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Sra. Alba Barnusell i Ortuño
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Sra. Aroa Ortego i Cobos
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Sr. Francesc Aragón Sánchez

ABSÈNCIES JUSTIFICADES

Sra. Joana Santana i Ruano
Sra. Laura Tintó i Botey
Sr. Enrique Hernández Alcalde

Alcalde president:
Bé, abans de començar el Ple ordinari de desembre, tenim sempre una visita molt especial, jo li 
demano que s’acosti i que ens acompanyi.

(Hi ha la intervenció d’en Francesc Payàs)



... amb la figura del Pare Noel, gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Un aplaudiment.... moltes gràcies, 
igualment.

Molt bé, ara sí, feta aquesta visita obligada sense la qual no sabríem començar el Ple de desembre, 
iniciem el Ple ordinari de desembre del 2010. Dient en primer lloc, que s’han excusat la Joana 
Santano que segueix de baixa, i la Laura Tintó. Dit això, podem entrar ja a l’ordre del dia, el primer 
punt és l’aprovació de l’acta del Ple ordinari del 30 de novembre del 2010. Alguna qüestió sobre 
l’acta?, no? la donem per aprovada.
 
1111).-).-).-).-APROVACIÓ DE L’ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIAAPROVACIÓ DE L’ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIAAPROVACIÓ DE L’ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIAAPROVACIÓ DE L’ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA    30303030    DE NOVEMBRE DEDE NOVEMBRE DEDE NOVEMBRE DEDE NOVEMBRE DE    
2010201020102010....    

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

Alcalde president:
Punt número dos i número tres, senyora secretària.

2222).-).-).-).-CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ I,,,,    
EN CONCRETEN CONCRETEN CONCRETEN CONCRET,,,,    DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LESDELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LESDELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LESDELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LES    
SESSIONS NÚMEROSSESSIONS NÚMEROSSESSIONS NÚMEROSSESSIONS NÚMEROS    38383838    AAAA    42424242,,,,    CORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIES    2222,,,,    8888,,,,    15151515,,,,    22222222    IIII    29292929    DE NOVEMBREDE NOVEMBREDE NOVEMBREDE NOVEMBRE    
DEDEDEDE    2010201020102010,,,,    RESPECTIVAMENTRESPECTIVAMENTRESPECTIVAMENTRESPECTIVAMENT ,,,,    PEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES DPEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES DPEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES DPEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES D''''AQUESTESAQUESTESAQUESTESAQUESTES    
SESSIONS SSESSIONS SSESSIONS SSESSIONS 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 ELS TERMES DEEN ELS TERMES DEEN ELS TERMES DEEN ELS TERMES DE    
LLLL''''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 res a dir, passaríem a la Comissió Informativa de Secretaria, de l’Àrea de Serveis 
Centrals, Hisenda i Promoció Econòmica. 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SECRETARIACOMISSIÓ INFORMATIVA DE SECRETARIACOMISSIÓ INFORMATIVA DE SECRETARIACOMISSIÓ INFORMATIVA DE SECRETARIA ,,,,    I DE LI DE LI DE LI DE L''''ÀREA DE SERVEISÀREA DE SERVEISÀREA DE SERVEISÀREA DE SERVEIS     

CENTRALSCENTRALSCENTRALSCENTRALS,,,,    HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICAHISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICAHISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICAHISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

Alcalde president:
El punt número quatre, senyora secretària...

4444).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DE L''''ORDENANÇAORDENANÇAORDENANÇAORDENANÇA    
FISCALFISCALFISCALFISCAL    2222....18181818,,,,    TAXA PER ENSENYAMENTS ESPECIALS A ESTABLIMENTS MUNICIPALS ITAXA PER ENSENYAMENTS ESPECIALS A ESTABLIMENTS MUNICIPALS ITAXA PER ENSENYAMENTS ESPECIALS A ESTABLIMENTS MUNICIPALS ITAXA PER ENSENYAMENTS ESPECIALS A ESTABLIMENTS MUNICIPALS I    
SERVEIS ESCOLARSSERVEIS ESCOLARSSERVEIS ESCOLARSSERVEIS ESCOLARS

PrimerPrimerPrimerPrimer. Com a conseqüència del desenvolupament de la nova Llei d'Educació de Catalunya,  durant el 
curs escolar 2010-2011 s'ha establert un nou calendari que ha suposat l'avançament de l'inici de les 
classes així com l'establiment d'una setmana festiva que en el cas del Vallès Oriental i Maresme s'ha 
fixat entre el 28 de febrer i el 4 de març de 2011.

SegonSegonSegonSegon. Amb la voluntat de donar una alternativa a aquelles famílies que no puguin conciliar la seva 
jornada laboral amb l'atenció als seus fills o filles, des del Servei d'Educació de l'Ajuntament de 
Granollers s'ha començat a concretar una oferta pública de dimensió ciutadana que els permeti tenir 
una alternativa d'activitat de lleure durant aquella setmana. Amb aquest objectiu s'han mantingut 
contactes amb les associacions de mares i pares de la ciutat a les quals s'ha consultat el grau 
d'interès en aquest tipus de servei que, per la seva novetat, cal dimensionar correctament i garantir la 



seva eficàcia. La resposta de les esmentades associacions ha estat força desigual i ens ha dibuixat un 
escenari al voltant de 270 famílies que estarien interessades en poder gaudir d'un servei d'aquestes 
característiques.

TercerTercerTercerTercer. Tanmateix,  i dins la convocatòria de concurrència d'ofertes convocades pel Departament 
d'Educació de la Generalitat per a l'obtenció d'ajuts al programa d'Escoles Obertes, l'Ajuntament s'hi 
ha acollit amb una proposta que engloba una oferta de 450 places distribuïdes en tres centres 
educatius i que, seguint la línia marcada amb l'oferta dels casals d’estiu que ja es ve desenvolupant fa 
uns anys a la nostra ciutat, s’emmarca en el concepte d’espais d’educació en el lleure i, a banda 
d’oferir un servei a totes aquelles famílies que no poden conciliar la seva vida laboral amb el calendari 
de vacances escolars, estan concebuts com a eines en l’assoliment d’uns objectius de millora en les 
habilitats socials i individuals dels infants a partir del treball d’un equip de monitors titulats que vetllen, 
amb la supervisió d'un coordinador i la tutela del Servei d'Educació de l'Ajuntament de Granollers, per 
la qualitat pedagògica de la programació d'activitats que la integren.

QuartQuartQuartQuart. En línies generals, els objectius que els equips humans de les Escoles Obertes hauran de 
perseguir són:

Fomentar la socialització dels infants i l’ús de la llengua catalana .1.
Augmentar el desenvolupament de les seves capacitats creatives2.
Promoure accions i vivències que afavoreixin l’aprenentatge de valors com la solidaritat, el 3.
respecte i la protecció del medi ambient, el treball en equip, la convivència, el civisme, els hàbits 
saludables i el consum responsable.
Afavorir el coneixement del seu entorn quotidià des d'una mirada lúdica i de potenciació del valor 4.
de pertinença que afavoreixi el sentiment d'estima i de respecte de l'espai públic.
Augmentar i diversificar el marc de relacions i amistat dels infants .5.
Contribuir a la seva formació com a persones i ciutadans6.

El servei d'Escoles Obertes s'adreçarà a nenes i nens d’entre 3 i 12 anys i s'organitzarà sota un centre 
d’interès temàtic en horari de matí (de 9 a 13 h) i amb una planificació d’activitats en funció dels grups 
d’edat dels inscrits i tindran lloc a diversos centres educatius de la ciutat. En l'oferta també s'inclourà 
l'opció d'inscriure's en altres serveis per a totes aquelles famílies que hi estiguin interessades i que 
seran:
Servei d'acollida matinal: En horari de 8 h a 9 h del matí, té com a objectiu fonamental la custòdia dels 
infants per a totes aquelles famílies que no poden compaginar l'entrada a la feina amb l'inici de l'horari 
ordinari del casal. La viabilitat d'aquest servei està subjecte a un nombre mínim d'inscripcions i la 
programació d'activitats no està del tot vinculada a la resta del servei .

Servei de menjador: En horari de 13 h a 15 h aquesta opció es contempla tenint en compte també un 
nombre mínim d'inscrits que la faci viable i s'organitza principalment amb un servei de càtering que fa 
arribar els àpats al centre on es desenvolupa l'activitat i el servei de monitoratge es coordina amb 
l'equip que desenvolupa les activitats del casal .

Servei de tarda: En horari de 15 h a 17 h, aquesta opció també està subjecta a una inscripció mínima 
d'infants i té unes característiques més semblants a l'activitat principal del casal tot i que un format 
més orientat al joc tranquil i a la preparació de la jornada següent .

Les característiques de les Escoles Obertes es consensuaran amb els representants de les AMPA i 
amb els equips directius dels centres i dels equipaments municipals que s'utilitzin (centres cívics, 
centres culturals, equipaments esportius, etc.)

El model de gestió  del servei que hem d'oferir mitjançant l'adjudicació a favor d'una empresa o entitat 
amb experiència en l'organització d'activitats d'educació en el lleure,  ens condueixen a perfilar una 
proposta de taxes que detallem en el quadre següent:

SERVEISERVEISERVEISERVEI TAXATAXATAXATAXA UNITATUNITATUNITATUNITAT    ////TAXATAXATAXATAXA

Escola Oberta ( 9 h a 13 h) 36,00 € Setmana/usuari

Servei d'Acollida Matí ( 8 h a 9 h) 16,00 € Setmana/usuari

Servei de menjador 38,75 € Setmana/usuari



Servei de menjador ocasional 8,25 € Dia/usuari

Servei de tarda (15 h a 17 h) 18,75 € Setmana/usuari

CinquèCinquèCinquèCinquè. L'informe tècnic econòmic emès pel cap de servei de Planificació Econòmica i Control 
Pressupostari de data 13 de desembre de 2010, en relació a aquesta proposta, justifica que amb 
l'import de les taxes previst l'estructura del finançament del cost de les activitats i serveis educatius 
resulta suficient per cobrir un 93,51% del cost total.

Sisè.  D'acord amb els informes emesos per la Secretaria General i per la Intervenció municipal, així 
com l'informe del responsable de  l'Oficina de Projectes Educatius del Servei d'Educació, i amb 
l'informe favorable de la Comissió informativa de l'àrea d'Hisenda, Serveis Centrals i Promoció 
Econòmica, del dia 14 de desembre.  

Fonaments de dret : 
I. Articles del 15 al 19 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de 
la llei reguladora de les hisendes locals.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer. Aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal 2.18, taxa per ensenyaments 
especials a establiments municipals i serveis escolars que s'haurà d'aplicar durant l'exercici de 2011,   
amb la inclusió de l'epígraf 12 que incorpora les tarifes següents:

""""EpígrafEpígrafEpígrafEpígraf     12121212....    Servei dServei dServei dServei d ''''escoles obertesescoles obertesescoles obertesescoles obertes

SERVEISERVEISERVEISERVEI TAXATAXATAXATAXA UNITATUNITATUNITATUNITAT    ////TAXATAXATAXATAXA

Escola Oberta ( 9 h a 13 h) 36,00 € Setmana/usuari

Servei d'Acollida Matí ( 8 h a 9 h) 16,00 € Setmana/usuari

Servei de menjador 38,75 € Setmana/usuari

Servei de menjador ocasional 8,25 € Dia/usuari

Servei de tarda (15 h a 17 h) 18,75 € Setmana/usuari

El grau de cobertura del cost del servei que amb elles es preveu aconseguir és del  93,51%.

SegonSegonSegonSegon.... Aquesta modificació entrarà en vigor el dia de la publicació de la seva aprovació definitiva en 
el BOPB i començara a aplicar-se el dia següent a aquesta data, restant en vigor fins a la seva 
modificació o derogació expressa.

TercerTercerTercerTercer.  Exposar al públic l'acord pres amb el text de la modificació de l'ordenança fiscal esmentada 
en el tauler d'edictes de l'Ajuntament, durant trenta dies, comptadors des del dia següent al de la 
publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, així com en un diari de la 
Província. Durant aquest termini, les persones interessades podran examinar l'expedient i presentar-hi 
les reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut el període indicat sense haver-se formulat cap 
reclamació, l'acord quedarà definitivament aprovat.  

Alcalde president:
Moltes gràcies. No hi ha intervencions demanades, sí que hi ha petició de votació. Vots favorables a la 
proposta? Divuit, vots contraris? Cap. Abstencions? Dos...per tant quedaria aprovada la proposta... 
quatre abstencions, perdoneu! Molt bé.

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor :::: 18181818 PSCPSCPSCPSC::::    13131313 CIUCIUCIUCIU::::    5555
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra ::::    CapCapCapCap
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions :::: 4444 PPPPPPPP::::    2222 ERCERCERCERC::::    2222



Alcalde president:
Passem al punt número cinc, és el dictamen relatiu a aprovar provisionalment el pressupost de 
l’Ajuntament de Granollers del 2011. Endavant, senyora secretària.

5555).-).-).-).-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''''EXERCICI DEEXERCICI DEEXERCICI DEEXERCICI DE     2011201120112011....

PrimerPrimerPrimerPrimer.  Revisat el projecte de Pressupost General d'ingressos i despeses per a l'exercici 2011, 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. Vistos els dictàmens dels diferents organismes autònoms.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

Atès 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 RD 500/90, que desenvolupa 
el capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/88, de 28 de desembre, i una vegada acomplerts els 
requisits legals que hi resulten, amb la realització dels documents necessaris i els informes 
preceptius.
Atès que els articles 90 de la Llei 7/1995, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 126 i �

127 del Reial Decret legislatiu 871/1986, de 18 d’abril, determinen que les Corporacions locals 
aprovaran anyalment en ocasió del pressupost, la plantilla de personal que comprendrà tots els llocs 
de treballs degudament classificats, reservats a funcionaris i a personal laboral i eventual i que els 
articles 126 i 127 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, contenen els principis 
informadors per a l’elaboració de les Plantilles així com el procediment per a la seva aprovació .

    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 lAprovar el Pressupost General consolidat per a lAprovar el Pressupost General consolidat per a lAprovar el Pressupost General consolidat per a l ''''exerciciexerciciexerciciexercici     2011201120112011,,,,    pels imports següentspels imports següentspels imports següentspels imports següents :

INGRESSOSINGRESSOSINGRESSOSINGRESSOS
Capítol 1 Impostos directes 23.945.600,00
Capítol 2 Impostos indirectes   650.000,00
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 15.296.252,84*
Capítol 4 Transferències corrents 26.736.340,53*
Capítol 5 Ingressos patrimonials 4.646.269,62*
Capítol 6 Alineació d'inversions reals 2.775.558,71
Capítol 7 Transferències de capital 600.000,00
Capítol 8 Variació d'actius financers 111.800,00*
Capítol 9 Variació de passius financers 8.676.500,23
TOTAL CONSOLIDATTOTAL CONSOLIDATTOTAL CONSOLIDATTOTAL CONSOLIDAT 83.438.32183.438.32183.438.32183.438.321 ,,,,93939393

DESPESESDESPESESDESPESESDESPESES
Capítol 1 Remuneracions de personal 33.121.070,52
Capítol 2 Compra de béns corrents  25.070.727,68*
Capítol 3 Interessos 2.507.583,29
Capítol 4 Transferències corrents 4.334.304,09*
Capítol 6 Inversions reals 11.106.872,68*
Capítol 7 Transferències de capital 0,00
Capítol 8 Variació d'actius financers 111.800,00
Capítol 9 Variació de passius financers 7.043.237,30*



TOTAL CONSOLIDATTOTAL CONSOLIDATTOTAL CONSOLIDATTOTAL CONSOLIDAT 83.295.59583.295.59583.295.59583.295.595 ,,,,56565656

* 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, pels pressupostos dels organismes autònoms administratius 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 23.945.600,00
Capítol 2 Impostos indirectes 650.000,00
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 12.850.720,00
Capítol 4 Transferències corrents 16.903.754,42
Capítol 5 Ingressos patrimonials 4.718.565,00
Capítol 6 Alineació d'inversions reals 0,00
Capítol 7 Transferències de capital 600.000,00
Capítol 8 Variació d'actius financers 72.500,00
Capítol 9 Variació de passius financers 1.860.000,00
TOTALTOTALTOTALTOTAL 61.601.13961.601.13961.601.13961.601.139 ,,,,42424242

DESPESESDESPESESDESPESESDESPESES
Capítol 1 Remuneracions de personal 20.225.312,86
Capítol 2 Compra de béns corrents 21.164.978,37
Capítol 3 Interessos 1.620.560,52
Capítol 4 Transferències corrents 8.938.664,11
Capítol 6 Inversions reals 2.993.000,00
Capítol 7 Transferències de capital 0,00
Capítol 8 Variacions d'actius financers 72.500,00
Capítol 9 Variació de passius financers 6.586.123,56
TOTALTOTALTOTALTOTAL    61.601.13961.601.13961.601.13961.601.139 ,,,,42424242

PRESSUPOST DEL PATRONAT MUNICIPAL ESCOLES BRESSOLPRESSUPOST DEL PATRONAT MUNICIPAL ESCOLES BRESSOLPRESSUPOST DEL PATRONAT MUNICIPAL ESCOLES BRESSOLPRESSUPOST DEL PATRONAT MUNICIPAL ESCOLES BRESSOL

INGRESSOSINGRESSOSINGRESSOSINGRESSOS
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 470.700,00
Capítol 4 Transferències corrents 925.415,69
Capítol 5 Ingressos patrimonials 150,00
Capítol 8 Variació d'actius financers 4.800,00
TOTALTOTALTOTALTOTAL 1.401.0651.401.0651.401.0651.401.065,,,,69696969

DESPESESDESPESESDESPESESDESPESES
Capítol 1 Remuneracions de personal 1.091.634,21
Capítol 2 Compra de béns corrents 285.731,48
Capítol 4 Transferències corrents 18.900,00
Capítol 8 Variacions d'actius financers 4.800,00
TOTALTOTALTOTALTOTAL    1.401.0651.401.0651.401.0651.401.065,,,,69696969

PRESSUPOST DEL PATRONAT ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA JOSEP MARIA RUERAPRESSUPOST DEL PATRONAT ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA JOSEP MARIA RUERAPRESSUPOST DEL PATRONAT ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA JOSEP MARIA RUERAPRESSUPOST DEL PATRONAT ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA JOSEP MARIA RUERA

INGRESSOSINGRESSOSINGRESSOSINGRESSOS
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 196.278,00
Capítol 4 Transferències corrents 954.105,14



Capítol 5 Ingressos patrimonials 600,00
Capítol 8 Variació d'actius financers 4.000,00
TOTALTOTALTOTALTOTAL 1.154.9831.154.9831.154.9831.154.983,,,,14141414

DESPESESDESPESESDESPESESDESPESES
Capítol 1 Remuneracions de personal 1.043.783,14
Capítol 2 Compra de béns corrents 104.200,00
Capítol 3 Interessos 3.000,00
Capítol 4 Transferències corrents 0,00
Capítol 8 Variacions d'actius financers 4.000,00
TOTALTOTALTOTALTOTAL    1.154.9831.154.9831.154.9831.154.983,,,,14141414

PRESSUPOST DEL PATRONAT ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR LLOBETPRESSUPOST DEL PATRONAT ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR LLOBETPRESSUPOST DEL PATRONAT ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR LLOBETPRESSUPOST DEL PATRONAT ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR LLOBET

INGRESSOSINGRESSOSINGRESSOSINGRESSOS
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 245.462,00
Capítol 4 Transferències corrents 1.800.661,64
Capítol 5 Ingressos patrimonials 500,00
Capítol 8 Variació d'actius financers 4.000,00
TOTALTOTALTOTALTOTAL 2.050.6232.050.6232.050.6232.050.623,,,,64646464
DESPESESDESPESESDESPESESDESPESES
Capítol 1 Remuneracions de personal 1.691.583,64
Capítol 2 Compra de béns corrents 348.940,00
Capítol 3 Interessos 1.500,00
Capítol 4 Transferències corrents 4.600,00
Capítol 8 Variacions d'actius financers 4.000,00
TOTALTOTALTOTALTOTAL    2.050.6232.050.6232.050.6232.050.623,,,,64646464

PRESSUPOST DEL PATRONATPRESSUPOST DEL PATRONATPRESSUPOST DEL PATRONATPRESSUPOST DEL PATRONAT     ESCOLA MUNICIPAL DEL TREBALLESCOLA MUNICIPAL DEL TREBALLESCOLA MUNICIPAL DEL TREBALLESCOLA MUNICIPAL DEL TREBALL

INGRESSOSINGRESSOSINGRESSOSINGRESSOS
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 20.000,00
Capítol 4 Transferències corrents 6.923.263,50
Capítol 5 Ingressos patrimonials 2.550,00
Capítol 8 Variació d'actius financers 25.000,00
TOTALTOTALTOTALTOTAL 6.970.8136.970.8136.970.8136.970.813,,,,50505050

DESPESESDESPESESDESPESESDESPESES
Capítol 1 Remuneracions de personal 6.571.873,50
Capítol 2 Compra de béns corrents 370.900,00
Capítol 3 Interessos 300,00
Capítol 4 Transferències corrents 2.740,00
Capítol 8 Variacions d'actius financers 25.000,00
TOTALTOTALTOTALTOTAL    6.970.8136.970.8136.970.8136.970.813,,,,50505050

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 20.400,00
Capítol 4 Transferències corrents 1.003.778,14
Capítol 5 Ingressos patrimonials 150,00
Capítol 8 Variació d'actius financers 1.500,00
TOTALTOTALTOTALTOTAL 1.025.8281.025.8281.025.8281.025.828,,,,14141414

DESPESESDESPESESDESPESESDESPESES
Capítol 1 Remuneracions de personal 541.778,14
Capítol 2 Compra de béns corrents 478.050,00



Capítol 4 Transferències corrents 4.500,00
Capítol 8 Variacions d'actius financers 1.500,00
TOTALTOTALTOTALTOTAL    1.025.8281.025.8281.025.8281.025.828,,,,14141414

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 53.541,45
Capítol 4 Transferències corrents 423.638,00
Capítol 5 Ingressos patrimonials 185.641,55
TOTALTOTALTOTALTOTAL 662.821662.821662.821662.821,,,,00000000

DESPESESDESPESESDESPESESDESPESES
Capítol 1 Remuneracions de personal 341.763,00
Capítol 2 Compra de béns corrents 319.058,00
Capítol 3 Interessos 2.000,00
TOTALTOTALTOTALTOTAL    662.821662.821662.821662.821,,,,00000000

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 1.050.729,21
Capítol 4 Transferències corrents 189.843,11
Capítol 5 Ingressos patrimonials 195.098,07
Capítol 6 Alienació d'inversions reals 2.775.558,71
Capítol 7 Transferències de capital 0,00
Capítol 8 Variació d'actius financers 36.060,72
Capítol 9 Variació passius financers 6.816.500,23
TOTALTOTALTOTALTOTAL 11.063.79011.063.79011.063.79011.063.790 ,,,,05050505

DESPESESDESPESESDESPESESDESPESES
Capítol 1 Remuneracions de personal 695.320,88
Capítol 2 Compra de béns corrents 668.055,74
Capítol 3 Interessos 860.554,00
Capítol 6 Inversions reals 8.230.758,60
Capítol 9 Variació passius financers 493.174,46
TOTALTOTALTOTALTOTAL    10.947.86310.947.86310.947.86310.947.863 ,,,,68686868

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 532.511,56
Capítol 4 Transferències corrents 1.435.000,00
Capítol 5 Ingressos patrimonials  52.015,00
TOTALTOTALTOTALTOTAL 2.019.5262.019.5262.019.5262.019.526,,,,56565656

DESPESESDESPESESDESPESESDESPESES
Capítol 1 Remuneracions de personal 361.325,43
Capítol 2 Compra de béns corrents 1.494.151,13
Capítol 3 Interessos 12.100,00
Capítol 4 Transferències corrents 125.150,00
TOTALTOTALTOTALTOTAL    1.992.7261.992.7261.992.7261.992.726,,,,56565656

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 193.900,00
Capítol 4 Transferències corrents 968.435,00
TOTALTOTALTOTALTOTAL 1.162.3351.162.3351.162.3351.162.335,,,,00000000

DESPESESDESPESESDESPESESDESPESES
Capítol 1 Remuneracions de personal 556.695,72
Capítol 2 Compra de béns corrents 566.766,42
Capítol 3 Interessos 7.568,77
Capítol 4 Transferències corrents 31.304,09
TOTALTOTALTOTALTOTAL    1.162.3351.162.3351.162.3351.162.335,,,,00000000

SEGONSEGONSEGONSEGON.     Aprovar les bases dAprovar les bases dAprovar les bases dAprovar les bases d''''execució del Pressupost General per a lexecució del Pressupost General per a lexecució del Pressupost General per a lexecució del Pressupost General per a l''''exerciciexerciciexerciciexercici     2011201120112011,,,,    amb efectesamb efectesamb efectesamb efectes    
comptables acomptables acomptables acomptables a     1111    de gener dede gener dede gener dede gener de     2011201120112011....

TERCERTERCERTERCERTERCER. Aprovar la plantilla de personal al servei de lAprovar la plantilla de personal al servei de lAprovar la plantilla de personal al servei de lAprovar la plantilla de personal al servei de l''''Ajuntament de GranollersAjuntament de GranollersAjuntament de GranollersAjuntament de Granollers,,,,    dels seusdels seusdels seusdels seus    
Organismes autònoms i de lOrganismes autònoms i de lOrganismes autònoms i de lOrganismes autònoms i de l''''entitat pública empresarialentitat pública empresarialentitat pública empresarialentitat pública empresarial    """"Granollers MercatGranollers MercatGranollers MercatGranollers Mercat"""",,,,    amb efectes aamb efectes aamb efectes aamb efectes a    1111    dededede    
gener degener degener degener de    2011201120112011,,,,    segons document annex. 

QUARTQUARTQUARTQUART. Aprovar lAprovar lAprovar lAprovar l''''actualització de la relació de llocs de treball de lactualització de la relació de llocs de treball de lactualització de la relació de llocs de treball de lactualització de la relació de llocs de treball de l''''Ajuntament de GranollersAjuntament de GranollersAjuntament de GranollersAjuntament de Granollers,,,,    delsdelsdelsdels    
seus Organismes autònoms i de lseus Organismes autònoms i de lseus Organismes autònoms i de lseus Organismes autònoms i de l''''entitat pública empresarialentitat pública empresarialentitat pública empresarialentitat pública empresarial    """"Granollers MercatGranollers MercatGranollers MercatGranollers Mercat"""",,,,    amb efectesamb efectesamb efectesamb efectes    1111    dededede    
gener degener degener degener de    2011201120112011,,,,    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, dels seus Organismes 
autònoms  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:
Moltes gràcies, farà la presentació la regidora d’Hisenda, senyora Aroa Ortego. Endavant.

Sra. Aroa:
Gràcies, alcalde. Bé, davant del debat que ara iniciem al voltant de les dades del pressupost 2011, 
que avui portem a aprovació inicial, es fa necessària una reflexió prèvia de quin serà el marc 
econòmic i financer en el que es preveu que aquest pressupost s'executi. Malauradament, no podem 
encara parlar d'indicadors que reflexin una recuperació econòmica en el curt termini, no només a 
nivell local sinó tampoc a nivell nacional. L'activitat econòmica encara no es recupera i per tant, com 
més endavant explicaré, no s'incrementen tampoc aquells ingressos que van directament lligats a 
l'activitat econòmica.

Ens trobem encara en un moment d'ajustos en el mercat, ens trobem en plena reordenació de 
diferents sectors productius, sembla que comença una certa estabilització dels preus de la vivenda , es 
comencen a recuperar els tipus d'interès que es mantenien anormalment baixos, es consolida la petita 
obertura del crèdit per part de les entitats financeres, i es continua treballant per acabar d'introduir els 
ajustaments del sector públic, a tots nivells per complir els requisits de reducció del dèficit que exigeix 
o estableix la Unió Europea.

Davant d'aquesta situació, era d'esperar, i de fet ja ho havíem anunciat en més d’una ocasió, que el 
pressupost de cara a l'any vinent seria decreixent. Tot i això, com sempre des de l'equip de govern, al 
treballar aquest pressupost, ens vam marcar algunes premisses o principis bàsics que havien de 
caracteritzar aquest pressupost 2011, tot i aquesta reducció. D'una banda, calia seguir prioritzant la 
despesa social i els serveis a les persones i de l'altra, havíem de continuar treballant en la contenció 



de la despesa corrent i en l'optimització de recursos dels que disposem, en definitiva que havia de ser 
un pressupost marcat pel rigor i l 'austeritat.

Val a dir, que com he vingut fent en els plens de pressupostos dels últims anys, al parlar de les dades 
em referiré principalment al que és el pressupost consolidat del grup Ajuntament que està format pels 
pressupostos de l'Ajuntament, dels organismes autònoms: les escoles bressol, l’escola de música, 
l’escola Salvador Llobet, l’Escola Municipal del Treball i el Museu. Les tres societats mercantils: 
Granollers Promocions, Granollers Escena i Granollers Audiovisual; i l’entitat pública empresarial, 
Granollers Mercat.

En aquesta ocasió més que mai, cal explicar molt bé el per què de les xifres, perquè existeixen 
algunes dades que distorsionarien la simple lectura i la simple comparativa de les dades del 
pressupost inicial del present exercici amb les dades que avui estem presentant. Així, un cop agregats 
tots els pressupostos del grup Ajuntament, i eliminades les transferències internes que es produeixen 
entre ells, el pressupost ascendeix, com deia la secretària, a gairebé vuitanta-tres milions i mig 
d’euros, per tant, una reducció respecte al pressupost 2010. Deixaré de banda el que són les 
inversions i em centraré en primer lloc en el que és despesa ordinària. En aquest sentit cal destacar 
que aquesta despesa es redueix en un zero coma nou per cent, i com què són vàries les raons que 
porten a aquest percentatge, m'agradaria repassar les més destacades en termes absoluts per 
entendre ben bé a què correspon aquesta xifra.

En tot el que seria l'apartat d'ingressos provinents dels impostos, les nostres previsions són prudents. 
Incrementa la previsió d'ingrés d'IBI per creixement del padró, però la resta d'impostos els 
pressupostem lleugerament a la baixa. Esperem ingressar menys per conceptes com l'IAE, l'IVTM, 
l'ICIO o les plusvàlues, ja que no preveiem increments en l'activitat com explicava anteriorment. A 
aquestes lleugeres reduccions de la previsió d'ingressos cal sumar un fet important i és que hi ha una 
quantitat de diners que vam tenir el 2010 i que no tindrem l'any vinent. Si recorden, el Fons Estatal per 
l'Ocupació i la Sostenibilitat del Govern de l'Estat preveia la possibilitat de destinar una part dels 
recursos a despesa corrent en els àmbits de l'educació i dels serveis socials. En el cas del nostre 
Ajuntament aquesta quantitat era d’un milió tres-cents mil euros, una quantitat en la que al 2011 ja no 
comptem i que per tant, ja no consta en pressupost. Entre aquest import i la rebaixa de recaptació dels 
impostos als que m'he referit, ens situem en un coma nou milions d’euros menys d'ingrés.

Un divuit per cent dels ingressos de l'Ajuntament de Granollers provenen de la participació en els 
tributs que recapta l'Estat. Si recordem el debat que vam mantenir fa un any, explicàvem que aquesta 
participació es veia dràsticament reduïda ja que en termes absoluts ingressàvem gairebé tres milions 
d'euros menys per aquest concepte que l'any precedent, i a més, hauríem de començar a tornar la 
liquidació negativa que s’havia produït respecte a les entregues que ens havien fet a compte de l'any 
2008. Pel que fa al pressupost 2011 podem tornar a incrementar aquesta previsió de lliuraments a 
compte de l'Estat segons les estimacions que ens ha fet arribat el Ministerio de Economia y Hacienda, 
i fins i tot contemplant aquesta primera anualitat de dos-cents vuitanta mil euros de retorn. L'altra de 
les transferències incondicionades que complementen la capacitat financera de l’Ajuntament és el 
Fons de Cooperació Local de Catalunya que es preveu que es mantingui en el mateix import que al 
2010.

Fins aquí una mica el resum que explica el pressupost a nivell d'ingressos. Però sens dubte l'anàlisi 
de la despesa, la que ens permetrà entendre d'una manera més clara quines són les prioritats de les 
que parlava a l'inici. Si comencem pel capítol un, el capítol de personal, veiem que aquest baixa un u 
coma dos per cent, fent-se necessari dur a terme alguns aclariments. En termes homogenis les 
despeses de personal respecte l'any anterior baixen un quatre coma un per cent, com a resultat de 
l'aplicació de les mesures per a la reducció del dèficit públic que recollia el RD 8/2010. El que explica 
que finalment aquesta reducció de la despesa de personal sigui menor és que en aquesta ocasió hem 
pogut pressupostar els programes de promoció econòmica finançats completament per la Generalitat 
de Catalunya: els anomenats plans d'ocupació que suposen una despesa per valor de gairebé 
sis-cents mil euros. En termes de personal, cal remarcar que no hi haurà tampoc un increment de 
plantilla, i de fet en els últims increments que es vam produir van comportar la contractació de 
professionals en l’àmbit dels serveis socials, sempre amb una clara voluntat de reforçar aquesta àrea 
concreta de serveis als ciutadans més vulnerables.



Un altre dels capítols a repassar amb cert deteniment és el capítol dos, el que recull tot el que seria la 
compra de béns corrents i serveis. En aquest punt és on d’una manera més destacada es reflexa 
l’esforç de contenció en la despesa. S’ha dut a terme un repàs exhaustiu de cada partida i s’han anat 
fent reduccions en la mesura del possible en multitud de petites partides amb un objectiu clar de 
baixar el mínim possible l’activitat, sense renunciar a uns estàndards mínims de qualitat, i buscant una 
reducció dels costos. Cal destacar també, que de cara a l’any vinent finalitzen o es redueixen 
despeses de projectes amb finançament extern com poden ser les ciutats digitals, Pla d’Acollida, Pla 
de Barris Congost, Pla d’Entorn, tot plegat amb el seu corresponent reflex en el pressupost. Com a 
gran nova activitat comentar que dotem les partides necessàries pel funcionament del nou Pavelló del 
Congost que entrarà en funcionament a principis d’any.

En definitiva la reducció del capítol dos, de compra de béns corrents i serveis és a nivell de grup 
consolidat, del tres coma un per cent, tot i que si tenim en compte els increments que s’han aplicat a 
l’IVA i les dades d’IPC, podem afirmar que realment l’esforç en la reducció dels costos és de gairebé 
del cinc per cent.

Però, tot i que la contenció de la despesa és un tret característic d’aquest pressupost cal assenyalar 
que hi ha una clara excepció en el cas de la despesa de caràcter social. Les partides de benestar 
social, emergències socials, atenció primària, atenció a domicili, dependència....mantenen les seves 
partides i per tant consoliden els importants creixements realitzats en els últims exercicis. Seguim 
doncs mostrant una clara sensibilitat amb tota la despesa directament relacionada amb el suport als 
més vulnerables, en aquests moments sobretot de grans dificultats econòmiques. En aquest sentit 
doncs, cal tornar a remarcar la importància que tenen els programes de foment de l'ocupació que 
permetran que al llarg de 2011 puguin treballar vuitanta-cinc noves persones que es sumaran a les 
cinquanta-cinc que ja han estat contractades dins el marc del plans d'ocupació. Recordar que es tracta 
de contractes per sis mesos, per treballar en diferents serveis municipals i que per tant, han donat 
oportunitats a persones amb diferents perfils formatius.

El capítol d’inversions és un altre dels punts que acostumem a analitzar amb gran deteniment, i així 
mateix ho faré en aquesta ocasió ja que crec que és important fer algunes consideracions al respecte. 
Si atenem a les dades del Pressupost 2011 que estem analitzant veurem que les inversions apareixen 
xifrades amb una mica més d’onze milions d’euros, entre la que fa el propi Ajuntament i la que fa 
l’empresa Granollers Promocions. Dels gairebé tres milions d’euros que inverteix de manera directa 
l’Ajuntament, m’agradaria donar el detall de les cinc inversions previstes: cinc-cents noranta tres mil 
euros es destinaran la urbanització del carrer Lluis Companys. Vuit-cents vint-i-cinc mil, a la 
remodelació de la plaça central de Can Mònic. Vint mil a l’adquisició de fons bibliotecari. Nou-cents 
cinquanta-cinc mil euros, en l’ampliació de l’Escola Bressol El Cangur. I sis-cents mil euros, al Centre 
Educatiu Ponent, finançats aquests íntegrament per Generalitat de Catalunya.

Però com deia, no seria real quedar-nos amb aquestes dades. Si recorden, fa un parell de mesos vam 
aprovar un augment del pressupost d’inversions per valor de gairebé cinc milions d’euros, i la 
contractació de préstec per valor de tres coma nou milions d’euros. Aquesta operació va realitzar-se, 
si recorden, per la incertesa de la possibilitat d’endeutar-nos en el proper exercici i per tant, per la 
necessitat de cobrir determinades inversions que consideràvem que eren imprescindibles per tres 
motius: en primer lloc per la necessitat de complir amb els compromisos d’inversió plurianuals 
aprovats, també per la necessitat de complir amb els compromisos de cofinançament adquirits amb 
d’altres administracions. I finalment, per la necessitat de mantenir un nivell mínim d’inversió de 
reposició i manteniment associada a infraestructures d’ús general i al funcionament operatiu dels 
serveis per tal de garantir uns nivells de servei adequats .

Com a recordatori d’aquell expedient, destacaria inversions com el milió cent cinquanta mil euros 
destinat a Can Muntanyola. Les inversions en enllumenat públic i estalvi energètic, les inversions en 
espais urbans, escoles i instal�lacions esportives. El milió quatre-cents mil euros destinat a l’ampliació 
del Museu de Ciències Naturals de La Tela. O els cinc-cents setanta-nou mil euros d’aportació al 
Centre Educatiu Ponent. 

Com ja vam explicar, aquestes inversions òbviament no es realitzaran al 2010, i per tant, seran 
incorporades a aquest nou pressupost via incorporació de romanents de crèdit. Per tant, aquestes 
inversions hauríem de tractar-les ben bé com el que són, és a dir, inversions 2011. Tot i això, la 



inversió es redueix respecte als anys precedents, cal tenir en compte que tant l’any 2009 com el 2010 
van comptar amb uns ingressos extraordinaris de l’Estat per realitzar inversió i que de cara a l’any que 
ve ja no contemplem. Pel que fa a les inversions que realitza Granollers Promocions, destacar els 
gairebé cinc milions d’euros destinats a habitatge públic al sector de Lledoner, el milió quatre-cents 
setanta-tres mil euros destinats a habitatge públic al carrer Moianès, o els sis-cents mil euros que 
s'invertiran en el futur aparcament de Can Comas, entre d'altres.

Per a dur a terme les inversions, hem previst el recurs a crèdit per valor d’un milió vuit-cents seixanta 
mil euros, el que ens situarà en un deute viu a llarg termini de quaranta-dos mil milions sis-cents vint 
mil euros. Donat el poc recurs al crèdit que es produirà com deia al llarg de l'exercici i les 
amortitzacions que tenim previstes al llarg de l'any, resultarà que a 31 de desembre de 2011 el nostre 
deute s'haurà reduït situant-nos lleugerament per sota dels trenta-vuit milions d’euros, una xifra 
moderada, moderada no perquè ho diguem nosaltres sinó perquè existeixen estudis, com el SIEM de 
la Diputació de Barcelona que ens ho confirmen. En comparació amb ciutats de característiques 
similars a la nostra, el deute viu per càpita ve essent en els últims exercicis molt inferior al promig del 
grup, set-cents trenta-dos euros per habitant, com també ho és la ràtio de deute viu sobre els 
ingressos corrents. I tot això, essent una de les ciutats que es situa a la banda baixa de la pressió 
fiscal dels impostos que afecten al conjunt de la ciutadania i la millor en quant a dades de romanent de 
tresoreria. I una dada que també em sembla fonamental és que continuem pagant als nostres 
proveïdors en terminis raonables i treballem per continuar fent -ho en el futur.

És cert que l'endeutament municipal ha crescut el llarg dels quatre anys de legislatura, en som 
absolutament conscients, però sempre dins d'uns límits raonables i assumibles i que en cap cas 
hipotequen la futura capacitat inversora, i que no ens situen per sobre de les restriccions plantejades 
pel govern del setanta-cinc per cent. En definitiva el major endeutament no deixa de ser una 
conseqüència del gran esforç inversor, realitzat a la ciutat, ja des de l’any 2007. La transformació de la 
que parlàvem en aquells moments, és més que evident, de fet és una realitat. I tot i que queden coses 
per fer el resultat és extraordinari. En els gairebé quatre anys que fa que parlo de pressupostos en 
aquest Ple, he fet referència a infinitat d'inversions que han millorat tots els barris, i han canviat la 
manera d'entendre la ciutat, la manera de fer-la més amable al ciutadà.

Hem invertit en instal�lacions esportives com mai, no només mantenint les existents en perfecte estat 
de revista, sinó posant gespa artificial als camps de futbol de Ponent i Can Gili, o construint dos 
pavellons esportius: el de Can Bassa i el que estrenarem en breu a Congost. Hem invertit en escoles 
bressol, al barri Lledoner i Congost. Hem vist fet realitat l'equipament juvenil del GRA. Hem apostat 
per la cultura, la cultura com a oci i com a creació de riquesa econòmica i ocupació. Invertint a Roca 
Umbert: centre audiovisual, nau de dents de serra, viver d'empreses. O adquirint l'emblemàtic Centre 
Cultural del carrer Joan Camps. Hem invertit en el marc del Pla de Barris de Congost amb un resultat 
molt positiu que ha millorat el barri no només a nivell urbanístic sinó també a nivell social. Hem vist 
transformar-se l'avinguda Sant Julià. I hem invertit quatre milions d’euros en la peatonalització de la 
carretera, un element clau que ha convertit el centre de la ciutat en un veritable centre comercial a 
l'aire lliure.

Val a dir però, que moltes d'aquestes inversions no han estat només fruit de l'esforç municipal, hem de 
reconèixer que hem tingut socis que han apostat per estar a prop dels ajuntaments, i en concret al 
costat del nostre en molts dels projectes claus de ciutat, tant l'Estat com la Generalitat han cofinançat 
obres municipals, però a més a més, han invertit de manera directa com mai s'havia fet a la nostra 
ciutat. Inversions en sanitat, en educació, en edificis administratius, mobilitat, habitatge públic, i un 
llarg etcètera.

Per anar acabant, reiterar la idea que el pressupost de l'any 2011 es redueix respecte al de l'any 2010, 
perquè la situació econòmica obliga, però també pel convenciment de què cal ajustar la despesa 
corrent i seguir reduint costos. I que les inversions també es redueixen atenent a criteris de suficiència 
financera de la corporació sense renunciar al manteniment de la ciutat ni a determinades obres 
improrrogables. Contenció doncs, en tots els àmbits a excepció de les despesa social com he 
comentat. Aquesta és a grans trets la proposta que vam fer arribar des de l’equip de govern als 
diferents grups de l'oposició. Comentar que tant amb Convergència i Unió, com amb Esquerra hem 
tingut converses a nivell d'aclarir dubtes més aviat tècnics, però que tot i ser conscients del poc marge 
de maniobra que permetia el document, perquè de fet una gran part de la despesa ja està 
compromesa, sí que esperàvem si més no alguna proposta referent a les inversions. Em consta que el 



grup d'Esquerra Republicana, sí que té alguns punts de vista diferents als de l'equip de govern en 
aquest àmbit, però dels grups de Convergència i Unió, i del PP no tinc pas cap notícia, tot i els 
nombrosos oferiments d'aquesta regidora, fet que entendran lamento profundament.

En tot cas, m’imagino que seguidament en faran conèixer els seus punts de vista, per tant prestarem 
atenció. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Obrirem el torn d’intervencions, té la paraula el senyor Pep Mur per Esquerra 
Republicana, endavant, senyor Mur.

Sr. Mur:
Gràcies, alcalde. Bona nit. Bé, aquest pressupost una mica és el pressupost de depèn de com el miris, 
no? i la regidora Aroa ja ens ha fet una mica també, una transparència de què depèn de què tinguem 
en compte, i depèn de què no tinguem en compte, diguem-ne, la comparació amb el 2010 té unes 
vibracions o té unes altres. En tot cas, el nostre grup d’Esquerra Republicana, des de l’òptica 
numèrica, creiem que aquest pressupost dóna un missatge de cert pragmatisme, fins i tot, diríem de 
prudència donat que en els diferents capítols d’ingressos, alguns els ha anomenat la regidora, però 
d’altres com relacionats amb diferents subvencions procedents d’altres administracions , s’han deixat a 
zero, suposo que una mica, com deia: algun acte de prudència, preveient, doncs que algunes 
subvencions potser que no arribin.

No és menys cert però, que els múltiples canvis introduïts en el pressupost, conceptes que canvien de 
partida, partides que és desglossen de forma diferent, hi en aquest sentit hem vist diversos casos de 
capítol u. Fa que sigui força complicat fer un seguiment d’aquest pressupost, sobretot quan el volem el 
comparar amb el 2010. Nosaltres d’això en diem poca transparència, és cert, de totes maneres no 
voldria deixar-m’ho, que la regidora Aroa es va oferir a respondre totes les nostres preguntes. De fet, 
vam haver de fer més de quaranta preguntes per entendre de què anava aquest pressupost. 
Preguntes, com ara, per exemple, perquè en l’apartat de consums d’electricitat passàvem de cent 
vint-i-cinc mil euros l’any passat, 2010, perdó, aquest any; a tres-cents setanta mil euros l’any vivent, 
ja se’ns van donar les respostes adequades. Però en tot cas, com podeu entendre eren aspectes que 
a nosaltres ens ha xocaven moltíssim, no? 

Un altre element que dóna opacitat a aquest pressupost és la dificultat d’entendre els ingressos que 
percebem , aquells que de moment s’han identificat, realment on van a parar, en quines partides de 
despesa realment impacten i això fer un seguiment, per exemple, de tot el cas de drogodependències 
o totes les subvencions provinents del departament d’Acció Social i Ciutadania, se’ns fa difícil 
endevinar finalment on van a parar els diferents ingressos que com ha dit la regidora, no són en tot 
cas, molt inferiors als anys anteriors, per tant, entenem que podem continuar fent determinades 
politiques que nosaltres hi estem absolutament a favor, però ens costa entendre a on van a parar.

Nosaltres esperàvem que els pressupostos, al marge dels números més o menys freds, estiguessin 
relacionats, i això em consta que no som l’únic grup municipal d’aquest consistori que ho demana. 
Deia, doncs que els pressupostos estiguessin relacionats realment amb els projectes de ciutat, amb 
allò que l’Ajuntament vol fer, i que per tant, poguéssim entendre d’una forma molt més pedagògica a 
què destinem cadascun dels diners que d’alguna manera ens acabarem gastant.

Pel que fa a les inversions. Pel nostre grup estan ben prioritzades les actuacions relatives a 
l’ampliació de l’Escola Bressol del Cangur, tot i que durant el 2011 sembla ser que no està previst 
posar-la en marxa, però bé, les obres s’han de fer per poder-la posar en marxa en un moment o altre, 
no? I les intervencions en el Centre Educatiu de Ponent, també veiem amb bons ulls el fons 
bibliotecari, sobretot en aquest cas, perquè entenem que el cost no és excessiu. En canvi no veiem 
oportú, el que hem identificat com la urbanització del carrer Lluis Companys, tenint en compte que a 
més a més, en el pressupost es preveu que el cost d’aquestes obres es puguin finançar amb 
Contribucions Especials de Millora, ens a sembla que el 2011, com també ho ha dit la regidora, no és 
encara un bon any per pensar en... diguem-ne que les coses a nivell econòmic millorin, i per tant, 
l’esforç que hauríem de dedicar les famílies, les empreses, perquè en aquell carrer hi ha tan 



habitatges com empreses, ens a sembla que no seria el més adequat. 

Sabem que la remodelació de la plaça de Can Mònic forma part del seu Pla d’Actuació Municipal , i per 
tant, entenem que tenen aquest compromís, però nosaltres, aquest any, en un any en què els 
pressupostos d’inversions, malgrat tot, són molt menors, estan en una proporció molt menor. 
Entendríem que potser seria més adequat destinar els pressupostos d’inversions a fer actuacions a la 
ciutat més amplies, no? posàvem un exemple, doncs per exemple, aconseguir la plena supressió de 
barreres arquitectòniques que dificulten l'accés a les persones amb disminució física, o fer itineraris 
adaptats per les persones amb disminució de la mobilitat. Això són actuacions que es poden fer en 
tota la ciutat i que no només en gaudirien, diguem-ne que una part d’aquesta ciutat. En tot cas, la 
inversió en habitatge públic, que ja s’ha comentat en sessions anteriors del Ple, sí que és veritat que hi 
ha una inversió forta d’habitatge públic, però és habitatge públic de compra, entenem que ara 
segurament el que es prestaria de cara a poder ajudar a la gent que té dificultats per accedir a 
habitatge és que aquest fos de lloguer. 

Aquests, i tal i com ha parlat la regidora, m’ha semblat que ja fer un mica de resum de legislatura, 
perquè ens ho ha esbotzat tot, no? efectivament són els darrers pressupost d’aquest legislatura. 
Malgrat això, ens a semblat que els mecanismes d’elaboració de pressupostos participatius, que 
també era un compromís del seu PAM, no s’han dut a terme en tot cas amb la força que nosaltres 
haguéssim desitjat. Per tot plegat, perquè no són uns pressupostos que els puguem entendre com a 
negatius, però tampoc són uns pressupostos que s’adaptin exactament al que nosaltres pensem, el 
nostre grup s’abstindrà. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Pel Partit Popular té la paraula la senyora Olano. Endavant.

Sra. Olano:
Sí, gràcies senyor alcalde. Bona nit a tothom. Són els últims pressupostos d’aquesta legislatura i la 
veritat... des del nostre grup municipal, es va amb uns pressupostos, com ha dit la regidora, amb rigor, 
amb una contenció de la despesa, però abans també, d’entrar en els números volem fer una prèvia. 
Una prèvia de... en quin pressupost estem, quina ha estat l’anàlisi dels últims anys i per tant, quina 
gestió ha tingut a les seves mans, quins recursos ha tingut en les seves mans l’equip de govern per 
aportar a la ciutat, doncs uns... no només uns serveis, si no també una qualitat de serveis, i per tant, 
quina gestió s’ha fet d’aquesta mitja situació de bonança que hem gaudit en aquesta legislatura 
perquè ara és veritat que arriben les situacions de contingència. El fet de no reconèixer la crisi, el fet 
de no actuar amb previsió, el que denota és que en els moments que els números no surten, que els 
ingressos baixen, que la gent comença a estar a l’atur, es tinguin que fer, doncs... mesures dràstiques, 
es tinguin que prendre doncs... mesures incòmodes i per tant, mesures que d’alguna manera no 
estaven previstes en el camp d’actuació. I això ho diem des de l’avinentesa que pensem que més 
enllà, doncs... del programa polític que tingui cada partit, en moments com aquests s’ha de prioritzar 
especialment el que la ciutadania de Granollers necessita. I en aquest cas, nosaltres volem recordar 
que l’última dada que tenim de novembre ens diu que la nostra ciutat hi ha més de cinc mil persones a 
l’atur, això ens ha de posar en evidència que la manera de gestionar, que aquestes persones que 
formen part del nostre dia a dia, que també són ciutadans d’aquesta ciutat, ha de ser d’un esforç que 
ells sí que pateixen i que nosaltres des de la nostra posició de representació de la ciutadania, doncs 
és molt diferent.

Nosaltres votarem en contra d’aquest pressupost i per tant, ja ho avancem, perquè no en creiem el 
model que vostès han aplicat. No els hi sonarà de nou, des del primer pressupost d’aquesta 
legislatura els hi vam dir, però també deixant la porta oberta de què es modifiquessin determinades 
eines que per a nosaltres són imprescindibles, i per tant distingiré una vegada més el que ha avançat 
el company d’Esquerra, que per a nosaltres és una eina imprescindible, i que en aquest Ajuntament 
encara no s’ha posat en marxa i és la distinció de la forma del contingut. Per a nosaltres la forma del 
pressupost és tot el que suposa col�laborar amb la transparència, amb la informació, amb la qualitat 
de la informació i amb la gestió de la mateixa, i aquesta doncs la veritat és que és, com diu amb les 
notes dels nanus: profundament millorable, allò, “necessita mejorar”.



Perquè des del punt de vista de la informació lliurada als regidors , estic parlant de documentació, estic 
parlant d’informació, moltes vegades verbal, tant en les comissions informatives com en els plens 
d’aquest Ajuntament, doncs la veritat és que considerem que es pot millorar, i en aquest sentit 
nosaltres ja els hi vam dir un model que s’ha dit i que ha instaurat la pròpia Generalitat: Partit 
Socialista, Esquerra i Iniciativa; model tripartit. El conseller Castells va començar un instrument que 
nosaltres els hi havíem reclamat molt, i és les fitxes programes, perquè? Doncs, per veure amb quins 
recursos comptem i com es van gastant, és a dir, la pròpia comptabilitat analítica de cada un dels 
programes, cosa que a data d’avui, se’ns ha ofert moltes vegades i hi ha hagut molts compromisos, 
però em sembla que cap grup de l’oposició se’ns ha donat aquesta informació, i per tant, com 
considerem de què és una eina bona, més enllà del color polític i del que es defensi, tornem a reiterar 
en aquest plenari la necessitat d’actuar amb una informació totalment transparent i detallada. És 
imprescindible! Per a saber la gestió, ens estalviaríem moltes preguntes, moltes situacions que 
contribueixen a la gestió pròpia.

També es torna a repetir que arriba el Ple de pressupostos i veiem com van canviant, fan afegitons, 
que si s’ha oblidat una cosa o altra. Quan es tanca un pressupost, hi ha coses previsibles i 
lamentablement, hi tornem a sorgir. Pensem a vegades que no tenen prou clar... almenys no 
compartim el que per nosaltres és el pressupost. El pressupost és una eina que dóna seguretat, 
perquè et permet planificar, perquè et permet prioritzar, i per tant, no es tracta d’una plantilla que has 
d’omplir per a presentar en un plenari, perquè tens l’obligació de passar-ho pel Ple municipal, és molt 
més! I en aquest sentit, considerem que el terme viu del pressupost que ens presenten any rere any, 
més enllà de les ampliacions de pressupost i les modificacions no n’hem vist que es prioritzin altres 
elements que per a nosaltres són importants. Per tant, en quant a la forma, considerem de què 
aquesta pressupuestació i planificació, i per tant el seguiment de la mateixa és una assignatura que 
encara queda pendent en una capital de comarca, en una ciutat de la importància nostre.

En aquest sentit la forma, com he dit, es pot millorar. I no només això, no és la primera vegada que ho 
demanem, l’error no s’ha corregit! No s’ha posta en marxa, i per tant, volem una resposta del perquè 
no s’ha posat en marxa aquesta eina, que ja dic, no cas que fessin cas a aquesta portaveu, ni al nostre 
grup, tenen com a referència la Generalitat de Catalunya, amb el qual, cada departament i cada 
direcció general, cada secretaria tenia un compromís a aportar dades concretes i desenvolupament 
dels recursos. Doncs no sabem perquè aquest ciutat que vol liderar la capitalitat de la nostra comarca, 
no vol fer aquest exercici de transparència, sincerament no ho entenem.

Respecte al que ha estat el contingut, és veritat que hi ha una reducció del pressupost, però també és 
veritat que més enllà del que suposa, doncs en un moment donat, posar el blanc sobre negre, amb les 
xifres i els percentatges, per a nosaltres, com els hi dèiem és una qüestió de model que compartim. I 
no volem que recorri al tema de què nosaltres plantegem programes més socials o no. No, em sembla 
que en aquesta ciutat, almenys, sempre ho he sentit a tots els grups el que és els programes socials i 
per tant, la prestació de serveis socials són una prioritat, també pel nostre grup, però també és veritat 
que dintre del model, nosaltres considerem que s’ha creat una estructura per part de l’equip de govern, 
que ja prové de dos legislatures, que posen en qüestió, i més ara, en situació de crisi, i per tant 
considerem i esperàvem que es fes una reflexió sobre sí l’estructura que té el nostre Ajuntament és la 
idònia o no. No perquè ho plantegi aquest grup, perquè em sembla que a data d’avui totes les cases, 
empreses públiques i privades l’han fet, i més enllà de baixar percentatges o partides pressupostàries, 
doncs esperàvem quelcom més d’aquest punt de reflexió, i per tant, pensàvem que el que per a 
nosaltres és un leitmotiv que és l’equilibri de l’equació entre impostos municipals i serveis municipals 
estigués equilibrada. El que denotem i posem en evidència és que l’estructura, la macroestructura 
creada per a altres èpoques de bonança, ara, encara més, es denota molt passada, poc àgil i això es 
veu reflectit en els pressupostos.

Només s’ha de veure la quantitat, ho ha dit la regidora, del pressupost consolidat en el nostre 
Ajuntament, amb les empreses públiques, una xifra important, una xifra que malgrat hagi baixat, és 
una quantitat a tenir en compte i per tant, a poder optimitzar i a poder estructurar des d’una altra 
manera. Nosaltres, com dèiem, veiem que aquest pes de les partides de remuneració de personal, 
bens corrents i transferències corrents, doncs atenen al pes més important. De tal manera que deixen 
poc marge a poder variar el pressupost més enllà del que afecta a les transferències o a les 
inversions, que és el que sí que és veritat que veiem en el seu pressupost. Però també és veritat que 
l’Ajuntament va encetar un camí en el qual, hem vist com les empreses públiques i la proliferació de 
les mateixes venen amb estructures i amb pressupostos i amb compromisos que pensem que també 



en aquest moment seria el moment idoni de veure quin mecanisme d’optimització calen prendre, 
perquè nosaltres pensem que es poden optimitzar. I per tant, de plantejar-nos si ens ho podem 
permetre, el fet de tenir aquestes empreses amb les obligacions i despeses estructurals i també 
compromisos que suposen per al nostre pressupost. Perquè ens fa, també prendre decisions ara, però 
també ens condiciona pel futur, i per tant, veiem com únicament doncs la mà de l’Ajuntament que fa 
una transferència són les que salven aquests pressupostos de les empreses públiques. Creiem que 
una vegada més el pressupost i les empreses que el contenen han de buscar les seves vies de 
viabilitat, i per tant, han de començar a comprometre’s a volar per si mateixes. Encara avui en dia, 
doncs les empreses públiques que tenim i que abans hem fet la junta, veiem com necessiten demanar 
del pressupost municipal per a poder viure. I pensem que el fet de no plantejar-se la possibilitat de 
poder volar per si mateixes ens preocupa. Com deia, precisament en aquests moments de crisi 
econòmica, és quan de manera especial la gestió expansiva i sense el paràmetre quantificador dels 
recursos, es torna especialment pesada, i fa en evidencia en aquest pressupost que per a nosaltres 
sigui un model a no seguir, abans i encara més, ara. 

És per això, que considerem que manquen mecanismes de flexibilització dintre d’aquest pressupost, 
que han de començar a plantejar-se sí ens podem permetre en aquesta ciutat l’estructura que hi ha, i 
que la balança de l’estructura no pot derivar-se sempre amb la partida de pujar impostos o mantenir 
partides que en alguns moments consideràvem que tenien que ser incrementades. Nosaltres pensem 
que aquest pressupost, el que posa de manifest és la incapacitat de l’equip de govern de fer una 
previsió a llarg plaç i d’establir estratègies i mecanismes que poguessin tirar aquesta ciutat cap a una 
millor qualitat dels serveis i que per tant , han quedat pressionats dintre d’aquest compromís, d’aquesta 
megaestructura que els ha condicionat i que no els ha permès lluitar pel contingut dels diferents 
programes.

També, fem referència al que ens ha dit la regidora, de què aquest grup municipal no havia plantejar 
res. Escolti’m, és que portem ja molts anys fent propostes que se’ns promet que s’incorporaran en els 
pressupostos següents, i és que sempre s’obliden. I com què estan a sobre la taula, com tenim... hem 
vist punts, fa poc, el Ple passat, el compromís dels itineraris pels cecs, tot el tema dels semàfors 
sonors, grafits, manteniment de ciutat; que vostès estan molt satisfets. Però nosaltres pensem que 
aquestes propostes han quedat en el calaix dels compromisos no complerts, per aquest endeutament, 
per aquest Ajuntament, i sobretot, torno a reiterar: més que els números, el que no creiem és en el 
model, considerem que és un model esgotat i encarcarat, i que té que fer la reflexió de flexibilitzar, 
com han fet les famílies, com han les empreses, i no basant-se exclusivament amb la previsió i amb la 
mobilitat que deixa un pressupost municipal. També la regidora ha fet referència a l’endeutament 
d’aquest Ajuntament, i jo, ara amb el company de Convergència miràvem..., perquè no ens quadraven 
els números, i clar, no ens quadraven quan ha fet referència al deute viu a curt i a llarg termini, perquè 
la regidora havia fet referència a quaranta-dos milions, però no havia fet referència al que és la 
realitat, o almenys el que ens diu, doncs la pròpia plantilla d’endeutament que ens ha passat, i que 
posa de manifest que estem en cinquanta milions, perquè hi ha una partida que és... el que tenim 
avalat, que també ens compromet i per tant, també forma part del deute, al qual hem d’atendre i que 
per tant, suposa una càrrega que hem de tenir contemplada, i per tant aquest deute viu a curt i a llarg 
termini contractat i avalat, està en cinquanta milions d’euros. És una situació que per bé... pels 
projectes, però també per bé de moments de tirar més el braç que la màniga, de comprometre’s a 
projectes cofinançats que realment no ens podíem permetre o almenys no ens podíem permetre tots, 
venen de no pressupuestar, de no planificar i sobretot de pensar en una fugida cap endavant. Està bé 
millorar els serveis i intentar fer doncs... projectes cap a la ciutat, em sembla que tots els grups ens 
apuntem a això, però la veritat és que sí hem arribat a aquesta situació d’immobilitat és perquè s’ha 
pensat en una estructura creixent que mai hauria tingut límit si no fos perquè la crisi econòmica ens 
obliga, ara, a reflexionar. És per això, que nosaltres considerem que aquest model no respon al que 
necessita la ciutadania i sobretot, no només aquest any 2011, sinó el que seran les premisses per 
encetar, doncs el que serà el futur de Granollers i de Catalunya, i és per això, reiterem que el nostre 
grup municipal no donarà suport. Moltes gràcies. 

Alcalde president:
Moltes gràcies, senyora Olano. Per Convergència i Unió té la paraula el senyor Canal.



Sr. Canal:
Moltes gràcies, bona tarda. La crisi segueix fent estralls i lluny d’alleugerir-se, sembla que avui, 
encara més vulgui aprofundir en les nostres economies domèstiques i municipals. Enfront d’aquest 
escenari, l’equip de govern ha confegit uns pressupostos que no solament no proposen combatre la 
crisi, si no que ni tan sols ens proposen aguantar el xàfec amb una certa integritat.

Al nostre entendre, aquests pressupostos són la crisi mateixa. La demostració palpable de 
l’esgotament d’un model de gestió que només funciona en èpoques grasses, però que s’arronsa quan 
venen èpoques difícils. Si analitzem una mica el pressupost d’enguany entendran perquè els hi diem 
que el plantejament general és erroni. Pel que fa als ingressos veiem, per exemple el capítol dos, 
impostos indirectes, és a dir, impostos sobre construccions. Persisteixen, vostès en l’idea de mantenir 
uns ingressos de sis-cents cinquanta mil euros, i jo voldria fer-les-hi una mica de memòria. L’any 
2008, vostès varen pressupostar dos milions cent mil euros i en varen ingressar un milió sis mil, és a 
dir, el quaranta-set per cent del pressupostat. Veiem l’evolució del mercat immobiliari en aquells 
moments els varem recomanar disminuir pel proper any un setanta per cent, però vostès van anar a la 
seva i van pressupostar pel 2009, un milió set-cents cinquanta mil euros. Varen acabar ingressant, és 
una manera de dir, menys seixanta-dos mil euros, és a dir, un menys tres coma cinc per cent. L’any 
següent varen insistir de nou en la disminució, però vostès varen pressupostar pel 2010, set-cents 
cinquanta mil euros, i a trenta de novembre d’aquest any vostès han ingressat seixanta mil euros, és a 
dir, el nou per cent. A partir d’aquí vostès mateixos.

El capítol quatre, de transferències corrents, és a dir, diners que rebem d’altres institucions: l’Estat, la 
Generalitat, la Diputació, altres ens; destinats a despesa corrent. Vostès pressuposten setze milions 
nou-cents mil euros amb una disminució respecte a l’any passat d’un dos coma un per cent. Ara bé, 
això és el que vostès pressuposen, diferent del que en realitat acaben ingressant a l’Ajuntament. A tall 
d’exemple, d’aquest any 2010, a trenta de novembre ens deuen encara tres milions vuitanta mil euros, 
pendents fins i tot d‘acceptar. 

El mateix, però pitjor passa amb el capítol set: transferències de capital, és a dir, les subvencions que 
es reben des de la Generalitat i la Diputació per a finançar inversions. Es pressuposten per aquest 
any, sis-cents mil euros, amb una disminució del vuitanta-dos per cent. De la mateixa manera que el 
capítol anterior cal aclarir que els diners pressupostats d’anys anteriors, a trenta de novembre del 
2010 ens deuen encara deu milions set-cents cinquanta mil euros. 

Pel que fa a les despeses, el capítol u: despeses de personal, és a dir, sous i salaris del personal de 
plantilla laboral, eventual i òrgans de govern, correspon al trenta-tres per cent del total de la despesa, 
amb una minsa disminució de l’u coma dos respecte al 2010. Hem de recordar, amb tot això que el 
personal municipal se li va rebaixar de promig el cinc per cent de sou. Si mirem el percentatge de la 
despesa de tot el personal que depèn de l’Ajuntament, és a dir, Ajuntament, organismes autònoms, 
societats mercantils i entitat pública empresarial, les despeses de personal suposen pràcticament el 
quaranta per cent del total del pressupost. Una cosa semblant passa al capítol dos: bens corrents i 
serveis, això és la despesa del funcionament general de l’Ajuntament i la ciutat, representa el 
trenta-quatre per cent de tota la despesa, havent disminuït solament un u coma nou respecte a l’any 
passat. 

Per tenir una idea més precisa del que ha passat aquests darrers anys, em cercat un pressupost que 
fos similar a l’actual, buscant l’equivalent d’anys de pujada, aquests anys de baixada del pressupost. 
Hem trobat el pressupost de l’any 2005, que gestionaven vostès mateixos, que proposen unes xifres 
molt similars a les actuals, observem que per un pressupost per l’Ajuntament pràcticament idèntic, tan 
sols hi ha una diferència de quaranta-vuit mil euros, pel que fa a les despeses, el capítol u i dos, ens 
trobem amb les següents dades: la despesa de personal al 2005 era de catorze milions nou-cents mil 
euros, mentre que al 2011 la despesa és de vint milions dos-cents vint-i-cinc mil euros. Això és cinc 
milions tres-cents vint-i-cinc mil euros més per a gestionar els mateixos diners. Dit d’una altra manera, 
la plantilla de treballadors de l’Ajuntament era al 2005 de quatre-cents setanta-quatre treballadors i al 
2011, serà de cinc-cents dos, si el que mirem és la plantilla total de treballadors, aquests han passat 
de sis-cents trenta-set al 2005 a set-cents seixanta-un al 2011, cent vint-i-quatre treballadors més en 
cinc anys: un increment del dinou coma sis per cent.

El mateix passa amb el capítol dos: la despesa de bens corrents i serveis, al 2005, era de setze 



milions sis-cents quaranta mil euros, mentre que al 2011 és de vint-i-un milions cent cinquanta-tres mil 
euros, això és quatre milions i mig més per un mateix nivell pressupostari. Aquest és precisament el 
gran problema, la igualtat de pressupost, les partides de l’Ajuntament en cinc anys han augmentat en 
un trenta-sis per cent en personal, i un vint-i-set per cent en despesa, i aquest és un aspecte que vostè 
com a alcalde, no pot resoldre perquè té masses compromisos adquirits, però a més a més, no vol 
resoldre perquè li obligaria a renunciar a la seva manera de fer política. A vostè li convé la creació de 
nous llocs de treball a l’Ajuntament, a vostè ja li està bé més despesa corrent, sí això suposa 
inauguració de nous edificis, encara que no sàpiga ben bé perquè serviran.

Els darrers exemples, la Nau de Dents de Serra que potser servirà per fer-hi una fira petita, va dir 
vostè mateix, o potser un vermut com hem vist recentment. La nova sala de concerts, per a escoltar 
música a peu dret, perquè per a sentir-ne d’asseguts ja en tenim dues o tres. O bé, un servei extern 
pel manteniment d’edificis municipals, mentre que la UOS es dedica a la via pública, però no tota, 
perquè els semàfors ja ho fa una altra empresa contractada.

Nosaltres crèiem en tots aquests temes de personal i de despesa de bens corrents... hi ha molt camp 
per endavant, crèiem que les societats mercantils de capital social integrament municipal: Granollers 
Promocions i Granollers Escena, haurien de compartir una part del personal amb les àrees 
d’Urbanisme i de Cultura de l’Ajuntament, sens fa difícil entendre com urbanisme amb setanta-dos 
treballadors, amb una disminució evident de la feina, han passat de generar uns ingressos superior als 
dos milions d’euros, fa uns anys a sis-cents cinquanta mil per aquest any, no puguin suplir a 
treballadors de Granollers Promocions, que per jubilació o finalització de la seva interinitat causin 
baixa a la societat mercantil. El mateix crèiem de Granollers Escena i l’Àrea de Cultura. 

D’altra banda, no voldria deixar passar l’ocasió de referir-me al que el senyor Terrades, no sé si 
m’escolta, anomena la cantarella, i que jo em vaig comprometre a repetir tantes vegades com fos 
possible, em refereixo als càrrecs de confiança, i m’hi refereixo amb una dada concreta, i que porta a 
la reflexió, els càrrecs de confiança ens costen cinc-cents quaranta-sis mil euros, mentre que els 
regidors ens en costen quatre-cents set mil, això és cent trenta-nou mil euros menys als regidors que 
als càrrecs de confiança. Que he de dir!

Arribem així a la conclusió que vostès no poden estalviar perquè no en saben, vostès només 
gestionen quan els diners són sobrers: nous edificis de funció incerta, més personal empleat, més 
despesa general. Però quan els ingressos fan figa, vostès es tanquen dins la closca a esperar temps 
millors. I l’exemple més clar del que estem dient és en l’apartat d’inversions, unes inversions de dos 
milions nou-cents noranta-tres mil euros, un dos-cents setanta-cinc per cent inferior, el pobre Salvador 
Pardo li he fet calcular vint-i-cinc vegades perquè no ho entenia. Dos-cents setanta-cinc per cent 
inferiors a les inversions de l’any passat, si afegim la inversió de Granollers Promocions, el 
percentatge millora en un menys cent quaranta-dos per cent, menys mal! Si d’altra banda, però, hi 
afegim les inversions del FEOLS de l’any passat i que aquest any no hi seran, el descens final és de 
menys cent vuitanta-vuit per cent, són xifres que no em sé imaginar.

A tot això, recordem bé el discurs del senyor alcalde en els pressupostos de l’any passat, quan ens 
deia que la sortida a la crisi era la inversió pública, i parlava dels canvis que hi haurien en pocs 
mesos: la cobertura del ferrocarril, el nou edifici sanitari al carrer Girona , el centre polivalent de malats 
mentals de Benito Menni. Al final, però, un fa un pressupost amb l’objectiu de dur a terme un pla, un 
pla d’actuació municipal, un programa d’actuació municipal, i quan revisem el PAM 2007-2011, veiem 
que s’han esgarrat la majoria de planes, ni els nous temps pel urbanisme, ni la cobertura del 
ferrocarril, ni l’entorn de l’edifici judicial, ni la millora de la mobilitat, ni Roca Umbert com a element 
dinamitzador, ni una ciutat saludable amb la nova Policlínica, ni el nou Hospital General, ni la ciutat 
atractiva i econòmicament diversificada, ni la ciutat ben connectada, i amb el valor de la capitalitat per 
terra.

Veiem aquests pressupostos en crisi, evidentment hi votarem en contra, amb l’esperança que l’any 
que ve, altres forces, amb solucions noves i més imaginatives i amb un projecte de ciutat, puguin ser 
els encarregats de confegir-los. Moltes gràcies.

Alcalde president:



Moltes gràcies, senyor Canal. Pel grup Socialista té la paraula el senyor Terrades, endavant.

Sr. Terrades:
Gràcies, alcalde. Miri, som conscients de la situació econòmica que estem travessant i de les 
dificultats que això implica per la confecció pressupostària i per la seva gestió. Però no és que en 
siguem conscients avui, en som conscients des del moment en què Granollers, que forma part de 
Catalunya, d’Espanya i jo diria que dels països dels anomenats del primer món, que tenen una crisi 
econòmica evident, doncs està patint. Escolti, des de l’any 2008 que confeccionem els pressupostos 
municipals amb funció d’aquesta situació econòmica que viu el país i també viu Granollers, i en tot 
cas, em remeto a les intervencions que els diversos portaveus i la regidora d’Hisenda del nostre 
Ajuntament hem fet més o menys per aquestes dates, al voltant del debat pressupostari des de l’any 
2008.

Jo soc dels que creuen que els governs mostren la seva vàlua, el seu talent, la seva voluntat, les 
seves prioritats, justament en moments de dificultats, i crec que aquesta voluntat, aquesta vàlua, 
aquest talent, el prioritzar les polítiques és el que ha fet l’Ajuntament de la nostra ciutat, i això es 
demostra a més a més, de manera clara des del meu punt de vista en el pressupost de l’any 2011. La 
regidora Aroa Ortego, en la presentació dels pressupostos ha fet en la seva explicació, una vegada 
més, jo crec, una demostració que la ciutat té un govern sòlid, amb prioritats clares, un govern que té 
un full de ruta, un rumb precís i clar. És cert, els pressupostos de l’Ajuntament de Granollers respecte 
a l’any 2010, que estem a punt de tancar es redueixen, els pressupostos baixen, sí! Però jo defineixo 
la proposta que ens ha fet la regidora Aroa Ortego, com uns pressupostos solvents, uns pressupostos 
confeccionats amb rigor, uns pressupostos que generen confiança. Generen confiança, perquè? Des 
del nostre punt de vista, perquè s’ha fet, com portem fent des dels dos exercicis anteriors, un exercici 
de realisme, estem realitzant un exercici de contenció en la despesa, s’han ajustat les despeses. Són 
uns pressupostos fets des del rigor, perquè no volem caure en el dèficit per... justament per no 
hipotecar el futur dels nous governs que hauran de sortir de les eleccions municipals del maig del 
2011, però sobretot, per no hipotecar el futur, el futur que està aquí, el futur de la ciutat, d’una ciutat 
que està..., malgrat la situació de crisi econòmica, des del meu punt de vista ben posicionada. Són 
uns pressupostos solvents, perquè s’adeqüen a la realitat econòmica actual, però sense baixar el 
nivell de prestació de serveis, atenent a les polítiques socials, i sobretot destinar recursos a la inversió 
en la mesura que la situació econòmica ho permet, per tal d’ajudar també a l’activació de l’economia.

Ho deia la regidora. Les inversions, el proper any baixaran, sí! I la situarem en onze milions d’euros, i 
si la xifra l’ajustem, en quasi setze milions. Ara, segueixen sent uns recursos importants des del punt 
de vista de la inversió pública. Escolti, i recordar que aquest mandat que es va iniciar l’any 2007 ha 
estat el període més gran d’inversions que s’ha realitzat mai a Granollers, ens ho deia la regidora. La 
regidora s’ha oblidat de dir una cosa, que és la xifra, ho dic per a situar la magnitud de la inversió, cent 
quatre milions d’euros en inversió pública a la nostra ciutat .

Escolti, jo els hi recomano analitzar la política pressupostària d’inversions dels diversos ajuntaments. I 
el pressupost darrer, el que tanca l’any, el que està a cavall del tancament del mandat i de l’inici del 
nou mandat, sempre són pressupostos d’inversions que minven respecte al conjunt de la política 
inversora de l’Ajuntament, almenys des de què aquest grup municipal té responsabilitats de govern. 

Fent uns pressupostos d’inversions que compleixen, això sí, els compromisos plurianuals d’inversions 
que aquest govern municipal, el govern del Partit dels Socialistes de Catalunya ha realitzat, perquè, 
escolti, aquests compromisos no és altra cosa que un compromís amb les empreses i les famílies que 
depenen d’aquestes empreses. Però el compromís real amb la ciutat, i per tant, aquí sí que no 
comparteixo com es pot imaginar el senyor Pius Canal amb el seu anàlisi, el compromís real amb la 
ciutat es produeix amb la despesa ordinària de l’Ajuntament. Escolti, reducció... estem en una situació 
molt complicada, molt complexe, han baixat els ingressos tributaris de l’Ajuntament de Granollers, 
com la de totes les administracions. Escolti, la reducció del pressupost ordinari és d’un zero coma nou 
per cent, reducció que ha estat explicada a abastament per la regidora d’Hisenda en xifres, que jo per 
no fer-me pesat, no repetiré, no! Escolti, hem fet un any més, una contenció de la despesa i en aquest 
sentit a banda de l’esforç de totes les regidories, de tots els regidors i les regidores i els seus equips 
tècnics per fer una cosa que és molt complicat de fer, i que s’ha hagut de fer, que és baixar despeses 
prescindibles, també suprimir despeses que eren prescindibles en situació de dificultats econòmiques 



com les que estem passant. I en aquest moment de contenció de la despesa, jo crec que hem de fer i 
que hem de reconèixer l’esforç, si em permeten dir de solidaritat, que ha vegades no ha estat... jo ja 
entenc que no pot estar havent comprès, no? els treballadors públics, perquè a més a més, se’ls hi ha 
imposat a través d’un decret, però que és un esforç al cap i a la fi dels treballadors i treballadores 
públics de l’Ajuntament de Granollers que han vist reduït i congelat el seu salari .

Sí, sí, amb una mitjana del percentatge que s’ha explicat aquí, però que de cap de les maneres és el 
percentatge que a tots els treballadors i treballadores públiques de l’Ajuntament de Granollers se’ls hi 
ha aplicat com vostè molt bé saben, i que algú en algun exercici de reduccionisme ha volgut 
presentar. Escolti, els que tenien un salari més alt, doncs han tingut una reducció més alta, no? 
aquells funcionaris, aquells treballadors públics que no estaven en aquesta situació doncs se’ls ha 
reduït com vostès molt ben saben percentualment menys aquesta aportació, no?

Hem fet una altra cosa, que ens reclamen vostès sempre en les seves intervencions, fins i tot, en els 
moments d’expansió de l’economia, ens ho han reclamat sempre i que quan ho practiquem tampoc 
ens ho reconeixen, no? que és la congelació de plantilla de l’Ajuntament, aquest Ajuntament està fent 
una congelació de plantilla, i a més a més, no està substituint aquells treballadors públics que es 
jubilen. De fet, ho deia la regidora, els darrers increments de personal que s’han produït, han estat per 
atendre polítiques en l’àmbit social, que formen part dels nostres compromisos polítics, de la nostra 
manera d’entendre també les polítiques públiques, no? hem parlat moltes vegades i m’ho han sentit dir 
en més d’una ocasió. Escolti, contenció de la despesa també, que l’anomenem despesa corrent, s’ha 
analitzat partida a partida amb l’objectiu de baixar el mínim possible l’activitat. Quina activitat? Escolti, 
la que ens fa funcionar cada dia la ciutat! És a dir, l’enllumenat, el clavegueram, la recollida 
d’escombraries, la seguretat pública, el manteniment de la ciutat, podríem parlar d’altres qüestions, 
però escolti... jo crec que hem fet un esforç de reducció, però els hi puc assegurar que en el 
pressupost que presentem avui per la seva aprovació, la ciutat seguirà funcionant adequadament.

Per anar acabant, vostès saben que una part essencial de la nostra proposta programàtica és treballar 
per la cohesió social a la nostra ciutat. Bé, al llarg d’aquests anys hem tingut una especial cura en 
consolidar la despesa social, és a dir, aquelles partides destinades a les persones, en els mateixos... i 
en el pressupost del 2011, aquesta és una realitat que no es pot discutir en els mateixos percentatges 
i en números absoluts sobre el total del pressupost ordinari, perquè sabem que hi ha granollerines i 
que hi ha granollerins que estan en una situació vulnerable. Que n’hi ha molts que passen dificultats, i 
per tant en els pressupostos d’enguany que presentem avui per a la seva aprovació hi ha una 
excepció en la baixada de partides, de despesa corrent, que són aquelles despeses... i ens ho 
explicava amb claredat la regidora d’Hisenda, que són i que tenen un contingut de caràcter social, 
mantenim les partides i consolidem els creixements realitzats en els darrers anys .

Deixi’m destaca’ls-hi també una perspectiva d’aquestes polítiques de cohesió social, únicament 
important en el pressupost i que explica en una mesura que el decrement del capítol u, el destinat a 
personal no hagi baixat el percentatge que podíem estar analitzant si no hi hagués hagut aquest 
increment, i que també ha estat mencionat per la regidora Ortego, no? i que té a veure amb un 
increment important del servei de promoció econòmica, un servei que hem passat d’un coma 
vint-i-cinc milions d’euros a l’any 2010 a un coma setze... quasi a un coma vuit-cents milions d’euros a 
l’any del 2011, és a dir, un increment de quasi d’un quaranta-un per cent, no? Destinat a què? Destinat 
bàsicament a polítiques actives d’ocupació, però també a plans d’ocupació: sis-cents mil euros en 
col�laboració amb l’actual govern de la Generalitat, justament per donar solució, escara que sigui 
temporal a moltes persones, homes i dones de la nostra ciutat, joves i no tan joves que ens aquests 
moments no tenen feina, no? i que des de les administracions hem de posar també els recursos 
perquè puguin trobar feina, perquè puguin tenir expectatives en el mercat laboral, encara que sigui en 
el sector públic.

Polítiques, que esperem aprofundir en el nou govern de la Generalitat, perquè jo crec que aquesta és 
la prioritat màxima de tots els governs, intentar per un costat sortir de la crisi econòmica amb una 
millor situació. Dos, que aquelles persones amb situació vulnerable, sentin que les administracions els 
acompanyen en aquestes situació de dificultat.

Deixi’m dir-los-hi, ara sí, per acabar aquesta primera intervenció, no sé si hi hauran més, però en tot 
cas, per tancar aquesta primera intervenció. Que aquests pressupostos, també redueixen 



l’endeutament de l’Ajuntament, no es preocupin, el trenta-un de desembre d’enguany veuran com 
aquestes operacions que l’Ajuntament com a matriu tenia d’aval sobre alguna de les seves societats 
quedaran substituïdes i assumides directament per la societat municipal de Granollers Promocions. 
Els hi deia: aquests pressupost, de l’any 2011 serveixen també per reduir l’endeutament de 
l’Ajuntament de Granollers, atès que les inversions seran menors. I aquesta reducció de 
l’endeutament ens ha de permetre afrontar els reptes d’inversió que el nou Ajuntament, que el nou 
govern municipal, sorgit de les eleccions del 22 de maig, tindrà que iniciar l’any 2012, per fer què? Per 
seguir mantenint i construint Granollers a mida de les persones, perquè l’activitat dels diversos 
equipaments: esportius, culturals, educatius, sanitaris que depenen de l’Ajuntament puguin mantenir 
la seva activitat i sobretot perquè l’acció política al voltant de l’activitat econòmica i de la promoció 
econòmica de la nostra ciutat i de promocionar algú tant important, també, com poden ser els nostres 
polígons industrials, perquè a Granollers tinguem noves empreses, noves empreses que ocupin a 
treballadors i a treballadores siguin una realitat .

Escolti, les empreses públiques, i amb això sí que acabo. Les empreses públiques de l’Ajuntament de 
Granollers, col�laboren entre elles, avui ho hem explicat en les juntes generals que hem tingut abans, 
no? col�laboren entre elles, per compartir recursos, per ser més eficients, per tal de què algunes de les 
qüestions que poden ser comunes a totes elles, doncs es puguin compartir i per tant, ajustar els seus 
costos i les seves despeses per fer-les, més eficaces i més eficients. I algunes d’aquestes empreses, 
vostès saben, perquè abans hem aprovat els pressupostos, justament han baixat... o com a mínim 
l’aportació municipal a aquestes empreses ha baixat, i hem de reconèixer l’esforç dels seus gestors 
per tal de què les mateixes puguin tenir aportacions noves a través de què? Doncs, aportacions noves 
a través del sector privat, aportacions privades d’esponsoritzacions privades, perquè aquesta també 
és una de les feines que els diversos gestors tècnics i polítics d’aquest Ajuntament, del govern actual, 
estan fent. Tant pel que fa a nodrir els pressupostos ordinaris, com per captar inversions per la ciutat i 
també perquè les empreses tinguin aportacions que no provenen única i exclusivament dels recursos 
propis de l’Ajuntament de Granollers.

I acabo, com he començat: aquests són uns pressupostos que des del punt de vista del Grup 
Municipal Socialista, generen confiança, són pressupostos fets des del rigor i són pressupostos que 
mostren la vàlua, la voluntat, la priorització d’un govern en moments de dificultats. Quan estem en un 
cicle expansiu, que és evident que s’han de gestionar els recursos amb eficàcia i amb eficiència, però 
sobretot és aquesta eficàcia i aquesta eficiència, se’ls hi ha de demanar en els governs en moments 
de dificultats econòmiques. Jo crec que el govern de l’Ajuntament de Granollers ho ha fet, ho ha 
demostrat al llarg d’aquests quatre anys i sobretot en aquests darrers dos, de dificultats econòmiques. 
Moltes gràcies, alcalde, regidores i regidors.
 

Alcalde president:
Moltes gràcies, per cloure o per fer la rèplica d’aquest primer torn, té la paraula la regidora i ponent, 
senyora Ortego. Endavant.

Sra. Ortego:
Gràcies, alcalde. Bé, contestant una miqueta al que s’ha dit, s’han dit moltes coses, no sé si les 
contestaré totes, si no, en tot cas, poder em guardo alguna cosa per últim torn. Esquerra Republicana 
de Catalunya, comentava el senyor Pep Mur, com dels trets característics del pressupost era la 
prudència, per tant aquí estic completament d’acord, però no li accepto que ens digui que és un 
pressupost opac. De fet, és un pressupost amb un nivell de detall molt elevat i de fet en els últims anys 
aquest nivell de detall a crescut, per tant, hem de considerar que aquest pressupost en realitat ja és un 
pressupost per programes, precisament perquè el nivell de detall i a més a més, el nivell d’informació 
que entreguem, a més a més, dels documents estrictament necessaris, la informació que entreguem 
als grups considerem que és força amplia.

Feia alguna referència al tema de les inversions, de fet, d’aquelles cinc, en algunes estàvem d’acord, 
hi havia una en concret en la que no coincidíem... dues en concret amb les que no coincidíem, la 
primera era la urbanització del tram de Lluís Companys, perquè la finançàvem mitjançant 
contribucions especials de millores. Només indicar de què és tracta d’un ram industrial i que per tant, 
com hem fet amb altres polígons industrials de la ciutat, apliquem aquesta manera de finançar-ho, 



perquè hem de tractar de manera igualitària els diferents propietaris del sòl industrial. De tota manera, 
la nostra manera de fer serà la de consensuar amb els propietaris i per tant, segurament que 
arribarem a un acord en aquest sentit. Treballarem per fer-ho.

Parlava també de la plaça de Can Mònic, que Esquerra considerava que no era una prioritat i que en 
tot cas, ells consideraven que poder podia gastar-se aquests diners, podien invertir-se aquests diners 
per exemple, amb supressió de barreres arquitectòniques. En tot cas, simplement aclarir que en la 
modificació que vam fer fa uns mesos i en aquell llistat d’inversions, ja es contemplava una partida 
que es destinava a supressió de barreres arquitectòniques, per tant, tenim present també aquesta 
sensibilitat.

Respecte als comentaris que feia el Partit Popular, li puc reconèixer a la senyora Olano que la 
informació als regidors, doncs encara pot ser més, encara pot millorar, però segurament la feina que 
faran depèn de quins grups de l’oposició també pot millorar. La informació...

Alcalde president:
... perdó, perdoni... tots hem escoltat moltes coses i les hem escoltat amb tranquil�litat, sense fer 
expressions de cap mena, per tant li demano a la regidora que segueixi, i vostè podrà replicar quan 
tingui la paraula. Tots hem aguantat expressions més o menys afortunades, i... perdo, perdó... jo crec 
que la regidora té dret a expressar-se i vostè té dret a replicar-la, i ho farà, evidentment. Endavant, 
senyora regidora.

Sra. Ortego:
Gràcies, alcalde. Com deia la senyora Olano, afirmava que la informació que entreguem als diferents 
grups pot millorar i per tant, reitero que alguna feina que fan els grups de l’oposició també pot millorar. 
La informació no només arriba caiguda del cel, si no que la informació també es pot buscar és pot 
demanar, si és que es considera que se’n necessita més de la que entreguem. De fet, els grups 
d’Esquerra i de Convergència al llarg de l’any, bé, de fet al llarg de tota la legislatura, han anat 
demanant documents, han anat demanant detalls d’informació, i fins i tot, trobades puntual per aclarir 
dubtes, i sense cap mena de dubte i el més ràpid possible que ens permet els nostres mitjans tècnics i 
personals, per tant, en aquest sentit no tenim queixa dels grups que ho han demanat i en aquests 
moments no em consta cap petició per part del Partir Popular, més enllà de les peticions que en els 
plens la senyora Olano fa, demanant les fitxes programa. Em sap greu que no hi siguin, en tot cas, li 
dic a la representant del Grup popular que està a l’hemicicle que les fitxes programa continuen a la 
disposició del Grup Popular i que de fet un altre dels bons canals de comunicació que aquesta 
regidora considera que pot existir entre els grups, potser les comissions informatives. Simplement, 
com a dada dir que al llarg del 2010 s’han fet disset comissions informatives ordinàries a l’Àrea 
d’Hisenda i quatre comissions especials de compte, en total vint-i-una i l’assistència del Grup Popular 
han sigut quatre. Per tant, està clar que les necessitats de tenir informació només apareix en 
determinats moments com és aquest Ple. En fi, dubto que trobin algun ajuntament, on el nivell 
d’informació als grups sigui tant elevat en el terreny econòmic .

Deixant de banda, ja aquest tema i centrant-nos una mica més amb el que són les dades del 
pressupost. M’agradaria que no quedés instal�lada la idea de què l’endeutament municipal és elevat i 
en tot cas, no em vull tornar a repetir amb totes aquelles dades que he repetit en més d’una ocasió, 
que demostren que l’endeutament és moderat. Se’m avançava el senyor Terrades aclarint que el tema 
de l’aval de Granollers Promocions, per tant les dades que jo donava a nivell d’endeutament en el que 
ens trobaríem l’any que ve, i a trenta-un de desembre de l’any que ve, jo, sí que és cert que no he 
aclarit, però ja feia els números i ja feia referència a unes dades que ja eliminaven aquest aval que 
desapareixerà, perquè la firma és durà a terme el dia trenta-un de desembre.

I, simplement recordar que sí que és cert que hi ha hagut petites modificacions des de la primera 
proposta que vam fer nosaltres de pressupost, però és cert que la majoria de les modificacions que 
s’han fet, respecte a la primera versió, era la confirmació de nous ingressos que ens arribarien i per 
tant, aplicàvem la mateixa quantitat d’ingrés i de despesa, per tant afecte neutre, en quant a resultat 
pressupostari, i que en tot cas, si no ho fem en aquest moment, ho hauríem de fer mitjançant un 
mecanisme que la senyora Olano no li agrada gaire que és el de les modificacions de crèdit .



El senyor Pius Canal, deia que el pressupost s’arrossa en èpoques difícils, clar, jo li haig de dir que: 
només faltaria! Evidentment si els ingressos es redueixen, la quantitat, la xifra del pressupost, 
òbviament s’ha de reduir. Parlava d’unes dades de l’ICO, en tot cas, per a la seva tranquil�litat i li 
podem fer arribar si vol al llarg d’aquesta setmana, dades més actualitzades, però la xifra és bastant 
superior a la que vostè anomenava, no sé de quina data té la versió, però en tot cas, hem avançat 
bastant, li podem fer arribar aquesta setmana de les actualitzades.

Feia també, una comparativa, des del meu punt de vista poc rigorosa respecte entre el pressupost 
2011 i el pressupost 2005. Poc rigorosa, i ara em centro en el tema de personal, parlava de cinc 
milions d’euros, és de despesa en capítol un, en tot cas, simplement que el rigorós hagués estat 
segurament fer els ajustos, les millores salarials de l’IPC que s’han anat consolidant en aquests anys, 
no tinc la dada al cap, eh! però que evidentment la negociació col�lectiva, doncs deu haver incorporat 
aquest creixement i per tant això hauríem d’aïllar-ho i hauríem de tenir en compte, i també hauríem 
d’aïllar el què són despeses en els plans d’ocupació, per tant les dades no són ben bé comparables, 
com crec que el senyor Pius Canal les ha explicat .

També feia referència al capítol, bé, respecte al capítol un, només un apunt, en tot cas, encara que 
sigui aquesta la xifra, sense fer aquests ajustos que jo comentava, òbviament serà superior, ja li 
confirmo, això és claríssim. Però no sé quina seria la seva proposta, és a dir, no hauríem d’haver 
incrementat policies, no hauríem d’haver incrementat mestres, no hauríem d’haver incrementat els 
últims treballadors socials, que de fet la situació econòmica ens ha forçat una mica a créixer en els 
recursos humans en aquest camp. En concret..., i a més ho hem fet convençuts, eh! ho hem explicat 
sempre que ha estat necessari.

Ara sí, respecte al capítol dos, el to que s’ha utilitzat per referir-se a aquest tipus de despesa corrent, 
sembla denotar que aquesta despesa està inflada i que a més a més, està destinada, a no sé sap ben 
bé què, sembla que sigui... que tinguem un forat i que tot el que és despesa de capítol dos, bé, vagi 
marxant i no tingui cap reflex. Deia que des del 2005 fins al 2011 que aquest capítol dos s’ha 
incrementat, evidentment, i des del nostre punt de vista ho valorem d’una positiva, perquè puc 
concretar aquest capítol. Capítol dos és neteja viària, capítol és recollida d’escombraries, capítol dos 
és manteniment d’enllumenat públic. Capítol dos és manteniment d’espais verds, és despesa en 
dependència, en atenció a domicili, en teleassistències, és despesa de transport adaptat, d’atenció a 
discapacitats, és despesa de manteniment en instal�lacions esportives, és neteja d’escoles, i podria fer 
un llarg etcètera.

Feia també alguna frase, en la que es sentenciava que no podem estalviar perquè no en sabem. Aquí 
simplement em remeto a les dades de romanent de tresoreria disponible, i en tot cas, si observem 
l’evolució en els últims anys, òbviament el romanent s’ha reduït, també ho hem explicat sense cap 
problema, i també li recordo que quan aquesta xifra era més elevada i a l’inici de la legislatura vam 
sentir més d’una crítica per part del seu grup, pel fet de què existís aquest romanent de tresoreria.

I respecte a la inversió, es criticava també la reducció de la inversió. Sí que és cert que està... venint 
d’uns anys amb un esforç inversor elevadíssim i que per tant, potser és que ens hem acostumat, no? a 
aquest nivell. Però el que és extraordinàriament anormal és el gran nivell d’inversió que hem tingut en 
els últims anys, però està clar que no es pot negar l’evidència, i és que aquesta legislatura ha estat a 
uns nivells d’inversió, no només municipal, com deia, si no també d’altres administracions que és 
extraordinària. La més gran que s’ha produït mai. I en aquest sentit en algun moment també se’ns 
havia criticat el fet de què féssim tanta inversió i es parlava de l’estalvi, per tant, com alguna vegada 
hem comentat, tenim bioritmes diferents i segurament quan nosaltres considerem positiva una cosa, 
vostès considerem el contrari; és difícil de què ens posem d’acord. 

Hi ha més coses, en tot cas, per no allargar-me més. Passo la paraula i si em queda alguna cosa, 
desprès acabo d’aclarir-la. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Comencem aquest segon torn. Té la paraula el senyor Pep Mur, endavant.



Sr. Mur:
Gràcies, alcalde. Breu, perquè aquest segon torn ha de ser breu. En tot cas, entenc que... el senyor 
Terrades abans ens ha dit de què hi havia una reducció de la despesa, i ha atribuint aquesta reducció 
de la despesa a una actitud, diguem-ne, responsable de l’equip de govern. A mi em dóna la sensació 
de què en part deu ser això, però també en gran part és degut a què hi ha una sèrie d’ingressos que 
fins ara es tenien i que ara no es preveuen tenir. Amb el qual, hem reduït la despesa, això ho hem fet 
bé, és clar que sí! Però no és tant perquè hagin pres una decisió diguem-ne estrictament vinculada a 
una decisió de l’equip de govern.

Pel que fa a la plantilla, no sé el que és congelació, el que és increment i el que és decrement, jo tinc 
que l’any 2010 hi havia set-centes disset persones, cinc-centes divuit funcionaries, cent vuitanta-nou 
personal laboral, deu eventuals, i que en el 2011 hi ha set-centes vint. Jo això dic un increment, no sé 
com podem dir-li d’una altra manera, eh! però, jo dic un increment. En tot cas, el que s’ha incrementat, 
això sí, vull ser també legal és el personal laboral i s’ha aminorat el personal funcionari. Com que 
desconec el nombre de jubilacions, en aquest cas, aquesta dada no la tinc en aquest moment, no sé 
quantes persones per aquí al mig, diguem-ne no hi són.

A la senyora Aroa, miri el detall del pressupost és cert que cada any hi ha hagut és detall, jo el que 
crec és que... d’entrada no respon al que jo necessito o el que nosaltres, perdó, necessitem per fer un 
pressupost que és una relació d’aquest pressupost en projectes de ciutat, tenim dos grans papers 
aprovats en aquest consistori com són el Pla d’Actuació Municipal, i com són, no fa tant un pla 
estratègic. Jo no hi veig una relació d’aquests pressupostos, en cas d’aquests dos documents que 
entenc que, home! hauríem de comença de dir, a veure una relació clara. Però que el pressupost 
estigui més detallat no vol dir que sigui més clar, insisteixo que nosaltres hem hagut de fer 
quaranta-quatre preguntes per aclarir-ho. L’any que nosaltres hàgim de fer cinc preguntes per aclarir 
el pressupost entendré que és un pressupost que és clar i que... bé, que hi havien dubtes i que els 
hem aclarit. Quan hem de preguntar tantes coses, dóna la sensació de què no és un pressupost que 
sigui, en tot cas, molt transparent..., o sigui la paraula opac potser és una mica forta, la retiro, però en 
tot cas, no és molt transparent. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Pel Partit Popular, té la paraula la senyora Olano, endavant.

Sra. Olano:
Sí, gracias señor alcalde. Y como una cuestión previa, yo creo que este grupo municipal y esta 
portavoz siempre ha defendido sus argumentos con respeto, cosa que hoy no ha sucedido, porque se 
ve que cuando se acaban los argumentos, entonces se pierden las formas y uno empieza a hablar de 
lo que no sabe, porque creo que cada grupo es el conocedor del trabajo que desarrolla y por tanto no 
creo que ningún regidor sea capaz, si no forma parte del grupo naturalmente, de hablar de lo que se 
trabaja o no. Me parece que eso es jugar a la espinilla y no forma parte de las formas, ni del tono que 
utiliza este grupo municipal.

Pero ya entrando en lo que es el contenido del presupuesto. A ver, se nos ha hablado de confianza, y 
nosotros sinceramente volvemos a reiterar que es obligación del equipo de gobierno entregar la 
documentación totalmente detallada, y más cuando se ha comprometo con las fichas presupuestarias. 
Nosotros queremos argumentos de porque no se han entregado y en este caso solamente oímos 
excusas, porque se habían comprometido este equipo de gobierno y porque resulta una herramienta 
necesaria para poder hacer nuestro trabajo, no se trata de ir a una comisión a calentar las sillas, se 
trata de que se nos dé la información detallada, porque ya sabemos nosotros como tenemos que 
trabajarla. No podemos tener confianza cuando hay partidas lineales que se van arrastrando año tras 
año, y que no contemplan algo tan básico como por ejemplo que ha anunciado el ministro, que en 
enero nos sube la luz, algo tan básico como esto no lo recoge este presupuesto. Por tanto, cuando se 
nos presentan caratulas fijas que no contemplan estas pequeñas cuestiones que toda ama de casa, 
toda empresa a la hora de hacer presupuestos sabe que existen, no podemos tener confianza. Y se 
nos ha hablado que más que nunca ha habido inversiones..., sí, sí, por supuesto, pero cuanto nos han 



costado las inversiones de los impuestos que el señor Zapatero ha hecho llegar a nuestra ciudad. 
Pues yo le iba a decir lo que nos ha costado, nos ha costado una subida del IVA, nos va a costar en 
enero una subida de la luz, nos va a costar una subida del IRPF, nos va a costar la retirada de la 
ayuda a los parados de larga duración, nos va a costar una modificación en la edad de jubilación, y 
como no... un incumplimiento de los plazos de los pagos de la dependencia: todo eso es lo que nos va 
a costar que hayan venido unos fondos y que realmente no se hayan aplicado a lo necesario.

Y también se ha hablado de polígonos industriales, y me gusta que el equipo de gobierno hable de 
polígonos industriales, porque durante mucho tiempo parecía que los empresarios eran los malos de 
la película, los especulares, a los que había que coser a impuestos, y por eso hemos visto que no ha 
habido un trato igual en esta ciudad a los empresarios. Porque ha habido polígonos industriales que 
se han beneficiado de convenios con el Ayuntamiento y sus contribuciones han sido prácticamente 
cero y ha habido polígonos industriales que han tenido que pagar costosas contribuciones especiales, 
no sabemos todavía el porqué.

Ha habido propuestas del grupo municipal que lo que hacen es ahondar en las políticas sociales. Lo 
hemos dicho antes: semáforos sonoros, itinerarios, residencias de ancianos, teleasistencia, todo eso 
forma parte de la reivindicaciones de este grupo municipal que no han sido atendidas. Por no hablar 
del cierre de las empresas de nuestra ciudad, o los desahucios o las ejecuciones hipotecarias, todo 
eso nos interesa, y todo eso tiene nombres y apellidos, gente que no puede pagar los impuestos en 
nuestra ciudad. Por cierto, ¿saben ustedes lo que gana el señor Zapatero? Setenta y ocho mil ciento 
ochenta y cinco con cero cuatro según los presupuestos del Estado para el presupuesto del 2011. 
Saben ustedes que en la plantilla de Granollers hay siete personas que ganan más que el presidente 
Zapatero. Deben ser muchas sus responsabilidades, pero nosotros entendemos que si bien el 
presidente de España, seguramente tendría que ganar más, también consideramos que tendría que 
haber un ejercicio de austeridad y que por lo tanto, hay nóminas que son insostenibles. Muchas 
gracias.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Per Convergència i Unió, senyor Canal, endavant.

Sr. Canal:
Gràcies. Bé, jo abans que res volia destacar que quan ens hem entrevistat amb la senyora Ortego i 
amb el propi senyor Rubio, hem tingut un tracte exquisit, i dic la paraula exquisit. Hem estat molt ben 
tractats, hem estat molt ben informats, probablement la informació ens ha anat arribant una mica 
atropellada, i hem tingut que anar tibant la informació, però el tracte de tu a tu, en fi... sempre ens ha 
semblat que era més que correcte, no? La veritat però, és que sens fa difícil negociar amb un grup 
municipal que exerceix la majoria absoluta d’una manera tant contundent, no? a la vegada trobem 
estèril, intentar negociar canvis en uns pressupostos que al nostre entendre s’haurien de girar com un 
mitjó. La senyora Ortego diu que potser és que tenim bioritmes diferents, deu ser veritat que deu ser 
aquest el motiu. De tota manera, li proposo un seguit de mesures per estalviar, i si vol em pot 
contestar o no. 

Primer, reduir el número de regidories. Segon, reduir el nombre d’alts càrrecs de confiança. Tercer, no 
contractar nous treballadors a l’Ajuntament, mobilitat entre les diferents àrees. Quart, suprimir la visió 
impresa del butlletí municipal, mantenint l‘edició digital. Cinquè, reduir el nombre d’estudis i treballs, i 
encarregar els estudis estrictament necessaris als serveis propis de l’Ajuntament. Sisè, reduir 
despeses en protocol, comunicació, premsa i llibres. Setè, reduir les subvencions a entitats per 
activitats lúdiques. Vuitè, austeritat i contenció amb la despesa plantejada més seriosament. Novè, 
aprofitar millor i al màxim els recursos i tenir clara la col�laboració amb la societat civil com a eina per 
a multiplicar aquests recursos.

De ben segur estarem d’acord, vostè i jo que les propostes prioritàries són per un costat la despesa 
social, les polítiques d’ocupació, la creació de llocs de treball i la dinamització de l’activitat econòmica. 
Com es fa això? Nosaltres li fem també unes propostes: un, evidentment augmentar el nivell d’inversió 
pública per la creació de llocs de treballs a empreses locals o comarcals. Segon, ajuts a les famílies 
amb menys recursos. Tercer, promoció del comerç, ajuts per a modernitzar el comerç i reobrir 



comerços tancats recentment, així com per creació de nous comerços. Quatre, avals per a creació de 
noves empreses, ajuts a autònoms, facilitar l’accés al finançament. Cinquè, avals municipals per la 
compra o lloguer d’habitatge protegit. Sisè, concertació d’escoles bressol. Setè, establir en trenta dies 
els terminis de pagaments de l’Ajuntament als proveïdors.

Probablement, no sé si som a temps encara per parlar, i no sé si li interessaran les nostres mesures. 
Vostès han plantejat..., nosaltres crèiem, uns pressupostos d’enguany com un pur tràmit administratiu 
que no mostra ni les intencions de l’equip de govern, ni el camí que ha de seguir la ciutat en els 
propers anys sense cap prioritat en perspectiva. Moltes gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies, senyor Canal. Té la paraula el senyor Terrades, en nom del Grup Socialista, endavant.

Sr. Terrades:
Gràcies alcalde. Escolti, els pressupostos que presentem avui per a la seva aprovació mostren de 
manera clara quines són les intencions del govern. Que són les intencions que hem anat plasmant 
pressupost darrera pressupost, en aquests darrers quatre anys. Si hagués estat el grup de 
Convergència i Unió, segurament no haguessin fet el Centre Cívic de l’Hostal, el Centre Cívic Nord, o 
no haguessin arreglat el carrer Tarafa, o no haguessin arranjat la plaça Jacint Verdaguer, o no 
haguessin fet un nou pont de vianants sobre la via Granollers Nord, o no haguessin urbanitzat el carrer 
Donant, o no haguéssim ampliat l’Hospital, o no haguéssim urbanitzat el passeig de la Muntanya, o no 
haguéssim remodelat l’escola Granullarius i el Centre Vallès, o no haguessin fet un nou pavelló al 
barri Congost, o al Pla de Baix. Per citar-li unes quantes de les coses que vostès en aquests darrers 
quatre anys, per no mencionar la peatonalització de la carretera, que aquests darrers anys vostès ens 
han criticat cada vegada que hem formulat un pressupost des de l’any 2007. 

Miri, estem amb la... per cert, amb el tema de l’encariment del rebut de la llum, que també ens afectarà 
a l’Ajuntament de Granollers si és que s’acaba produint en els termes que s’ha anunciat, ja li dic jo que 
l’Ajuntament de Granollers, responent a la senyora Olano aplica el que també sabem fer, no? que és 
eficiència en l’enllumenat públic, i estalvi en l’enllumenat públic, i veurà com això es produirà al llarg 
de l’any 2011, com hem anat fent en els darrers exercicis. 

Escolti, jo no sé si el senyor president del govern d’Espanya, el senyor José Luís Rodríguez Zapatero 
ha augmentat el IRPF o no... a mi em consta que no! bé, sí, sí, sí en un sector que vostès sembla que 
ser que defensen, allò, entusiàsticament, no? que són els de les rendes altes, aquelles persones que 
cobren més de cent vint mil euros o més de cent quaranta-cinc mil euros. Que m’està explicant vostè... 
que el govern d’Espanya ha pujat la renda del IRPF a tots els espanyols i espanyoles, no és veritat i 
vostè sap que això no és veritat! Igual que sap que la pressió fiscal en aquest país ha baixat en un 
govern socialista respecte al govern que vostès presidien en el seu moment .

Tornant a les crítiques del grup de Convergència i Unió, jo no sé si l’he escoltat bé, senyor Canal, en 
tot cas, em rellegiré l’acta perquè m’ha vingut a dir que en els darrers quatre anys, quatre o cinc anys, 
hem augmentat la plantilla de treballadors de l’Ajuntament en cent vint-i-quatre treballadors i 
treballadores, jo no sé si és exactament aquesta xifra o no, sembla que no és tant elevada, però bé, 
encara que fos aquesta, jo li plantejo un altre exercici: vostè m’està proposant, ho dic perquè tothom 
en prengui nota! El grup de Convergència i Unió està proposant que hem de reduir aquests llocs de 
treball? Aquestes cent vint-i-quatre persones que vostès diuen que hem contractat com Ajuntament 
entre funcionaris i personal laboral, vostè m’està dient això? En tot cas, l’emplaço... en tot cas, 
l’emplaço a què en la comissió corresponen en parlem, perquè clar, tenim projectes de ciutat i de 
serveis públics absolutament diferents. Escolti, jo començo a estar... per tant algun portaveu a dit: la 
plantilla de l’Ajuntament són al voltant de set-cents, una mica més de set-centes persones que estan 
al servei de la ciutat, funcionaris i personal laboral. Escolti, jo començo a estar un mica cansat 
d’aquesta cantarella... sí, senyor Canal... aquesta cantarella dels càrrecs de confiança del personal 
eventual. Algun..., em sembla que ha sigut vostè ha dit que hi ha deu persones, perdó, deu càrrecs 
eventuals que duen ser les persones de confiança, ho ha dit el senyor Mur, no ho sé. Que deuen ser 
les persones que segons vostè són càrrecs de confiança, per cert, alguns d’ells funcionaris d’aquest 
Ajuntament, que tenen càrrecs directius a l’Ajuntament. Si parléssim de les persones que estan 



gestionant i que és evident que tenen càrrec de confiança polític de l’equip de govern, probablement 
estaríem parlant de menys persones. Escolti, vostè sap que en qualsevol empresa de la magnitud, 
parlant en termes empresarials de la xifra que estem parlant, hi ha molts més càrrecs directius que els 
que aquest Ajuntament té per a fer funcionar una administració al servei de tots els ciutadans i 
ciutadanes de Granollers.

Miri, jo per acabar, li torno a manifestar que des del nostre punt de vista aquests són uns pressupostos 
solvents, són uns pressupostos que generen confiança i que són uns pressupostos confeccionats amb 
rigor. Ens ho posava en dubte el senyor Mur, venia a dir: escolti, com clar, com han baixat els 
ingressos, vostès no tenen cap més obligació que baixar la despesa. La despesa es pot baixar de 
moltes maneres, o es pot fer una altra cosa, que molts governs practiquen, que després no deixa de 
ser allò que se’n diu, doncs bé un problema pel futur, no? que en aquesta ciutat també ens havia 
passat, que és estirar més el braç que la màniga, que és produir dèficit, no endeutament, dèficit! I 
vostès saben que mentre estigui en les nostres mans i per difícil que sigui contenir la despesa, 
nosaltres apostarem per la contenció de la despesa i per no incórrer en dèficit. No sé com liquidarem 
els pressupostos del 2010, però tinc la intuïció que no els liquidarem amb dèficit. Per tant, escolti, dos 
models de ciutat contraposats, els hi he llegit una llista d’actuacions, d’inversions sobre la ciutat que 
han millorat la dotació d’equipaments, que han millorat els carrers, les places, els barris de la nostra 
ciutat, que alguns grups municipals presents en aquest hemicicle i que constantment han votat en 
contra dels pressupostos, si hagués estat per ells, totes aquestes actuacions no s’haguessin fet, 
aquests cent quatre milions d’inversió en els darrers quatre anys s’han fet a la nostra ciutat, i que han 
millorat la qualitat de vida en el conjunt de la ciutat, des del centre als barris, des de barri al centre, si 
hagués sigut per algun grup municipal, i m’estic referint a Convergència i Unió no s’haguessin produït. 
Gràcies, alcalde, regidores i regidors.

Alcalde president:
Moltes gràcies, per cloure aquest debat té la paraula la senyora Ortego, endavant.

Sra. Ortego:
Gràcies, alcalde. Bé, molt breument, només comentar al senyor Pep Mur que sí que és cert que ens 
van fer moltes qüestions, no venien numerades, si vostè em diu que són quaranta-quatre m’ho creuré, 
però que en tot cas, molts dels dubtes de caràcter tècnic de pressupost, si no que demanaven un 
nivell de detall molt exhaustiu que fins i tot des de la pròpia àrea econòmica vam haver de fer vàries 
consultes al seu temps, a les diferents àrees i per tant temes que fins i tot haurien passat per alguna 
informativa en la que aquesta regidora per exemple no assisteix, i... en fi,, el nivell de detall que es 
demanava era ampli, en tot cas, si el nivell de detall fos tan gran, aquest pressupost no seria així, seria 
així... per tant, difícil, eh! però sí que és cert que, bé, nosaltres hem resolt tots els dubtes i sí hagués 
hagut cent, doncs ens haguéssim allargat en la trobada, però els haguéssim resolt.

Només comentar-li, no m’allargaré en aquesta qüestió, a la senyora Olano, que li demano disculpes, 
en tot cas si s’ha ofès per les meves paraules, no era la meva intenció, simplement responia una mica 
al que jo he entès, poder em rellegiré l’acta i no ho he entès bé, disculpi’m, estava poder també 
prenent notes, però, bé... en tot cas, crec que vostè tampoc ha tractat d’una manera molt justa l’equip 
de govern o l’equip de l’àrea econòmica que entrega la informació.

Bé, en tot cas, només sé que un apunt que no voldria deixar passar i és el fet de què, jo i molt altres 
companys no anem a les informatives a esclafar la cadira, no només companys del meu grup 
municipal, si no de la resta. En tot cas, que respectem els òrgans col�legiats de l’Ajuntament, que 
tenen la funció que tenen, i que en tot cas, no ens oblidem que del contingut i del que passa dintre de 
les comissions informatives, els responsables no som nosaltres.

El senyor Pius Canal, finalment en la segona intervenció, sí que ens ha fet un llistat de propostes. De 
veritat, les ha llegit molt ràpid i m’ha sigut molt difícil prendre notes, però n’hi ha algunes en què ja li 
dic que coincidim, per tant, lamento que hagin arribat tant tard, perquè realment n’hi ha moltes en els 
que, si més enllà dels números dialoguéssim, veuríem que estem d’acord.

Bé, en tot cas, per tancar el debat simplement reiterar algunes idees del pressupost municipal, perquè 



ens hem anat una mica com diuen por los cerros de Úbeda, per tant, per tornar a centrar una miqueta 
abans de tancar. Que el pressupost municipal de l’any 2010... de l’any 2011 es redueix respecte al de 
l’any 2010, que aposta per continuar fent una contenció de la despesa corrent sense renunciar a la 
qualitat i treballar de valent per reduir els costos, i per treballar per una millor eficiència dels recursos. 
Que és un pressupost sensible amb els més desfavorits, com ja he dit, ja que consolida els importants 
creixements que s’havien fet en despesa social en els últims exercicis, tot i aquesta reducció 
d’ingressos i per tant, que marca una clara prioritat d’aquest equip de govern. I finalment que la 
inversió es redueix però que existeix, que baixa perquè baixen els ingressos, però que no es renuncia 
a certs projectes estratègics de ciutat, que l’endeutament a trenta-un de desembre del 2011 baixarà, 
tot i que ens trobem amb dades d’endeutament moderat, baixarà. I que la nostra vocació també és la 
de mantenir una bona tresoreria i per tant mantenir o millorar si és possible els terminis de pagament 
als nostres proveïdors. Ja està, gràcies. 

Alcalde president:
Molt bé, en tot cas, si em permeten fer alguns comentaris a l’entorn del debat que s’ha suscitat. En 
primer lloc agrair les aportacions de tots els grups, per suposat. I també agrair la feina de la regidora i 
del seu equip que crec que han portat un document, sòlid, solvent que és el que avui aprovarem. Jo 
diria que, en primer lloc el que hem d’avaluar és on estem i perquè estem a on estem des del punt de 
vista de la gestió municipal. Mireu, hem anat liquidant reiteradament els darrers anys pressupostos en 
aquesta sala, i els hem anat liquidant de manera positiva, els hem anat liquidant amb romanents de 
tresoreria positius, i a més a més ho hem fet amb uns nivells de comparació amb d’altres municipis 
similars als nostres que ens permetien dir que la nostra, la nostra gestió era rigorosa. La nostra gestió 
era correcta, la nostra gestió estava ben valorada per aquells analistes externs que el que fan és 
comparar dades.

Perquè ha estat, en aquests quatre anys, i jo diria que els anys anteriors un equip prudent, un equip 
que no ha allargat mai més el braç que la màniga, un equip que ha mirat per un costat els ingressos i 
per altre les despeses per tal de cercar permanentment l’equilibri. Un equip i un govern que ha fet de 
l’austeritat la seva bandera essencial, un govern que ha actuat amb transparència, els convido a fer un 
passeig per la pàgina web de l’Ajuntament per veure l’anàlisi i el seguiment dels indicadors, 
l’expressió d’aquests indicadors, etcètera.

I aquesta bona feina del govern de la ciutat, òbviament no es només responsabilitat dels regidors i 
regidores, si no que també és responsabilitat d’un equip de professionals que són els treballadors 
d’aquesta casa que vull, aquí, en veu alta reivindicar-los. En el debat que hi hagut en aquesta sala 
sembla que l’administració sigui el problema, reivindico l’administració i reivindico les politiques 
públiques, i reivindico la feina que fan els treballadors de les administracions. Una administració mal 
gestionada és un problema per la societat, una administració ben gestionada amb objectius clars i 
amb itineraris ben traçats és un factor positiu per sortir del problema, i l’Ajuntament de Granollers és 
un clar exemple si analitzem els seus números d’una administració que marca itineraris per contribuir 
a la sortida de la crisi, i no és feina només del govern, i no és feina només dels regidors; és feina d’un 
col�lectiu de treballadors i treballadores, jo els reivindico. Els assistents socials que estan treballant en 
temes de cohesió i en temes de convivència fan una feina extraordinària, els mediadors que estan 
afrontant problemes complicats fan una feina extraordinària, els dos-cents cinquanta-cinc mestres que 
tenen les escoles municipals fan una feina extraordinària, la reivindico! Reivindico la feina de la gent 
que treballa en aquesta casa, la gent que està fent manteniment està fent una feina extraordinària, 
reivindiquem aquesta feina. Mirem de millorar-la, sempre per suposat, mirem de fer-la més eficient, 
per suposat! Però reivindiquem la feina dels treballadors d’aquesta casa, ho fem! I quan diem dades i 
quan diem números estaria bé que expliquéssim les fonts i que els matiséssim, perquè en més d’un 
moment en aquest debat s’han utilitzat xifres que estan fora de context i que no responen a la realitat.

Ara no m’hi esplaiaré, ja vindrà el moment de fer-ho! En tot cas, un Ajuntament que presenta avui aquí 
un pressupost de contenció, com no pot ser d’una altra manera, decreixen els ingressos i òbviament 
s’han d’ajustar les despeses, però el nostre Ajuntament pot fer-ho millor que altres perquè ha gestionat 
correctament els darrers anys, i aquest és el tema, i el seguiment de les liquidacions pressupostàries 
ens ho expliquen. I un pressupost que marca clarament prioritats, s’ha dit: despesa social, la primera; 
el primer, acompanyar a la gent que s’ho està passant malament: és clar que sí! Els cinc mil i escaig 
d’aturats, cinc mil cent aproximadament, que són aproximadament el mateix número que hi havia a 
aquestes alçades de l’any passat. El primer és això, i des d’aquest punt de vista el seixanta-cinc per 



cent del pressupost de l’Ajuntament es destina a polítiques vinculades a la persona, a l’ocupació, a 
l’educació, als serveis socials, el seixanta-cinc per cent. El seixanta-cinc per cent de les despeses 
ordinàries. Hi ha un esforç extraordinari des d’aquest punt de vista amb la promoció de l’ocupació, 
tres-centes cinquanta-cinc persones en diferents plans d’ocupació han estat o estaran treballant per 
l’Ajuntament amb feines que permeten que es realitzin aquestes persones i que a més a més, facin 
una contribució neta positiva a l’evolució de les ciutats. Gent que es sent orgullosa d’haver fet aquesta 
feina, i ho hem pogut comprovar amb converses personals, però a l’hora en temes vinculats a 
l’assessorament i a la formació hem atès i hem contribuït a formar i marcar itinerari a més de tres mil 
persones des del departament d’ocupació. Per tant, feina, feina i feina al voltant de la gent que pitjor 
s’ho està passant, i polítiques molt clares, afortunadament consensuades amb aquests grups 
municipals que ens acompanyen de promoció econòmica a través del Consell Econòmic i Social. Que 
estan en aquest pressupost i que indiquen el compromís de l’Ajuntament de Granollers per tal de què 
la formació professional sigui un element de sortida de la crisi amb nous cicles formatius, amb noves 
estratègies formatives per fer de la innovació el factor que permeti vehicular la feina a partir d’un 
objectius molt concrets i un tipus d’empresa molt concretes, a la nostra ciutat i a la nostra comarca 
concretament el ram agroalimentari o el d’hàbitat, al costat de l’ocupació productiva per suposat, al 
costat de les empreses productives, les empreses que sens dubte marcaran l’itinerari per a sortir de la 
crisi, del qual, en aquesta ciutat en tenim un bon exemple i accentuant la revitalització d’escenaris 
d’activitat econòmica, per exemple, la rehabilitació del centre històric: trenta-tres mil metres quadrats 
continus, peatonals, utilitzats i ben utilitzats per la gent des del punt de vista social, des del punt de 
vista del lleure, des del punt de vista també del comerç, i que són sens dubte un element que enforteix 
la capitalitat de la ciutat de Granollers com una ciutat dinàmica, una ciutat clau en l’estructura 
comercial de la nostra ciutat, o revitalitzant escenaris econòmics com pot ser el Polígon Industrial 
Congost, que és un bon exemple d’una operació reeixida, feta des del punt de vista de la vocació de 
suma entre el sector públic i el sector privat amb un pont nou, i amb nous carrers, amb noves voreres, 
amb una inversió d’onze milions d’euros. I enfortint aquests factors de capitalitat, Roca Umbert ho és! 
El Teatre Auditori ho és! L’edifici judicial ho és! L’ampliació de l’Hospital, ho és! Factors de capitalitat, 
com ho és la nostra oferta hotelera, aquesta ciutat que és una ciutat poliàndrica és capaç de sumar 
aquest esforç públic i privat per ser un punt de referència i per ser la ciutat que emmarca i que fa de 
porta nord de la regió metropolitana d’una manera clara, i prioritat, amb aquestes prioritats: la inversió, 
per suposat, la inversió en el marge que es pugui en cada moment, s’ha dit: cent quatre milions 
invertits en aquest mandat per l’Ajuntament, però és que sí sumem la inversió d’altres administracions, 
superem els dos-cents milions d’euros invertits en aquesta ciutat en tres anys i escaig . Molts recursos, 
molts recursos... en falten i en volem més, efectivament. I volem veure com el tema Policlínica va 
avançant, comença ara l’enderroc, seguim negociant aspectes vinculats a la cobertura del ferrocarril, 
és clar que sí, i òbviament el centre polivalent de malalts mentals que Benito Menni ha de tirar 
endavant, té en aquests moments el seu procés d’adjudicació molt avançat, per tal de què el projecte 
entri en fase de redacció, i podríem seguir.

Un mandat, una legislatura d’oportunitats assolides, de transformació de ciutat, però de projectes que 
encara tenen camí per córrer, de projectes que malgrat la situació econòmica no estan adormits en un 
calaix, si no que segueixen fent itinerari. La inversió forma part d’aquest factor essencial de 
transformació de la ciutat, però a l’hora ha estat sens dubte, un factor, també de dinamització 
econòmica de la nostra ciutat, hem fet moltes obres, les hem fet molt repartides i hem aconseguit que 
aquestes obres donin molts llocs de treball, directes i indirectes. I hem seguit treballant amb quatre 
idees bàsiques, que en el pressupost estan perfectament contingudes, el treball per fer de Granollers 
una ciutat equilibrada, equilibrada en la inversió, inversió en el centre i inversió en els barris i aquí 
podem fer un recorregut de llevant a ponent i de nord a sud per veure aquest equilibri en la visió de la 
ciutat. Aquest equilibri, també en dotació de serveis al diferents indrets de la ciutat, als diferents 
indrets de la ciutat... Equipaments esportius, també en el conjunt de la ciutat i equipaments culturals, i 
equipaments cívics, i un bon repartiment de la inversió pel que fa a la renovació d‘infraestructures, 
també en el conjunt de la ciutat, equilibri com un element essencial en la nostra estratègia. Cohesió... 
cohesió, buscar i treballar perquè ningú es quedi al marge des de les polítiques educatives, des de les 
politiques socials, però aquest és un element essencial, la nostra ha de ser una ciutat cohesionada, 
treballem perquè sigui una societat i una ciutat cohesionada, aposta per la qualitat, aquests 
pressupostos contenen factors de qualitat en el manteniment, en la redefinició d’algunes polítiques 
inversores, qualitat urbana, també qualitat de serveis, però sobretot un bon marc per la qualitat de 
vida, i reforçar els sectors d’identitat, allò que ens expliquen com a ciutat, aquest pressupost els conté 
d’una manera clara.



Aquest pressupost ens permet seguir transformant la ciutat, seguir acompanyant als més febles, i 
seguir per tant amb aquesta línia de progressar en aquests quatre elements,en aquests quatre pilars 
que defineixen el que vol ser la nostra ciutat i la nostra societat, i fer-ho sempre amb el diàleg 
permanent amb la societat, la majoria de les qüestions que avui estem discutint aquí, i podríem posar 
exemples, no venen en el pressupost per aquella idea brillant d’un regidor, si no que formen part de 
llargs processos de reflexió i de debat en el territori, tant pel que fa a les despeses corrents, com pel 
que fa a les inversions, aquest és un Ajuntament que parla permanentment amb tothom, amb tothom 
que vulgui parlar, però és clar, fa un moment ens han presentat una llista de propostes, la majoria de 
les quals hi ha estan incloses en el pressupost, però hagués estat bé que s’haguessin presentat en la 
comissió informativa.

En tot cas, aquest govern parla amb tothom qui vulgui parlar, per parlar òbviament hi ha d’haver-hi 
més d’una persona. Oferim aquesta visió i aquesta vocació de permanent diàleg amb la ciutat que ens 
permet afrontar aquest repte tan complexe d’una manera col�lectiva, i aquest pressupost ens hi servirà 
també per enfortir aquests factors de relació i de confiança amb la ciutadania. Ens diuen: vostès 
administren o vostè parteixen d’una administració d’una majoria absoluta contundent, i fa pocs dies 
sentíem en campanyes electorals del partit que ha obtingut la majoria relativa que els hi feia falta una 
majoria absoluta per a poder governar d’una manera contundent en moments complicats. Jo entenia el 
que deia el senyor Mas, i des d’aquí, nosaltres el que dèiem i ho ha dit el nostre portaveu, és que 
aquest Ajuntament remarà en el sentit de la sortida de la crisi, amb el govern que toca, aquí estarem 
per tal de què Granollers, amb aquests pressupostos i amb aquesta visió de compromís amb el país 
sigui un element dinamitzador amb la seva potencia industrial, i la seva potencia econòmica en 
aquesta sortida de la crisi que passa bàsicament per tenir més i millors actius en el món econòmic i 
sobretot en el món empresarial i en l’economia productiva. Aquests pressupostos ajuden a aquest 
itinerari i en tot cas, només acabar dient que ha vegades un té la sensació de no passejar pels 
mateixos carrer, per les mateixes places, pels mateixos equipaments, pels mateixos centres cívics, 
pels mateixos equipaments esportius. Ben probablement passegem per llocs diferents i en tot cas, la 
ciutat per la que jo passejo, la ciutat en la que jo visc, la ciutat amb la que em trobo amb la gent pel 
carrer té problemes, sap que té problemes, però també confia amb ella mateixa per trobar les 
solucions, i l’acció de govern està en la línia de contribuir decisivament a què aquesta ciutat i aquesta 
societat tingui aquest factor d’optimisme que li permeti sortir de la crisi .

En tot cas, estem... és l’hora de la votació. Vots favorables a la proposta? Tretze. Vots contraris? Sis, 
sis... set, perdó! Perdoneu! Abstencions? Dues. Per tant quedaria aprovat el pressupost, l’aprovació 
inicial del pressupost i de la plantilla de personal .

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor :::: 13131313 PSCPSCPSCPSC::::    13131313
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra ::::    7777 CIUCIUCIUCIU::::    5555 PPPPPPPP::::    2222
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions :::: 2222 ERCERCERCERC::::    2222

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

Alcalde president:
Passem al torn de precs, preguntes i interpel�lacions. Per part d’Esquerra Republicana? Per part del 
Partit Popular? Per part de Convergència i Unió? per tant, desitjar a tots... en tot cas, en primer lloc... 
hi ha algun del públic que vulgui intervenir? sí? L’amic Bover, el qual felicitem pels seus llargs anys de 
presència en la vida cultural granollerina. Endavant, Josep...

(Hi ha la intervenció d’en Josep Bover)

Alcalde president:
Moltes gràcies. Felicitats pels cinquanta anys de rapsode del Vallès , amic Josep Bover. En tot cas, ara 
simplement desitjar-vos a tots els que heu assistit a aquesta sessió bones festes, bon any. I als 
regidors, doncs recordar que ara tenim la trobada a la Sala de Govern. Moltes gràcies.

I no havent-hi altres assumptes per tractar s'aixeca la sessió quan són tres quarts i cinc de deu  i 
s'estén aquesta acta de la qual dono fe. 
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