ser molt curós amb 
les propostes que s'acabaran formulant i amb el projecte de ciutat que voldrem tirar endavant.

Una constatació, si avui en termes generals podem parlar i podem afirmar que no estem tant 
malament com altres administracions, de fet l'Ajuntament de Granollers encara segueix tancant els 
seus pressupostos amb liquidacions positives .

A l'any 2008 ens en vàrem adonar de que estàvem entrant en zones de turbulències econòmiques, en 
una crisi, més enllà, des del meu punt de vista, de la bonança a l'hora de gestionar els comptes 
públics de l'Ajuntament de Granollers, fins i tot quan les coses anaven bé algú deia que l'equip de 
govern era una mica ràcano. Jo crec que no, que érem prudents ja fins i tot quan teníem majors 
ingressos. A nosaltres ens agrada tancar amb un cert equilibri pressupostari i ens agrada tancar els 
números, si pot ser, amb resultats positius.

¿Per què el pressupost d'enguany pot mantenir els mateixos serveis i per què les inversions van 
destinades en un objectiu? Que és el mantenir tot aquell esforç que la ciutat ha anat fent en els darrers 
anys, que ja és patrimoni de la ciutat, no és patrimoni no només del govern, és patrimoni de la ciutat, 
això alguna vegada l'Alcalde ho ha dit i ho ha manifestat amb aquestes mateixes paraules, resulta que 
hi ha hagut un gran esforç inversor quan la situació econòmica ho permetia que en una ciutat com 
Granollers de 60.000 habitants, una ciutat mitjana, té una bona dotació d'equipaments i 
d'infraestructura descentralitzada en tots els entorns de la ciutat, a tots els barris de la ciutat, no vull 



parlar amb eufemismes i ¿què toca ara? Mantenir aquests estat d'aquests estàndards de qualitat que 
donen a la nostra ciutat una determinada projecció i que els ciutadans i ciutadanes de Granollers 
valoren positivament i el que volem, és justament treballar en aquestes àrees. Aquest és el relat 
d'aquests pressupostos. Els equipaments hi son, les infraestructures hi son, el projecte hi és i ara el 
que toca és mantenir-l'ho. No renunciant en alguns projectes que per nosaltres son de ciutat i que son 
cabdals i que ens han de permetre aprofundint en aquest model de ciutat que volem per les persones i 
quan nosaltres hem posat al damunt de la taula un projecte de ciutat, el carrer Girona, que molts de 
vostès sembla ser que no comparteixen, estem apostant per un determinat model de ciutat ¿no?. Un 
model de ciutat que el que pretén justament és que les persones en puguin gaudir i que l'activitat 
econòmica també es pugui desenvolupar com hem observat quan hem fet apostes d'aquestes 
característiques en el conjunt de la ciutat, sigui el centre o sigui en els barris de la ciutat .

És un objectiu del govern de la ciutat, és un objectiu del govern socialista pacificar el trànsit privat 
també a la ciutat, fins i tot hem permetria afirmar que és un objectiu mediambientalment correcte, que 
és un objectiu verd, ecològic, per tant no entenem algunes crítiques que ha despertat aquest projecte. 
Que no és un projecte que es desenvoluparà a l'any 2012, que és un projecte que tindrà la seva 
plasmació en els pressupostos del 2013. ¿Ara que toca? Debatre'l amb els grups municipals, debatre'l 
en el Consell Assessor d'Urbanisme i sobretot debatre'l amb els veïns i les veïnes i els comerciants 
del carrer Girona que és el que estem fent, com vostès molt bé saben.

Un pressupost i vaig acabant aquest primer torn d'intervenció, que em sembla que em deuen quedar 2 
o 3 minuts, que més enllà de baixar els valors absoluts de mantenir els mateixos serveis, de no 
renunciar a alguns projectes de ciutat, de no renunciar a la qualitat i al manteniment tenen una altra 
característica que és que la partides socials no baixen, es mantenen. En el pressupost del 2010 el 
govern de les hores ja va fer un esforç important perquè eren els primers moments en que la crisi es 
manifestava en tota la seva intensitat i va haver un increment d'un 7% respecte a l'any 2009. Amb la 
davallada pressupostària que hi ha hagut al 2011 i amb la davallada pressupostària que vol dir, de 
menors ingressos, en el pressupost del 2012, la disminució en les partides socials és insignificant, 
pràcticament és el mateix, si sumem i restem son menys 18.000 euros, i ¿saben per què? Aquí hi ha 
hagut una crítica per part del grup de CiU que no la puc passar per alt. Allà a on no arriba el govern de 
la Generalitat de Catalunya hi arriba l'Ajuntament. Dit d'una altra manera, allà a on s'han produït 
retallades en la despesa social les complementa l 'esforç municipal. 

Acabo aquí perquè el temps se m'ha acabat i vull ser respectuós amb aquest torn i en tot cas ja en 
parlarem, perquè això és així, allà a on no arriba el govern de la Generalitat arriba el govern de 
l'Ajuntament de Granollers.

Per acabar Alcalde, deixim 30 segons o 15 segons, vull valorar l'aportació constructiva que ha fet el 
Partit Popular en l'explicació de la seva posició, no tant per l'explicació de la seva posició, no tant per 
l'abstenció que ens ha anunciat i que els he de confessar que el govern no coneixia, si no pel to de la 
intervenció i pel que, des del meu punt de vista, és més important, aquesta voluntat de seguir  
treballant en el camí de l'excel�lència i de  l 'eficiència en la gestió, jo crec que hi ha marcs, amb vostès 
i amb els grups municipals que vulguin treballar per trobar -nos. Gràcies Alcalde.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Per fer la rèplica d'aquest primer torn la regidora d'aquest primer torn la senyora Aroa 
Ortego, endavant, 

Sra. Ortego: 
Gràcies Alcalde. Bé, hi ha un parell de grups, que el primer que n'ha parlat ha sigut el senyor Pep Mur 
que han parlat de les modificacions de crèdit. Ja els avanço que les continuarem fent, que nosaltres 
considerem que el pressupost és una eina viva i que per tant no renunciarem a nous recursos que 
puguin arribar i per tant a incorporar-los quan arribin o quan en tinguem coneixement. A més, els 
avancem que davant les incerteses que presenta l'exercici 2012 seria possible que l'any 2012 fos l'any 
de més modificacions de crèdit. Ens anirem adaptant, anirem parlant i aniran passant per aquest ple 
les possibles modificacions de crèdit . No visualitzem aquesta tècnica com una cosa negativa, com una 
mala pràctica, la llei ens ho permet, absoluta transparència i explicació de cada moviment que es fa, 
per tant, no compartim la visió i per tant, no direm que no farem perquè evidentment les farem, tantes 



com siguin necessàries, sobretot si és perquè arriben nous recursos, tant de bo sigui així. 

El senyor Pep Mur parlava també de les beques de menjador i en tot cas m'agradaria fer un apunt 
perquè és necessari quan analitzem les beques de menjador posar en relació ingressos i despeses i 
el que ha de quedar clar, en tot cas, és que la Generalitat redueix molt dràsticament la seva aportació 
en aquesta despesa i en canvi l'aportació municipal s'incrementa, és la més alta que hi ha hagut mai. 

Parlava també de la despesa social, parlava també que dintre del que era despesa social hi havia una 
reducció en el conjunt, en tot cas, concretar que principalment aquesta reducció es produeix per dos 
lloguers que ens estalviarem al traslladar un servei i un casal de gent gran a edificis municipals i per 
tant això es convertirà amb un estalvi. No es que estiguem reduint determinades despeses. 

El que també m'agradaria concretar en quan a despesa social és també que no podem quedar-nos 
només amb l'anàlisi de la despesa social que hi ha en aquest pressupost de l 'exercici següent 2012, si 
no que cal destacar i crec que algun grup ho ha reconegut així també en la seva intervenció que és 
que aquestes despeses socials han crescut exponencialment en els últims exercicis mentre que els 
pressupostos anaven a la baixa. 

A més a més en els últims increments de plantilla que hi ha hagut en aquest Ajuntament també s'ha 
produït principalment en l'àmbit dels serveis socials, per tant no podem parlar només de recursos o 
partides que hi vagin concretes a finançar un determinat programa si no també dels recursos humans 
que hi posem que fan una funció essencial en totes aquestes famílies que estan patint les 
conseqüències de la crisi. Creiem que la gent que pitjor ho estar passant com a conseqüència 
d'aquesta crisi per nosaltres és l'eix principal de les nostres polítiques, no només en aquest exercici 
sinó que ja ho ve sent des de que aquesta crisi va començar.

Respecte al endeutament parlava el senyor Pep Mur també de reduir l'endeutament perquè hi havia 
determinades partides d'inversió que ell considerava que no eren necessàries. Nosaltres pensem que 
hi ha un mínim de manteniment de ciutat i de manteniment d'equipaments que hem de fer perquè 
permetre deterioraments elevats ens acabaria comportant més costos i per tant s'ha estudiat molt 
detingudament quines son aquestes inversions mínimes que la ciutat i els equipaments de la ciutat 
necessiten.

El senyor Casasnovas ens parlava de la plaça Sant Miquel, ne'm parlat en alguna ocasió també. En 
aquesta plaça es va actuar, es van renovar els jocs infantils, es van resoldre problemes d'accessibilitat 
i es van solucionar també els problemes més greus de paviment que s'havien causat per l'acció dels 
arbres i el fet de que ara nosaltres en aquest pressupost no l'haguem inclòs, perquè és cert que no la 
tenim inclosa no vol dir que no la tinguem present i que per tant en el futur hi poguéssim actuar, però 
si que és cert que ara en aquests moments l'equip de govern i des de l'àrea territorial s'ha considerat 
que hi havia altres prioritats a la ciutat, fins i tot altres prioritats en el propi barri Sant Miquel. Malgrat 
això, no descartem la possibilitat de poder-hi actuar si arriben els recursos i hi ha la possibilitat de 
fer-ho.

També el senyor Pep Mur i em sembla que al final en deuen haver parlat tots els grups, també el 
senyor Casasnovas i també crec que CiU, feien referència a despeses de promoció econòmica i 
parlaven en primer lloc d'emprenedoria. A mi m'agradaria deixar clar que en quan a les despeses, 
perquè semblava una mica com que s'havien reduït excessivament les despeses destinades a 
promoció econòmica en els moments que estem vivint, evidentment, però el que també hem 
d'entendre, primer, que no és una competència nostra, segon, que ens han deixat d'arribar moltíssims 
diners per aquest tipus de programes però en tot cas el que si que vull deixar clar es que en quan a la 
emprenedoria tenim més o menys uns 300 emprenedors a l'any i disposem dels recursos suficients, 
tant humans, com tècnics, com econòmics per fer-ho i no deixem d'atendre a ningú, no hi ha cap 
necessitat desatesa en aquest sentit.

L'altre gran projecte que mostra el compromís d'aquest consistori amb el creixement i 
desenvolupament econòmic és el Centre de Serveis Avançats a les Empreses de Can Muntanyola. 
Allà farem formació a la mida de les empreses, donarem suport a la internacionalització de les 
empreses, farem un acompanyament en el tema de la comercialització exterior i a més a més 
consagrarem tot el tema de la finestreta única. Per tant, el compromís amb la recuperació econòmica 
d'aquest equip de govern no pot posar-se en dubte.



El grup de CiU feia una referència a un impost, a l'IBIU i barrejava el tema dels impagaments en quan 
ha posar en dubte la xifra que nosaltres havíem pressupostat. Nosaltres no podem tenir en compte a 
l'hora d'elaborar el pressupost aquest possible percentatge d'impagaments que es pot donar i que en 
els últims exercicis és cert que ha augmentat, tampoc d'una manera dramàtica, però quan si que els 
tenim en compte és en la liquidació. Com vostè sap en la liquidació nosaltres contemplem un 
percentatges de dubtós cobrament i per tant, evidentment en aquests moments els % de dubtós 
cobrament nosaltres els analitzem molt acuradament, no pels deutes que pugui tenir un ciutadà amb 
l'IBI, sinó a nivell de tots els deutes que puguin tenir particulars, empreses o altres administracions 
amb l'Ajuntament.

Evidentment és un pressupost d'incerteses, hi ha deutes d'altres administracions i el que es posava 
una mica en dubte era fins a quin punt nosaltres fèiem la gestió per reclamar-les i cobrar-les. Ja li dic 
que si, evidentment, seria molt estupit per la nostra part que una administració ens degués diners i no 
el reclamessin, evidentment aquesta comunicació hi és, a vegades no tant fluida com ens agradaria, 
no per la nostra part, evidentment, però en tot cas la reclamació i podem analitzar si volem d'una 
manera conjunta quins mecanismes fem servir i si ens poden ajudar en aquest sentit l'ajuda serà 
benvinguda.

Parlava també de la càrrega financera, distorsionant una mica les dades inicials que jo havia donat. El 
que no ens sembla raonable és incloure en aquesta càrrega financera a llarg termini la que és a curt 
incloure els set milions d'euros de la pòlissa de tresoreria que tenim perquè com vostè sap a 31 de 
desembre de 2011 aquesta pòlissa quedarà cancel�lada i si per exemple la Generalitat ens pagués 
totes les coses que ens deu doncs no ens caldria contractar-ne una altra l'any que ve, cosa que ens 
satisfaria molt i seria fantàstic, per tant, com que cada 31 de desembre si és que existeixen aquestes 
pòlisses de tresoreria s'hauran de cancel�lar, per tant nosaltres no podem contar-les com a deute a 
llarg termini i això no pot barrejar-se amb la idea d'una mala gestió o una falta de transparència. 

La despesa financera òbviament creix, per tant no descobrirem res, evidentment si hem de fer servir 
mecanismes per tenir tresoreria perquè hi ha determinades administracions que retarden molt els 
seus pagaments i per una altra nosaltres seguim considerant prioritari pagar puntualment als nostre 
proveïdors òbviament nosaltres assumim que això té uns costos i el propi grup de CiU en el seu 
moment quan van començar a produir-se aquestes tensions de tresoreria en les administracions 
locals apostava molt per fer servir Confirmings i demès i determinades eines financeres que 
òbviament tenen un cost. Nosaltres assumim que hem de tenir aquest cost, però per dues raons, 
repeteixo, perquè tenim deutes i principalment saben vostès de quina administració és i per una altra 
banda perquè creiem que hem de seguir pagant bé als nostres proveïdors.

Ens parlava també de l'energia elèctrica, jo crec que hem parlat en alguna ocasió, en alguna comissió 
informativa, no recordo si en aquesta legislatura o de la passada però és un tema del que hem parlat, 
crec que el German Cequier ho deu recordar, hem analitzat alguna dada en concret de Roca Umbert 
per exemple però també ha de quedar clar que aquests increments es produeixen perquè tenim més 
punts de llum perquè tenim més equipaments en funcionament i perquè hi ha hagut un increment molt 
elevat en els últims anys de les tarifes com vostès saben. El que no farem és pressupostar menys 
despesa quan hem analitzat les evolucions i les execucions dels diferents equipaments i de 
l'enllumenat públic i compartiran amb mi que no val la pena que ens engallem en aquest sentit. Per 
tant si sabem la despesa que tindrem crec que és just necessari i el més pressupostar que podem fer 
que és pressupostar.

Òbviament no compartim amb CiU algunes afirmacions de manca de transparència o de manca de 
previsió i la manca de sensibilitat amb les famílies més afectades per la crisi econòmica, creiem 
precisament que és al contrari, que el que demostra aquest pressupost és precisament aquesta 
sensibilitat i no només aquest si no el dels exercicis precedents .

I per últim, una dida que ha sortir de tots els portaveus dels grups, és el tema de les propostes i del 
temps que han tingut per estudiar les propostes. No em posaré ha analitzar o discutir o dir si em 
sembla molt o poc perquè aquí cadascú pot tenir el seu punt de vista subjectiu però també els diré que 
per fer una proposta o postura de cara a un pressupost com el municipal o és necessari tenir una una 
proposta de l'equip de govern per començar a treballar. Perquè malgrat aquest document no és un 
retalla i enganxa perquè no ho és i com he dit, analitzem cadascuna de les partides compartiran amb 
mi que els serveis i els equipaments que té la ciutat en un % molt elevat son els mateixos, 
evidentment, anem fent equipaments nous i va havent despesa nova, però hi ha una gran tasca de 



continuïtat, per tant en aquest sentit un encara que no tingui una proposta ja pot començar a tenir la 
seva idea analitzant els % d'execució que els anem facilitant cada tres mesos. I a més a més en les 
inversions, on a les inversions no necessites una proposta prèvia òbviament perquè ara les estem 
financiant amb endeutament, per tant, un pot decidir el que proposa és endeutar-se amb x diners per 
fer determinada actuació, per tant aquestes propostes nosaltres creiem que cada grup les podia haver 
treballat abans de tenir una proposta. En aquesta mateixa línia el que els dic és: no que al gener 
podem començar a parlar del pressupost de 2013 però si que podem començar a parlar, ¿per què no?, 
al juliol o al setembre. Per tant, des d'aquí aquesta regidora els diu que està oberta a començar a 
parlar-ne amb les previsions que tinguem en aquell moment, que evidentment no seran molt acurades 
perquè les tens més acurades conforme acabes l'exercici, però trobo que per tenir unes primeres 
converses i per aclarir certs conceptes que poder podien portar a confusió o a dubtes doncs 
evidentment aquesta regidora i els serveis tècnics de l'Ajuntament estaran a la seva disposició. 
Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Iniciarem el segon torn, el senyor Mur té la paraula, 

Sr. Mur:
Gràcies Alcalde. Bé començaré una mica pel final, per aquest final de la regidora Aroa. Nosaltres de 
propostes el nostre grup en fem durant tot l'any, si vol a final d'any li fem un resum i així les aniran 
tenint per els propers pressupostos, ja em sembla bé aquesta manera de treballar. Però insisteixo que 
nosaltres de propostes en fem moltes en els diferents plens. De la mateixa manera que vostès han fet 
referència a la necessitat de conèixer el pressupost de la Generalitat i de l'Estat, que l'han fet 
condicionat a no saber aquests pressupostos, també llencis una mica a la piscina, facin el pressupost 
que considerin adequat per la ciutat de Granollers i després ja aplicaran aquestes modificacions de 
crèdit que ha esmentat, que per cert, ja estem d'acord en que un pressupost és viu. Jo personalment 
el trobo exageradament dinàmic el nostre, però, ja m'està bé, no he dit que sigui una eina que no 
pugui utilitzar, el que passa és que 31 modificacions de crèdit potser son una mica exagerades.

Al senyor Terrades dir-li que nosaltres insistim en que el Pla d'Actuació Municipal del que hem estat 
parlant en reiterades ocasions que no s'havia presentat, és el Pla d'Actuació de Legislatura, ho hem dit 
vàries vegades, però, vull concretar-ho perquè em sembla que no ens hem posat d'acord amb això. 
No el Pla d'Actuació Municipal Anual, aquests som conscients que es presenta al gener i no ho hem 
negat, al revés, avui ho he reconegut en la meva primera intervenció, però vostès a l'any 2007, el 20 
de novembre, van fer una presentació del Pla d'Actuació Municipal, tinc la convocatòria aquí si la vol 
veure. Nosaltres ens queixem de que no hagin fet aquesta presentació. Això ens hagués donat una 
idea de quines son les directrius, les actuacions que el partir de govern s'ha posat cap i una altra cosa 
veurem si després es poden realitzar o no, ja som conscients de que estem vinculats a altres 
pressupostos, nosaltres mai retraurem que s'hagi incomplert una cosa per la qual després no hagin 
rebut uns diners per no poder-la fer, en aquest sentit, això no ho farem. Si vostès diuen que hi ha un 
projecte sobre la taula doncs els ajudarem a impulsar-lo.

Per cert, si que compartim tot el projecte del carrer Girona, simplement el que diem, compartim el 
projecte del carrer Girona perquè sabem que és un projecte reivindicat pels seus veïns entre altres 
coses i el compartim. Simplement, som conscients de que o creiem que amb aquests 500.000 € 
pressupostats aquest any, vostè ho ha dit senyor Terrades, per tant en tot cas ho ha deixat clar, no és 
perquè aquest projecte es vagi a realitzar enguany, perdó, 2012, si no perquè es realitzarà al 2013. 
Suposo que el que aquí intenten és fer guardiola, també m'està bé, eh. L'únic és que això de totes 
maneres entenc que inflar una mica els pressupostos en aquest sentit, posar uns diners que ja sabem 
que avui no hi seran.

En tot cas, el tema de les beques de menjador la senyora Aroa ens deia que l'Ajuntament ha posat 
més diners, però tot i així falta aquesta diferència de 26.000 euros, si ara no he perdut el fil de la 
qüestió, que no hi son i que jo em penso que l'Ajuntament, el Consistori i l'equip de govern els hagués 
pogut posar, diguem-ne, si em permeteu dir-ho així, de la nostra butxaca, dels diners del Consistori. Hi 
ha romanent per fer-ho, vull dir que suposo que es deu poder agafar, estirar una miqueta, és un 
romanent que s'ha anat estirant any rera any, que s'ha anat minvant, suposo que és perquè hi havia 
necessitats que calia cobrir, cosa que ja entenem i que acceptem, per això s'estalvia en una època, 
per poder gastar en una altra, això estar bé. Aquests 26.000 euros segur que hi son i per tant es 



podrien posar. Precisament ha comentat de que la reducció en tot el que era despesa social venia 
motivada per uns lloguers no haurem de pagar, cosa que celebro, però precisament aquests diners 
haguessin pogut servir per invertir-los, potser en el capítol anterior, en les beques de menjador, no ho 
sé, ara no sé quins son els diners que hem estalviat en lloguers.

Per altra banda, de forma global, jo penso que nosaltres hem dit que no volíem tenir més deute perquè 
entenem que quan tenim deute paguem uns diners per pagar diners i que això hauria de mirar de 
reduir quan abans millor perquè aquests diners que serveixen per pagar diners servissin per pagar 
altres temes que son urgents. Gràcies.

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

Sr. Casasnovas:
Gràcies Alcalde. Senyor Terrades, no dubtem que els serà complicat fer el seguiment dels 
pressupostos de la Generalitat, tal com ha dit, però el nostre grup no ens serveix el que passi a la 
Generalitat i el temps amb que li donin. Encara que també voldríem que els donessin amb temps. El 
que nosaltres voldríem és treballar els de la nostra ciutat i tenir els pressupostos amb més temps per 
poder-hi treballar. La senyora Aroa ha dit que a partir de l'any que ve, a partir de juny-juliol en podem 
parlar, doncs de gener. 

En el cas del nostre grup, sobre la referència que ha fet el senyor Terrades de la reforma del carrer 
Girona, no és que estiguem en contra de la reforma, creiem important una reforma que faciliti la 
mobilitat de les persones. El que tenim dubtes, tal i com hem expressat és de com afectarà la mobilitat 
de la ciutat i també, com vàrem dir, ens preocupa l'aparcament pels veïns i les veïnes. Com hem dit, 
no és una zona que tingui massa aparcament. Durant el dia tenim la facilitat dels pàrquings de la 
ciutat, però per la nit perdem aparcament. Si l'equip de govern vol fer polítiques mediambientals i 
sostenibles, com deia el senyor Terrades, trobem a faltar en aquesta reforma alguna actuació per 
facilitar la mobilitat amb bicicleta , algun carril bici.

Tenim un eix de punta a punta de la ciutat per fer polítiques sostenibles, des de Marie Curí fins a les 
Franqueses. Un eix central de la ciutat per fer polítiques mediambientals i de mobilitat amb bicicleta . 

La senyora Aroa, dir-li que el nostre grup ha reconegut l'esforç que aquest Ajuntament ha fet en els 
últims anys en serveis socials , però tal i com els hem dit abans entenem que aquest pressupost hauria 
d'augmentar les polítiques socials. Entenem que amb les necessitats que tenen donada la situació de 
crisi els ciutadans de Granollers cal incidir més en polítiques socials en lloc de reduir deute, entenem 
que no és el moment.

Sobre la plaça Sant Miquel el nostre grup espera que tal i com ha dit tinguin en compte la possibilitat 
d'actuar a la plaça de Sant Miquel. De tota manera dir-li que la visió que té el nostre grup sobre 
l'actuació que es va fer en el seu dia i abans ja ho hem manifestat no és la mateixa que té l'equip de 
govern i creiem que l'actuació que es va fer no va ser suficient ni que la situació de la plaça sigui la 
idònia. Moltes gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. La senyora Olano té la paraula, endavant, 

Sra. Olano:
Si, gràcies senyor Alcalde. La veritat és que diuen que la política  s'adapti a l'ho possible i el nostre 
grup el que pretén trobar son solucions. Agafem una mica el que ens deia el senyor Terrades del 
carrer Girona. Jo, la veritat, no estic a la comissió però si els meus companys, jo no sé si aquesta 
dotació és l'adequada o no, serà l'adequada si resol els problemes als ciutadans i és aquest el cost 
mínim, perquè si hi ha alguna quantia sumptuosa potser no serà el moment. ¿Què vull dir amb això? 
Que del que hem de ser capaços és de crear sinergies per tal de prioritzar, prioritzar primer i després 
optimitzar. És a dir, l'hem de posar imaginació, l'hem de posar creativitat i sobretot hem de tenir moltes 
ganes de ser molt objectius amb la diagnosi dels problemes per tal d'aportar les solucions adequades 
però d'altres que poden ser molt vàlides però que potser no ens podem permetre. Això ho dic perquè 



en el moment en que no prioritzem i no optimitzem deixem oportunitats perdudes pel camí i no ens ho 
podem permetre. No ens podem permetre sobretot per la gent que ho està passant malament. Des del 
nostre punt de vista, com deia abans, quina hauria estat la priorització del Partit Popular, doncs com 
s'ha dit, serveis socials, barreres arquitectòniques i tot el que fa referència a la promoció i creació 
d'oportunitats per la gent. Si que és veritat que totes les administracions son responsables, però 
també és ben cert que si ens posem en la pell del ciutadà els ciutadà tant se val si això depèn de 
l'Estat, de la Generalitat o de l'Ajuntament, per tant de la fórmula que sigui sumem sinergies amb les 
diferents administracions per donar oportunitats amb els ciutadans. Crec que hem de ser capaços de 
crear aquesta confiança, crec que a més podem fer que Granollers pugui liderar doncs alguna cosa 
que a tots ens preocupa que és el tema del lideratge com a capital de comarca. Pensem que des del 
punt de vista econòmic ara tenim una eina, per exemple Granollers Mercat per potenciar i per poder 
d'alguna manera doncs posar tota l'energia amb el que realment som com a ciutat i pensem que el 
millor actiu que podem aportar és aquesta dinamització dels sectors econòmics sense que ens faci por  
les sinergies públiques i privades que han estat d'alguna manera, si m'ho permet, des del seu partit en 
alguns moments demonitzades i pensem que és el que dóna vida i que muscula una ciutat. Per tant, 
pensem que aquestes fórmules que ens donen oportunitat les que poden crear confiança i com deia 
abans son amb les que realment el nostre grup ens hi trobarà. Pensem que aquest lideratge i aquesta 
suma de sinergies son les que li donaran una mobilitat al pressupost que esperem que l'any que ve 
puguem encetar primer amb una execució del pressupost durant l'exercici que hagi permès recuperar 
doncs a la nostra ciutat una mica d'oportunitats i segon, que ens permeti plantejar-nos una visió de 
futur més optimista però sense abandonar les tècniques de bona gestió i austeritat. Moltes gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Endavant senyor Noguera,

Sr. Noguera:
Gràcies senyor Alcalde. Molt ràpid, seré breu. En tot el debat que estem portant a terme en els 
pressupostos del 2012 bé ho podríem titular com d'incerteses. S'ha reiterat la paraula incertesa, jo 
crec que des de tots els grups municipals i jo ara estava pensant: home, si justament estem esperant 
els pressupostos de la Generalitat que com sabem es prorroguen i s'aprovaran els primers mesos de 
l'any que ve, es prorroguen els de la Generalitat, o sigui s'han presentat avui però hi haurà un decret 
que prorrogarà els pressupostos,  bé en tot cas els que si que es prorroguen també son els de 
l'administració central, o sigui que estem amb dos administracions que prorroguen els pressupostos, 
encara que si que és cert que la Generalitat els aprovarà aviat, doncs bé, també és podria posar de 
manifest una pròrroga dels pressupostos de l'Ajuntament de Granollers i encertar més en el seu 
pressupost tant d'ingressos, com d'inversions, com de despeses. És a dir, es podria plantejar, es 
podria plantejar d'aquesta manera vistes aquestes incerteses i que no passi que a mitjans d'exercici 
2012 el pressupost de l'Ajuntament doncs s'hagi de refer d'una forma substancial.

Volia comentar al senyor Terrades, estem d'acord el nostre grup municipal també i s'ha comentat 
també la reforma que es vol portar a terme al carrer Girona, el que no sabem és el com, com 
s'afrontarà aquesta reforma del carrer Girona perquè deia el senyor Terrades que volen pacificar el 
trànsit. Tots estem d'acord de que el trànsit sigui més pacífic, però s'ha de vigilar perquè el carrer 
Girona com vostès saben és un trànsit continu durant tota la setmana, especialment de dilluns a 
divendres i que aleshores no faci insostenible la mobilitat dels ciutadans tant de Granollers, com de 
fora de Granollers quan vinguin a treballar a la ciutat i per tant, doncs, aturem d'alguna manera la 
ciutat de Granollers en un eix viari principal com és el carrer Girona .

Volia comentar a la senyora Aroa Ortego, el que comentava abans d'aquesta incertesa de la 
recaptació de l'IBI de la taxa municipal de l'IBI, que en el propi pressupost que ens presenten les 
trameses postals de recaptació passen de 125.000 euros a 150.000 euros o sigui que ja hi ha una 
previsió de que hi haurà una pujada d'impagaments en aquest sentit. El recàrrec de constrenyiment 
també passa de 280.000 € a 310.000 €, vol dir que vostès ja estan pensant en que part d'aquests 
recursos s'allargaran o s'ajornaran en el seu cobrament real, només volia significar això. 

En relació al tema de promoció econòmica reiterar una mica el que deia de veure realment quines son 
les previsions per Can Muntanyola, és a dir, ara vostè deia senyora Aroa doncs que hi ha les 
previsions, almenys m'ha donat a entendre que això està molt clar per part de vostès però ens 
agradaria que això hi hagués, bé, no sé si hi ha amb aquest conveni que s'ha subscrit amb la Cambra 



de Comerç, alguna memòria explicativa, però si que estaria bé ja que hi ha aquesta inversió 
d'adequació dels accessos a Can Muntanyola, així com els equipaments de Can Muntanyola, entenem 
el nostre grup que ha d'haver una explicació molt més clara, molt més detallada amb quins serveis es 
donaran, perquè nosaltres apostem per la promoció econòmica de la ciutat i entenem que això pot ser 
un focus important per promocionar-la, però entenem que han d'haver unes explicacions molt més 
clares en aquest sentit que de moment no les trobem.

Volia finalitzar amb una altra qüestió, amb el retard de la documentació que el senyor Terrades deia 
que en fi el Parlament de Catalunya vostè hi és com a diputat i per tant ho pot saber de primera ma, 
però a mi em consta de com a mínim tenen un mes i mig per estudiar la documentació i poder fer 
propostes i aquí estem parlant de 15-16 dies. Bé, gràcies i bon nadal a tothom.

Alcalde president:
Moltes gràcies. El senyor Terrades té la paraula, 

Sr. Terrades:
Gràcies Alcalde. Jo crec que la conclusió que en podrien extreure és de que el govern no ha fet una 
presentació autocomplaent dels pressupostos del 2012. És una explicació absolutament realista de 
quina és la situació de la ciutat i quins son els objectius i les prioritats d'aquest govern. Objectius i 
prioritats que quedaran més clarament plaxats a principis d'any quan l'Alcalde presenti el programa de 
legislatura, el programa d'actuació municipal que aquests pressupostos, suposo que vostè no té cap 
mena de dubte s'inspira en aquests treballs que ja hem fet. 

Modificacions de crèdit, hi han hagut en el passat i hi hauran en la propera legislatura, entre d'altres 
coses perquè d'aquest llistat ampli aquest nombre que el senyor Mur com la senyora Olano ens ha 
explicat, s'han oblidat de dir una cosa, allò amb tot el carinyo a tots dos, sobretot a la senyora Olano 
que és la que ha fet jo crec que ha estudiat més en profunditat aquest tema perquè té una especial 
sensibilitat, no li dic en to de crítica, li dic que s'ha oblidat de dir una cosa que bàsicament totes 
aquestes modificacions de crèdit que la regidora porta, a l'anterior legislatura i que portarà en aquesta, 
son bàsicament amb el 95% de les ocasions per dues raons: una, per aplicar majors ingressos 
perquè, abans els 14 regidors, ara els 13 i regidores el que fan és parlar amb la resta 
d'administracions per intentar tenir més recursos per la ciutat i quan arriben s'han d'aplicar en el 
pressupost, dos, per l'aplicació dels romanents positius, un cop s'ha liquidat el pressupost, escolti, 
nosaltres no deixem els diners a sota d'una rajola, els apliquem sobre la ciutat. Uns quants si que els 
guardem però els apliquem sobre la ciutat, entre elles les partides de beques de menjador, que allà a 
on no arriba no el Consell Comarcal, no és que les beques del Consell Comarcal son beques que li 
venen del departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, si n'hi ha menys, escolti, ens 
veurem obligats, donada la situació, a quan hagin fet la liquidació del pressupost a tenir molt present 
aquesta situació i per això es produeixen les modificacions de crèdit. Per cert, pel curs actual el 
departament d'Ensenyament encara no ha tret la convocatòria d'ajuts a les famílies, de beques. 

Carrer Girona, del carrer Girona en parlarem perquè el vàrem presentar inicialment en una comissió 
de l'àrea territorial perquè no es digui que no presentem els projectes, això és una avanç de 
l'avanç-projecte i ens vàrem comprometre a seguir-ne parlant, el projecte encara s'ha de fer el projecte 
executiu, però si que les línies bàsiques les vàrem voler adequar, no per posar en crisi la mobilitat de 
la ciutat, sinó per adequar la realitat del carrer Girona a la mobilitat actual. Tots vostès saben quina és 
la realitat del carrer Girona, dels dos carrils que hi ha de circulació cap amunt i cap avall n 'hi ha un per 
banda que a les hores crucials de mobilitat de la ciutat és inhàbil perquè hi ha els cotxes aparcats amb 
els quatre llums encesos, per tant el que farem és adequar la mobilitat d'aquest vial a la realitat. ¿Per 
fer què? Per donar entre altres coses satisfacció en els veïns i veïnes perquè els hem escoltat, perquè 
ens han indicat majoritàriament que volen una solució d'aquest tipus, per fomentar el comerç també en 
aquest carrer. Vostès saben que per nosaltres el comerç és estratègic, almenys per aquest govern, 
m'imagino que per tots els grups municipals més de 3.000 persones estan empleades en aquest 
sector a Granollers, en un lloc on tenim una fortalesa es seguir apostant-t'hi, en el centre i a tot arreu 
de la ciutat.

Per acabar, el tema de les despeses socials ja hem parlat. Allà on la disminució de recursos venen per 
les retallades del govern de CiU aquest Ajuntament intenta fer un esforç suplementari .



Escolti, Granollers Promocions, m'he repassat les actes del Consell d'Administració de l'anterior 
mandat, ja no m'he remuntat més enrere perquè ja em ser allò de que aquí ningú és hereu de les 
motxilles, però em sembla que de la legislatura passada probablement si. L'adquisició de reserves 
estratègiques de sòl a la ciutat i una de les operacions urbanístiques com és la remodelació de l'antiga 
fàbrica de Can Comes i l'aparcament públic que s'hi va construir, jo no he sapigut veure en els acords 
del Consell d'Administració que CiU s'hi oposés, per tant, escolti, deixi'm mostrar-li la sorpresa 
d'aquest grup municipal respecte a aquest tema. Probablement obeeix a que vostès ni quan els preus 
de l'habitatge en la nostra ciutat, no només de la ciutat, en el conjunt del país, estaven disparats, quan 
moltes famílies de Granollers, quan molts joves de Granollers no podien accedir a un habitatge perquè 
els preus estaven com dirien, pels núvols, aquí es va decidir fer una aposta per l'habitatge públic, a 
l'anterior legislatura, ja va començar a l'altre, en un govern també d'àmplia representació, ja es va fer 
una aposta per l'habitatge públic com mai s'havia fet a la nostra ciutat, llavors jo a vostès no els vaig 
sentir criticar aquesta operació, probablement no hi creien molt, però no els vaig sentir criticar 
aquestes operacions. El que portem avui en aquí, el que vàrem portar al Consell d'Administració de 
Granollers Promoció la setmana passada i el que hem portat avui en aquí que té el seu reflex en el 
pressupost del 2012 és justament el que vostès ens estaven demanant que és adequar l'estructura 
d'aquesta societat que gestiona el patrimoni del sòl municipal a la realitat actual, a la realitat del 
sector, fins i tot prescindirem del gerent d'aquesta societat i entomarem moltes de les qüestions des 
de les estructures de l'Ajuntament, però no renunciarem a les inversions estratègiques de sòl que es 
van fer en aquesta ciutat a través de Granollers Promocions. Escolti, la situació de crisi passarà i les 
necessitats d'habitatge les seguirem tenint, probablement no amb la mateixa realitat que teníem 
abans, haurem de començar a invertir en habitatge de lloguer i nosaltres no renunciarem a les 
reserves estratègiques de sòl. 

Probablement com que després hi ha un altre punt, algun tema que vostè em criticava que és si s'ha 
tingut en compte o no les deterioraments de les pèrdues de valor, escolti, tinc la impressió de què 
entre el seu representant a les altres entitats que formen part de l'Ajuntament i el grup municipal no hi 
ha prou comunicació, escolti, si l'auditoria l'any passat d'aquesta societat ja ho deia, si les pèrdues 
que es varen produir l'any passat varen ser justament per aplicar els consells que l'auditoria i que la 
pròpia intervenció de l'Ajuntament ens explicava, això que vostè avui ens ha explicat que havíem de 
fer aquest Ajuntament ja ho ha fet.

Alcalde president:
Per cloure el debat té la paraula la regidora Aroa Ortego, endavant, 

Sra. Ortego:
Gràcies Alcalde. Molt breument un parell d'aclariments, comentar-li al senyor Noguera que nosaltres 
en cap moment hem negat aquest increment d'impagaments, en la meva anterior intervenció ho 
reconeixia, en tot cas no com per donar el to dramàtic que s'intenta donar des del seu grup però si que 
és cert que hi ha aquest increment però nosaltres hem de pressupostar amb base a padró i en tot cas 
també voldria insistir que hem estat molt prudents alhora de pressupostar, no només aquest impost, si 
no la resta d'impostos i la resta de taxes i de preus públics.

Ens parlava també de la falta de concreció del ¿què passarà? A dins de Can Muntanyola quan estigui 
en funcionament, en tot cas, recordar que en el sí del Consell Econòmic i Social aquestes 
informacions s'han anat donat d'una manera continuada i conforme hi ha hagut avanços en aquest 
sentit, de tota manera si tenen més dubtes, evidentment, la regidora encarregada o en tot cas en les 
properes reunions que hi hagi del Consell Econòmic i Social on m'imagino que deuen tenir un 
representant doncs es poden fer els aclariments i en tot cas, totes les explicacions que necessitin 
perquè òbviament té un contingut important.

La voluntat d'aquest Ajuntament no és treballar amb pressupostos prorrogats, tot i que és cert que al 
2012 com tots hem comentat aquest vespre és un exercici amb moltes incerteses, però aquest 
pressupost conté la sensibilitat amb qui ho està passant malament amb la crisi, conté també unes 
inversions que centren el manteniment de ciutat i també conté una reducció de la càrrega financera. 
Una reducció de la càrrega financera que esperem que no hagi de ser encara superior si per decret 
se'ns acabés limitant la capacitat d'endeutament.

Per últim, recordar que el senyor Mur també feia referència, que aquest Ajuntament disposa d'un 



romanent de tresoreria disponible i n'hem parlat amb moltes ocasions i quan ha estat necessari no 
hem dubtat amb aplicar-lo quan hem considerat que hi havia una necessitat molt fragant i que, en tot 
cas, s'ho valia fer servir aquest romanent, que per això el tenim, que hi ha altres administracions que 
els vull recordar que no gaudeixen d'aquest recurs, del que tenim nosaltres, que la nostra voluntat no 
és gastar-lo sense mirament si no que la intenció és reservar-lo al màxim possible però que en tot cas 
vull que tinguem molt clar que nosaltres tenim aquest recurs, afortunadament, tenim aquest recurs, 
tenim aquest coixí i que per tant si hi ha necessitats, evidentment, el farem servir.

Governar és prioritzar, ho deia també algun membre d'algun grup i això és el que considerem que 
nosaltres hem fet amb aquest pressupost, però de nou vull manifestar la ma estesa a tots els grups 
per millorar en el treball de seguiment d'aquest pressupost que avui presentem, i fins i tot com deia per 
l'elaboració del pressupost del 2013. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. També si hem  permeten com és tradició, volia fer alguns comentaris  sobre el debat. 
Òbviament estem en un debat essencial, el que marca l'itinerari de treball del proper any. El 
pressupost expressa les prioritats i també els recursos amb els quals també gestionem la ciutat . En tot 
cas s'ha dit, però jo vull reiterar-ho, és un pressupost que el fem perquè creiem que s'ha de  fer, 
perquè creiem que és un instrument essencial per tirar endavant i perquè nosaltres volem lluitar contra 
les incerteses, tot i que no ens ho posin fàcil. 

Nosaltres volem mirar cap endavant i volem expressar als ciutadans, amb precisió i nitidesa quin és 
l'itinerari que proposem a la nostra ciutat. Sense fer volar coloms, per això hem volgut esperar a 
presentar el PAM a que alguns dels elements essencials de les incerteses com a mínim quedessin un 
pel aclarides. 

Cinc elements s'han comentat, jo voldria aturar-me en algun, que s'han comentat d'incertesa. Primer, 
pel que fa al nostre pressupost, ¿què passarà amb els sous dels funcionaris? Aquest Alcalde, aquesta 
regidora d'hisenda no som capaços de saber-ho, evidentment hem tingut que pressupostar sobre els 
funcionaris, però qualsevol seguidor atent de la vida política o de la vida social sap que aquest és un 
element d'incertesa.

Segon element d'incertesa, l'aportació de l'estat al 2011, perdó al 2012, el fons de cooperació. Un 
element en que nosaltres hem de fer alguns pronòstics, pronòstics que essencialment parteixen de un 
bon coneixement de la realitat però no deixen de ser pronòstics, i com sempre aquests pronòstics els 
fem des de la prudència.

Tercera qüestió, la devolució dels fons, com deia la regidora, dels fons que hem de retornar a l'estat, 
¿seran en cinc anys com hem pactat? ¿seran en deu com sembla? No és un tema menor, és un tema 
que condiciona de manera extraordinària la nostra capacitat de maniobra.

Quart tema, pressupostos de la Diputació, de la Generalitat i de l'Estat. La Diputació de Barcelona va 
aprovar un pressupost preventiu amb el vot unànime de tots els grups, preventiu. ¿Per què preventiu? 
Per les incerteses, vàrem aprovar, recordin que sóc el portaveu del PSC de la Diputació de Barcelona, 
per tant, conec bé el tema, vàrem aprovar un pressupost que se'ns va ser comentat, que no lliurat, el 
14 de novembre per un Ple que es va celebrar el 28 de novembre, tot i així vàrem intentar i vàrem 
promoure esmenes i vàrem pactar esmenes i varen pactar esmenes en aquest pressupost, vàrem 
pactar un document  que ve a dir el següent, el pressupost que aprovem s'haurà de revisar quan 
tinguem totes les dades, però ens ho vàrem dir i van ser clars i no varem jugar a l'apocalipsi els uns 
amb els altres, des de l'oposició i vull dir-ho, perquè em sembla que aquest és un itinerari a on hem 
d'aprofundir, ho deia la senyora Olano, des de l'oposició el PSC va ser capaç de plantejar unes 
alternatives al govern de la Diputació que permeten definir elements de millora substantiva al mon 
local, en un pressupost que se'ns va entregar 14 dies abans de la seva aprovació.

Diputació de Barcelona: pressupost preventiu, en el que a partir del pacte que vàrem fer amb CiU amb 
el PP 
obriran algunes qüestions, positives pel món local.

Pressupost de la Generalitat que està plagat d'incerteses. Recordem que hi ha un munt de programes, 
bàsicament socials que tenen una relació directa amb aquestes incerteses, recorde-m'ho. 



Recorde-m'ho que algunes d'aquestes incerteses son tan profundes que aquest any 2011 el govern de 
Catalunya ens ha aplicat unes aportacions econòmiques molt per sota de les compromeses en 
conveni i les hem explicat en aquest plenari , atenció, atenció.

Hem de ser molt clars, a mi si alguna cosa, n'hi ha moltes, del president de Catalunya és que siguem 
clars, que no amaguem l'ou, jo no vull amagar l'ou, hi ha incerteses, moltes i haurem de treballar i 
haurem de treballar junts, si volem buscar-nos les pessigolles és fàcil, eh? És un moment en que 
pessigolles n'hi ha per tot arreu, però estic convençut de que els ciutadans i ciutadanes no esperen 
això de nosaltres. Si volen seguir per aquesta línia, miri no ens hi trobaran, nosaltres no ens 
discutirem per això. Per tant, incerteses que hem d'obrir.

Pressupost de l'Estat: tres quarts del mateix, el pressupost de l'estat en aquests moments, 
evidentment, tindrà un temps de pròrroga però haurem de saber cap a on van els trets. El país, els 
ciutadans i ciutadanes han votat i han triat una majoria i haurem de veure aquesta majoria què 
proposa al país i que fem els Ajuntaments amb aquestes propostes i haurem de treballar, son les que 
hi ha. 

Un altre element d'incertesa també de la política del govern de l'Estat és la possibilitat o la hipòtesi, si 
hem permeten, d'una limitació dels Ajuntaments al recurs del crèdit, ¿Hi serà? ¿No hi serà? ¿Aquest 
límit de 75 serà el que és mantindrà, s'abaixarà? ¿Qui ho sap? Jo crec que els que estem en aquesta 
taula jo crec que no i està bé que ens ho diem i està bé que no ens engallem. 

Pressupost d'incerteses, que el volem fer, insisteixo, pressupost que condiciona el futur també del 
programa d'actuació municipal. Nosaltres no volem fer un llistat de coses que volem fer o que ens 
sembla que s'haurien de fer, podem fer un llistat de coses que farem, per tant, necessitem alguns 
elements bàsics per poder configurar el PAM, entre ells, per exemple, un d'essencial, ¿Com articularà 
la Diputació de Barcelona i el govern de la Generalitat les seves polítiques de suport a les inversions? 
La hipòtesi que hem fet nosaltres és a partir de zero euros d'aportació de la Generalitat o de la 
Diputació en els programes d'inversions, ho hem fet amb el que tenim, val? Però estem convençuts 
que això no serà així, és evident que la política d'inversions del mandat el marcarà el programa xarxa 
de la Diputació de Barcelona i el marcarà el PUOS de la Generalitat, és clar que si, perquè és 
l'obligació d'aquestes institucions, faltaria més. ¿D'això que en sabem? Res o a prop de res, ben poca 
cosa, per això el pressupost d'inversions es limita allà a on podem arribar a partir de la nostra 
possibilitat d'obtenir crèdit, fins i tot, mirant d'amortitzar una part del deute, aquesta és la feina. I si 
voleu també juguem amb els números, però, jo crec que no és el moment de fer apocalipsis, jo crec 
que no és el moment. Els ciutadans no necessiten més visions apocalíptiques, jo crec que no es pot 
dir que anirem, no és pot dir i quedar tant tranquil, de que podem arribar a un endeutament del 130%, 
jo crec que no es pot dir i ho dic amb tota la franquesa i amb tota la honestedat, crec que no és pot dir. 
Hi ha gent que hi ha esperant si aquest Ajuntament funciona o no, hi ha gent que està esperant si 
aquest Ajuntament podrà pagar o no els seus proveïdors, hi ha gent que està esperant coses 
d'aquestes i si la gestió és bona, die-m'ho, die-m'ho, afortunadament quan em passejo per aquesta 
ciutat, afortunadament, quan parlo amb empresaris em diuen: el teu Ajuntament paga bé, relativament, 
die-m'ho, la gent que treballa amb l'Ajuntament de Granollers té un marge de confiança que 
probablement no tenen en altres llocs, die-m'ho, però no posem un titular de potser arribarem a 130 
d'endeutament perquè no és bo per la ciutat i perquè no es veritat, demano si us plau que reflexionem 
sobre les apocalipsis. Nosaltres hem de construir futur i hem de generar optimisme i hem de generar 
visions de treball en el que hi comprometem als ciutadans, li demano que en aquests moments que 
vivim els grups de la corporació, si us plau, segueixen aquestes línies. 

Em sap greu també, sentir coses com que aquest Ajuntament no fa política de promoció econòmica. 
Consell Econòmic i Social, empresaris, sindicats, grups municipals i govern. Portem dos anys 
aprovant junts 130 mesures per lluitar contra la crisi econòmica, 130, i s'han despatxat aquí. Ens 
vàrem reunir el dia 27 d'octubre, crec recordar, el Consell Econòmic i Social per tal de parlar del futur 
de les polítiques de promoció econòmica d'aquesta ciutat i parlar de Can Muntanyola, allà, el lloc a on 
te toca, el lloc de participació, el lloc de debat, el lloc de confluències d'interessos i de les lectures dels 
ciutadans i les ciutadanes representats pels seus sindicats i pels seus empresaris i pels seus grups 
municipals, allà. Estem fent el pla de treball del 2012 junts perquè ens vàrem comprometre, això si, 
aquell dia no hi havia ningú de CiU, no hi havia ningú, com en altres ocasions en el Consell Econòmic 
i Social i voldria remarcar que jo personalment vaig parlar amb tots els portaveus i els hi vaig dir: el 
lloc essencial de consens us proposo que sigui el Consell Econòmic i Social, i amb algun grup 
municipal a més a més els varen dir en un dinar. Jo espero aquestes propostes, nosaltres les portem, 



nosaltres les posem sobre la taula, nosaltres no volem anar sols en la lluita contra la crisi econòmica, 
sabem que no podem anar sols, només faltaria, sabem que ho hem de fer amb els empresaris, amb 
els sindicats i amb els grups municipals i per això personalment vaig parlar amb tots els caps de grup 
per demanar-lis que aquest sigui l'esperit de consens i tots en son testimonis. També el dia 27 
d'octubre, crec recordar, una reunió per començar a enfilar aquest tema essencial per la nostra ciutat i 
per tant hi ha política de promoció econòmica i política de lluita contra la crisi econòmica i política 
vinculada a la despesa social i al serveis a les persones, perquè l'hem feta junts, si no és meva, si és 
de tots, si l'hem feta junts, l'hem discutida junts, si vàrem aprovar junts durant dos anys els documents 
del Consell Econòmic i Social, per favor, no és meva, no és d'aquest govern, no és patrimoni d'aquest 
govern, és patrimoni de tots i aquí seguim empenyats en trobar aquest espai de suma en el Consell 
Econòmic i Social. 

En un moment, pel que fa a les despeses socials, tenim òbviament una aportació negativa per part del 
govern de Catalunya i per part també de la Diputació de Barcelona perquè els moments son com son, 
jo no entraré en el detall d'aquest tema, no hi entraré, si que ho descriuré i si que diré que és un esforç 
en els moments econòmics actuals per l'Ajuntament de Granollers mantenir l'aportació que fa en 
despesa social, mantenir i augmentar-la. És un esforç i s'ha de fer, i el volem fer i el fem, però home, 
reconeixe-m'ho, si us plau, reconeixe-m'ho perquè és bo per tots plegats. Reconeixem també que 
quan hi han hagut moments complexes amb modificacions de crèdits hem acudit a auxiliar el Xiprer i 
aquí ha fet falta, recorde-m'ho perquè ha estat així, recorde-m'ho, revisem les actes, revisem les 
modificacions de crèdits perquè han estat modificacions de crèdit això amb aplicació de romanent que 
s'han explicat aquí. Per tant, tenim un mecanisme per anar aquest espai de suport a aquelles 
persones que pitjor s'ho passin. 

Hem fet també, quan ha fet falta i quan les peticions ho han demostrat i quan les peticions ho han 
demostrat que feia falta, modificacions de crèdit per augmentar les beques, allà a on no arribava la 
Generalitat o allà a on no arribava el Consell Comarcal, ho hem fet i ho tornarem a fer, farem la 
convocatòria i veurem com van les coses i tenim afortunadament un coixí, que son els romanents de 
tresoreria, que ens permeten afrontar aquest tema.

Prioritats per tant, despesa social i servei a les persones, aguantar i suplir i acompanyar. 

Segona prioritat: promoció econòmica Can Muntanyola. Can Muntanyola jo personalment li he explicat 
a tothom que ha volgut i ha volgut gairebé tothom escoltar i contribuir i sumar. Per exemple, aquesta 
regidora, la regidora Andrea Canelo i jo mateix hem anat a visitar el despatx de tots/es les entitats 
empresarials de la ciutat, totes, totes. Però també dintre del Consell Econòmic i Social ho hem 
explicat, repeteixo. 

Tercer objectiu: manteniment de ciutat. Hem fet un esforç d'inversió important i algú ens ho ha dit, crec 
que la senyora Olano. Ara toca fer l'esforç en el manteniment, clar que si, hem donat un salt endavant, 
hem assolit uns nivells de qualitat , hem de mantenir aquesta qualitat, és essencial per la ciutat.

Quart element: manteniment de l'activitat, no hem tancat cap servei, no hem tancat cap servei. 
Dissortadament no totes les administracions poden dir això, hem mirat d'ajustar-los, hem mirat de 
buscar la seva racionalitat, però no hem tancat cap servei. Buscant sempre aquests factors essencials 
que em sembla que és el de la qualitat i el de l'equilibri a la vida de la ciutat .

Un cinquè objectiu: aquest pressupost que té una part de reflexió i una part d'anàlisi i una part d'espais 
de participació pretén que la ciutat estigui i permeteu-me que parli amb termes automobilístics ara, 
tenim el circuit ben a la vora, aquesta ciutat, jo crec que ho està, però ho ha d'estar cada vegada més 
a la pole position per quan les coses comencin a rutllar . 

Insistim en la planificació urbanística, insistim en els convenis per afrontar problemes. Pole position, 
hem d'estar en el primer lloc per quan això arrenqui. Allà estarem i aquest és l'objectiu d'aquest 
pressupost i aquest serà l'objectiu del PAM senyor Mur, que sens dubte, presentarem durant el mes 
de gener i que el conjunt d'incerteses que hi ha sobre la taula ha impedit que ho fessin abans ¿per 
què? Per tercera vegada ho dic, no volem fer volar coloms. Si que ens preocupa, ens preocupen 
moltes coses, en el curt termini ens preocupa en el mar de les incerteses saber quan cobrarem el que 
se'ns deu. Mireu, en aquests moments el govern de la Generalitat ens deu aproximadament 10 milions 
d'euros per una ciutat que té un pressupost com el que té la ciutat de Granollers no son pocs diners 
eh? Un percentatge important del pressupost, s'imaginen que a casa seva els hi passés això, 



s'imaginen que la seva empresa tinguessin un % com aquest de deutes, amb despesa ja feta i esta 
compromesa que te la pagaran eh? Coses tan senzilles com les escoles municipals o bé com a 
inversions del Pla de Barris, fetes, realitzades, inaugurades i algunes per pagar i podríem seguir. 10 
Milions d'euros, que efectivament, generen algun problema i òbviament només podem mantenir el 
ritme de pagaments si anem a buscar pòlisses de crèdit i això és car. Això si, el govern de Catalunya 
està habilitat per dir que tot és culpa del govern central i tot és culpa del que no es paga a Madrid, que 
probablement algunes de les coses son així, potser nosaltres també haurem de començar a dir que 
una part del que ens passa és perquè se'ns deu bastant recursos. Espero que no ho hàgim de dir 
gaires vegades, i espero que aquests milions d'euros que els ciutadans de Granollers necessiten 
vinguin a casa nostra el més aviat possible. Nosaltres treballem dia i nit per fer-ho possible.

Voldria acabar agraint el to del debat i sobretot voldria acabar agraint la posició de la senyora Olano. 
Així com en altres vegades l'he criticada, avui si em permet li vull agrair la seva posició perquè estic 
convençut que és la que hem defensat en moltes ocasions persones com jo, no només a Granollers, 
també a Catalunya i també a l'estat, en moments difícils la única sortida és remar junts i en la mateixa 
direcció, acordar la direcció, no sempre serà possible, però mirar d'acordar la direcció. En moments 
difícils cal enfortir també els elements de diàleg amb la ciutadania, perquè el problema no està amb 
aquest hemicicle, el problema son els 5.800 aturats, el 41% de persones que no cobren subsidi d'atur, 
aquest és el problema. Nosaltres hem de ser part de la solució, no part del problema i això vol dir que 
hem d'accentuar els elements de participació que aquest govern ja fa, de saber què està passant a la 
societat, de recolzar allò que està passant a la societat, d'acompanyar i sobretot de ser capaços de 
definir estratègies a partir del diàleg en l'hemicicle, però sobretot a la societat tal i com crec que la 
majoria de nosaltres pretenem i fem, és la nostra feina, per tant, és l'hora de la votació,

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favor : 13 PSC: 13
Vots en contra : 7  CIU: 6 AG: 1
Abstencions : 5  PP: 4 ICV-EUiA-E: 1

Alcalde president:
Aquesta si que ha sigut una votació de geometria variable, en tot cas passem al punt número 5, 
endavant,
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Granollers Promocions SA és una societat mercantil amb capital públic, íntegrament aportat per 
l’Ajuntament de Granollers, el qual n’és propietari exclusiu. D’acord amb això, l'article 5è dels 
estatuts de la societat el capital social es divideix en accions nominatives a favor de l’Ajuntament de 
Granollers. 

En data 15 de desembre de 2011, el gerent de Granollers Promocions SA presenta instància on 
sol�licita que l’Ajuntament, d’una banda, subscrigui l’ampliació de capital de 4.004.000,00 euros que 
la Junta General de la societat té previst aprovar i, d’altra banda, que avali la contractació de dues 
operacions financeres. 

Pel que fa a la petició de subscripció de capital, en l’informe adjunt a la instància presentada, el 
gerent i el responsable de finances de la societat comuniquen, entre altres aspectes, que durant els 
passats anys la societat ha vingut realitzant inversions per interès municipal en operacions 
urbanístiques de transformació i evolució de la ciutat per import de 7,0 milions d’euros, els quals 
han estat finançats parcialment per aportacions municipals per import de 2,1 milions d’euros 
(terreny de Can Gili i cessió del PMSH); la resta de la inversió s’ha obtingut dels recursos generats 
per la pròpia societat i del recurs a l’endeutament extern. 

Segons s’indica a l’esmentat informe, el canvi de cicle de l’economia propicia una gran dificultat per 
a la venda dels actius (locals comercials i aparcaments) que havien de suposar el marge que la 
societat podia destinar a finançar les inversions d’interès municipal, la qual cosa, afegida als 



venciments de les operacions de finançament contractades, comporta problemes per als resultats i 
la tresoreria de la societat. 

En l’informe es proposa que, per tal de minimitzar l’impacte sobre la tresoreria, es realitzi una 
ampliació del capital social per un import de 4.004.000,00 euros. Aquesta ampliació es realitzaria 
mitjançant l’augment del valor nominal de les accions existents, que passarien de 650 a 2.575€, i 
seria desemborsada, donant compliment al que marca l’article 296.3 de la Ley de Sociedades de 
Capital,  en un cinquanta per cent (2 milions) durant el 2012 i el cinquanta per cent restant (2 
milions i quatre mil euros) durant el 2013. 

La finalitat prioritària del capital aportat, es proposa que sigui l’amortització de les dues operacions 
de préstec vinculades a actius en transformació que encara queden actualment en el balanç de la 
societat, que tenen venciment a finals de 2011, i de les quals es proposa prorrogar i acomodar als 
terminis de desemborsament previstos per a l’ampliació de capital .

Atès l'exposat anteriorment, la societat mercantil Granollers Promocions SA inicia la contractació de 
dues operacions de crèdit, amb les següents característiques:

a) Préstec a curt termini

- Entitat de crèdit: BBVA
- Import: 1.000.000,00 euros
- Termini: 1 any
- Amortització: 12 quotes mensuals
- Garantia: Aval solidari de l’Ajuntament
- Interès: Euribor a 6 mesos + 4,75%
- Comissió d’obertura: 0,50%
- Destinació de l’operació a refinançar l’operació anterior de venciment  31/12/2011.

b) Préstec a llarg termini

- Entitat de crèdit: Banc Sabadell
- Import: Fins a 2.000.000,00 euros
- Termini: 2 anys
- Amortització: 4 terminis semestrals fins a 31/12/2013
- Garantia: Aval solidari de l’Ajuntament
- Interès i comissions: Pendents de rebre l’oferta formal per part de l’entitat

La pròrroga d’aquestes dues operacions financeres requereix, per part de les entitats bancàries, i a 
efectes de formalitzar l’acord de finançament, l’aval de les quantitats corresponents per part 
d’aquesta Corporació en concepte de soci únic de Granollers Promocions, SA. 

Atès que a data d’avui l’import acumulat del deute viu a curt termini contractat o avalat per 
l’Ajuntament de Granollers, inclosa  l'operació projectada, no supera el 30 per 100 dels ingressos 
liquidats per operacions corrents durant el 2010.

Atès que de la liquidació del pressupost del 2010 de l'Ajuntament en resulta un estalvi net positiu i que 
l'endeutament viu a curt i llarg termini, contractat o avalat, no supera el 75 per cent dels ingressos 
corrents consolidat liquidats, l'aval de l'operació de crèdit a llarg termini amb el Banc Sabadell ha de 
ser comunicat a la Direcció General de Política Financera en el termini dels primers deu dies dins del 
mes següent al de la formalització de l 'operació.

Fonament de dretFonament de dretFonament de dretFonament de dret

L'article 51 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, determina que per atendre necessitats 
transitòries de tresoreria, les entitats locals podran concertar operacions de crèdit a curt termini, 
sempre que no excedeixin el període d'un any i que, en conjunt, no superin el 30% dels seus 
ingressos liquidats per operacions corrents l 'exercici anterior. 

Article 52 i 53 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, quant al règim jurídic, competències i 



règim d'autorització de les operacions de crèdit a llarg termini .

L'article 54 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, determina que els organismes autònoms i 
els ens i societats mercantils dependents, precisaran la prèvia autorització del Ple de la Corporació i 
informe de la intervenció per a la concertació d'operacions de crèdit a llarg termini.

L'article 2.1b) de l'ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en matèria de tutela 
financera dels ens locals, estableix que són operacions subjectes als procediments previstos en 
aquesta Ordre els avals de les operacions de crèdit. Les operacions de crèdit, previstes a l'article 
2.1.a), es poden instrumentar en les modalitats de préstec, pòlissa de crèdit, emprèstit o qualsevol 
altra instrumentació que comporti l 'assumpció d'un passiu financer.

L'article 4.1 l) de la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic, assenyala com a negoci exclòs de 
l'aplicació de dita llei la contractació d 'operacions financeres.

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer ::::     Acordar la subscripció de l'ampliació de capital de l'empresa municipal Granollers 
Promocions, SA per import de 4.004.000,00 euros, cas que aquesta ampliació sigui aprovada per la 
Junta General de la Societat.

SegonSegonSegonSegon::::    Acordar el desemborsament plurianual de l'ampliació de capital en un cinquanta per cent (2 
milions) durant el 2012 i la resta, 2 milions i quatre mil euros, durant el 2013. 

TercerTercerTercerTercer ....    Autoritzar la contractació i avalar l'operació de crèdit a llarg termini fins a un import màxim de 
2.000.000 euros amb l'entitat bancària Banc Sabadell , amb les condicions que es detallen a 
continuació:

- Import: Fins a 2.000.000,00 euros
- Termini: 2 anys
- Amortització: 4 terminis semestrals fins a 31/12/2013
- Garantia: Aval solidari de l’Ajuntament

QuartQuartQuartQuart....    Autoritzar la contractació i avalar l'operació de crèdit a curt termini d'import 1.000.000 euros 
amb l'entitat bancària BBVA , amb les condicions que es detallen a continuació:

- Entitat de crèdit: BBVA
- Import: 1.000.000,00 euros
- Termini: 1 any
- Amortització: 12 quotes mensuals
- Garantia: Aval solidari de l’Ajuntament
- Interès: Euribor a 6 mesos + 4,75%
- Comissió d’obertura: 0,50%
- Destinació de l’operació a refinançar l’operació anterior de venciment  31/12/2011.

CinquèCinquèCinquèCinquè::::    Facultar el senyor Alcalde a signar els documents que siguin necessaris per a la concreció 
dels avals municipals.

SisèSisèSisèSisè::::    Comunicar a la Direcció General de Política Financera l'aval de les operacions de crèdit en el 
termini dels primers deu dies dins del mes següent al de la formalització de les operacions .

SetèSetèSetèSetè:::: Notificar aquest acord a Granollers Promocions, SA, al Servei de Comptabilitat i al Servei de 
Planificació Econòmica i Control Pressupostari .. 

Alcalde president:



Moltes gràcies, té la paraula el senyor Terrades per fer-ne la presentació, 

Sr. Terrades:
Gràcies Alcalde. Amb molta brevetat perquè jo crec part del debat de pressupostos s'ha abordat 
aquest tema, també n'hem parlat a la Junta General de Granollers Promocions i per tant dono per 
presentada la proposta i en tot cas si hi ha tema a aclarir en el torn de debat ja ho faré. 

Alcalde president:
Moltes gràcies. Per part de CiU, senyora Pons té la paraula, endavant, 

Sra. Pons:
Moltes gràcies. Bona nit. Aquesta nit, l’equip de govern ens demana que recolzem una ampliació de 
capital de fins a 4.004.000 € per la Societat Granollers Promocions, S.A., però en cap cas ens 
demostren que aquests diners serviran per donar major viabilitat a aquesta empresa, ans al contrari,  
només servirà per atendre les obligacions que aquesta companyia ha assumit .  

De fet, a la vista de la documentació que la societat ens ha aportat  per la Junta General que s’ha 
celebrat fa una estona i que és la que hauria de servir com a base per decidir la nostra posició en el 
punt que ara es debat, resulta del tot clar que si no fos per l’ajuda que li ofereix aquest Ajuntament, a 
través del seu equip de govern, avui mateix Granollers Promocions estaria en greus dificultats 
econòmiques, de fet amb una situació propera al concurs.

La societat sense aquesta ampliació de capital no pot atendre les obligacions que ha assumint. 
Granollers Promocions  s’ha anat endeutant i l’equip de govern li ha permès, avalant préstecs fins a 10 
milions d’euros, col�locant ara a l’Ajuntament en un carreró sense sortida, i que provoca en l’equip de 
govern fugir cap endavant i autoritzar i aprovar avui l’ampliació que  es presenta al ple .

Per la seva banda, Granollers Promocions, mira de justificar-se fent una reducció important de 
personal, però el problema d’aquesta societat no és de reducció de personal sinó d’apalancament per 
part de la societat, que només preveu solucionar els seus problemes substituint deute de tercers per 
capital que és el que avui vostès ens volen proposar. Per la nostra banda, nosaltres tal i com ja  els ha 
avançat  el senyor Josep Maria Noguera, entenem que aquesta no és la solució, que el caldria és fer 
el mateix que s'ha fet amb els patronats i revertir la societat una altra vegada en l’Ajuntament.

Per això avui el nostre grup no donarà suport a la proposta que ens presenten.

Alcalde president:
Moltes gràcies, senyor Terrades, endavant, 

Sr. Terrades:
Si, amb molta brevetat. Viabilitat de l'empresa, miri, l'empresa municipal Granollers Promocions com 
les altres empreses públiques municipals son un instrument de les polítiques municipals del govern de 
la ciutat. Per cert Granollers Promocions amb una llarga història, inicialment de gestió del patrimoni 
del sòl. Pràcticament el que feia era posar en el mercat en les millors condicions possibles sòl públic 
que s'havia adquirit a través de diverses operacions urbanístiques per finançar justament 
infraestructures que es necessitaven a la ciutat i equipaments públics que els governs de torn, 
pertinents creien convenients. 

Els he intentat explicat en el debat de pressupostos, per cert en els consells d'administració aquesta 
informació, no ara no, en els anys anteriors s'ha debatut abastament, ha estat a disposició de totes les 
conselleres i tots els consellers, és a dir a tots els grups municipals. Vostès son coneixedors 
perfectament de que en un moment determinat a on allò que hem conegut com la bombolla 
immobiliària va provocar una espiral, no fa pas tant temps d'això, estem parlant del 2000 cap aquí 



pràcticament, és a dir, els darrers 10-11 anys a on les espirals dels preus es van disparar, a on el 
Govern de la Generalitat de Catalunya no va fer les inversions necessàries en habitatge públic. Van 
tenir que arribar governs progressistes a Catalunya per tal que aquesta també fos una aposta 
estratègica al intentar posar habitatge en condicions de qualitat i en condicions sobretot de preus 
assequibles en el mercat que es decideix que Granollers Promocions actuï de manera decidida en 
aquest camp. En aquest camp i en el de la mobilitat. Els resultats estan en aquí, un nou barri que 
connecta la ciutat amb el barri de Can Bassa a on pràcticament el 80% dels habitatges que s'hi van 
construir son habitatges públics, de venda o de lloguer, de règim general o de règim concertat a on 
una bona part d'aquests habitatges els va aportar l'Ajuntament de Granollers, sense anar més lluny, 
parlàvem abans de Can Comes, doncs també una operació i una promoció concreta de inversió per tal 
de tirar endavant en el mateix centre de la ciutat d'un aparcament públic. La intermediació en 
l'habitatge social, bé en tot cas, aquesta serà la part final de la meva intervenció.

La necessitat, més enllà de les adquisicions que per el propi desenvolupament urbanístic de la ciutat 
l'Ajuntament adquiria, es va decidir per part del govern de la ciutat que a través d'aquest instrument de 
les polítiques públiques municipals que Granollers Promocions es fessin adquisicions de sòl 
estratègiques, bàsicament dues: en un dels barris que serà un barri de creixement, en el sector de la 
bòbila, a l'àrea residencial estratègica a on a més a més el govern de la Generalitat va fer una aposta 
urbanística de desenvolupament que per les circumstàncies del mercat no s'ha tirat endavant i 
l'apertura o l'adquisició de sòl que permetia, juntament amb els propietaris privats d'aquell entorn 
l'apertura del carrer Ripollès que és una de les connexions naturals del nou barri del Lledoner amb el 
conjunt de la ciutat. Fins i tot el planejament derivat d'aquesta zona del carrer Manresa del carrer del 
Ripollès està aprovada definitivament. 

Escolti, la situació de crisi econòmica a on Catalunya, l'Estat Espanyol i també Granollers, que no és 
cap excepció, té unes peculiaritats específiques diferents del conjunt d'Europa i que tenen molt a 
veure amb el creixement del sector immobiliari també ens ha afectat. És cert que aquests solars es 
varen adquirir amb base a recurs de crèdit, recurs de crèdit que es pensava retornar en funció de la 
construcció d'habitatge, per posar-lo a la venda o al lloguer, sempre pensant en habitatge públic, 
règim de protecció i que s'han hagut de frenar perquè vostès saben perfectament com està el mercat 
immobiliari i que hi ha molts habitatges en aquests moments, del sector privat, que també estan buits. 
¿Això implica a que nosaltres haguem de renunciar a aquestes reserves estratègiques? Nosaltres 
considerem que no. En tot cas ja reconeixem que pels recursos que genera la pròpia activitat de la 
societat no es poden finançar i per això el que fem és, com que és un instrument, és  a dir, no és una 
empresa que passava per allà, escolti és un instrument de les polítiques públiques municipals i qui hi 
ha de recolzar aquesta situació és l'Ajuntament de Granollers i el que hem fet, a part d'aquesta 
ampliació de capital per no renunciar en aquest sòl que és públic i que volem que segueixi sent públic, 
el que hem fet és adequar l'estructura de Granollers Promocions a les realitats que necessitarem en 
aquests moments que és en la intermediació amb privats o part públic per destinar com més habitatge 
sigui possible al lloguer social i en aquests moments tenim casi 400 habitatges gestionats per 
Granollers Promocions que fan justament aquesta funció i el nou camí a recórrer per Granollers 
Promocions és aquest. Els hi dic més, algun del sòl públic de l'Ajuntament de Granollers i que 
gestionarà Granollers Promocions el que farem és arribar a la concertació amb el sector privat però 
també hi ha empreses que volen invertir a la ciutat en l'àmbit del lloguer social a rendibilitats a uns 
preus assequibles, evidentment i a unes rendibilitats raonables, doncs ja explorarem també aquests 
àmbit de col�laboració pública-privada. Nosaltres no ens cauran els anells per això, ja ho hem 
demostrat i ho hem fet amb altres sectors de la vida política i econòmica de la ciutat i per això no 
renunciarem encara que vostès no els hi agradi, primer aquest instrument que és aquesta societat 
com en d'altres que estan fent la seva funció, però en tot cas en aquesta societat i no renunciarem a 
intervenir també en el mercat de l'habitatge i en les polítiques de mobilitat a través de Granollers 
Promocions. 

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

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favor : 13 PSC: 13
Vots en contra : 6  CIU: 6
Abstencions : 6  PP: 4 ICV-EUiA-E: 1 AG: 1
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7777    ((((NUFARMNUFARMNUFARMNUFARM))))    PASSEIG CONCA DEL BESÒSPASSEIG CONCA DEL BESÒSPASSEIG CONCA DEL BESÒSPASSEIG CONCA DEL BESÒS,,,,    CARRER ARENYS I CARRER MANUEL DE FALLACARRER ARENYS I CARRER MANUEL DE FALLACARRER ARENYS I CARRER MANUEL DE FALLACARRER ARENYS I CARRER MANUEL DE FALLA,,,,    
DE GRANOLLERSDE GRANOLLERSDE GRANOLLERSDE GRANOLLERS  

RETIRAT DE LRETIRAT DE LRETIRAT DE LRETIRAT DE L ''''ORDRE DEL DIAORDRE DEL DIAORDRE DEL DIAORDRE DEL DIA
 

JUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUS

7777).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ    """"PENA DE MORT AL JAPÓPENA DE MORT AL JAPÓPENA DE MORT AL JAPÓPENA DE MORT AL JAPÓ::::    IWAO HAKAMADAIWAO HAKAMADAIWAO HAKAMADAIWAO HAKAMADA,,,,    43434343    ANYS EN ELANYS EN ELANYS EN ELANYS EN EL    
CORREDOR DE LA MORTCORREDOR DE LA MORTCORREDOR DE LA MORTCORREDOR DE LA MORT""""    PRESENTADA PER AMNISTIA INTERNACIONAL CATALUNYA AMBPRESENTADA PER AMNISTIA INTERNACIONAL CATALUNYA AMBPRESENTADA PER AMNISTIA INTERNACIONAL CATALUNYA AMBPRESENTADA PER AMNISTIA INTERNACIONAL CATALUNYA AMB    
EL SUPORT DE LA JUNTA DE PORTAVEUSEL SUPORT DE LA JUNTA DE PORTAVEUSEL SUPORT DE LA JUNTA DE PORTAVEUSEL SUPORT DE LA JUNTA DE PORTAVEUS

- Que des de l'any 2002 que es va celebrar la primera Jornada Mundial de Ciutats per la vida, 
centenars de ciutats de tot el món afirmen públicament cada 30 de novembre el seu rebuig a la pena 
de mort. En aquesta data es commemora l'aniversari de l'abolició de la pena de mort al Gran Ducat de 
Toscana l'any 1786, la primera vegada que això passava a Europa.

- Que la campanya “Ciutats per la vida” és una iniciativa de la Comunitat de Sant Egidi que té el suport 
de la Coalició Muncial contra la Pena de Mort, a la qual pertany Amnistia Internacional juntament amb 
desenes d’organitzacions, col�legis d’advocats, sindicats i autoritats locals i regionals .

- Que el Grup de Granollers d'Amnistia Internacional va presentar al Consell Municipal de Cooperació 
i Solidaritat de Granollers la campanya “Granollers per la vida . Contra la pena de mort” a la que es van 
adherir totes les entitats del consell. Així, la campanya té un recolzament ampli de la nostra ciutat i, en 
conseqüència, Granollers, com moltes altres ciutats del món, apareixerà al llistat de Ciutats per la 
Vida promogut per la Comunitat de Sant Egidi.

- Que amb aquesta campanya demanem l’abolició de la pena de mort a tot el món. I, concretament, 
aquest any, totes les ciutats del món que es sumen a la campanya de “Ciutats per la vida” treballaran 
a favor del cas d’en Iwao Hakamada condemnat a mort al Japó fa 43 anys: 

- Que al Japó, les persones condemnades a mort no coneixen amb antelació quan se’ls executarà. 
Viuen amb el temor constant de ser executats en qualsevol moment, fins i tot, les seves famílies són 
informades de l’execució després d’haver-se produït.

- Que les condicions de vida dels condemnats a mort al Japó són extremadament dures perquè viuen 
en un estricte règim d’aïllament i en situacions inhumanes que són contràries als tractats 
internacionals. 

En molts casos, els presos, amb prou feines tenen un contacte amb l’exterior i acaben patint malalties 
mentals, com en el cas d’Iwao Hakamada.
 
- Que Iwao porta 43 anys en el corredor de la mort, després de ser condemnat el 1968, en un judici 
sense garanties, per l’assassinat del cap de la fàbrica on treballava, la dona d’aquest i dos fills del 
matrimoni. Segons Amnistia Internacional, Hakamada va ser condemnat a mort, principalment, sobre 
la base d’una confessió que li van arrencar mitjançant coacció. El risc que l’executin és constant, tret 
que rebi l’indult del Ministre de Justícia japonès o se li concedeixi la celebració d’un nou judici .

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

Que l’Ajuntament de Granollers insti el Govern espanyol que, segons el seu compromís amb l’abolició 
mundial de la pena de mort, sol�liciti al Govern japonès que s’anul�li la condemna a mort d’Iwao 
Hakamada i autoritzi un nou judici en el qual es donin les garanties ressenyades en les normes 
internacionals.



Que l’Ajuntament de Granollers insti el Govern espanyol que sol�liciti al Govern japonès que estableixi 
una suspensió immediata de les execucions, amb l’objectiu d’abolir la pena de mort al Japó. 

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde president:
Moltes gràcies, passem al 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

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


