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ABSÈNCIES JUSTIFICADES

Alcalde president:
Molt bona tarda a tots i totes, obrim el Ple ordinari del mes de juny, i com sempre comencem 
demanant si hi ha alguna observació a l'acta, en aquesta sessió del mes de maig, alguna observació? 
no? per tant la donem per aprovada, senyora Secretària passem al punt dos i tres,
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Va ésser llegit l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, la qual fou aprovada sense cap esmena 

Alcalde president:
Senyora Secretària passem al punt 2 i 3
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Alcalde president:
Molt bé, vistos el punt dos i tres, passem ja a la Comissió Informativa de l'Àrea de Govern i Economia, 
el punt número quatre, es dóna compte dels informes del senyor Interventor sobre el compliment dels 
objectius d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat . Senyora Secretària,
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En data 17 de maig de 2013 l'Interventor General ha emès informe sobre el compliment dels objectius 
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera dels comptes anuals  2012 formulats per la societat 
municipal Granollers Promocions, S.A.

En data 20 de maig de 2012 l'Interventor General ha emès informe sobre el compliment dels objectius 
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de la liquidació del pressupost 2012 de 
l'Ajuntament de Granollers i del Patronat del Museu municipal, així com dels comptes anuals 2012 de  
l'EPE Granollers Mercat i les societats municipals Granollers Escena S .L. i Granollers Audiovisual S.L.  



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

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

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

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

""""INFORME  D’INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DINFORME  D’INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DINFORME  D’INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DINFORME  D’INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS D''''ESTABILITATESTABILITATESTABILITATESTABILITAT     
PRESSUPOSTARIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA DELS COMPTES ANUALSPRESSUPOSTARIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA DELS COMPTES ANUALSPRESSUPOSTARIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA DELS COMPTES ANUALSPRESSUPOSTARIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA DELS COMPTES ANUALS    2012201220122012    
FORMULATS PER LA SOCIETAT MUNICIPAL GRANOLLERS PROMOCIONS SFORMULATS PER LA SOCIETAT MUNICIPAL GRANOLLERS PROMOCIONS SFORMULATS PER LA SOCIETAT MUNICIPAL GRANOLLERS PROMOCIONS SFORMULATS PER LA SOCIETAT MUNICIPAL GRANOLLERS PROMOCIONS S ....AAAA....

Aquest informe es realitza un cop formulats els comptes anuals de l’exercici 2012 de la societat 
municipal Granollers Promocions SGranollers Promocions SGranollers Promocions SGranollers Promocions S....AAAA.... i prèviament a la seva aprovació per la Junta General , per tal 
de verificar que compleixen amb els objectius d’estabilitat pressupostària, de sostenibilitat financera i 
l’observança dels requeriments acordats en la normativa europea en aquesta matèria, donant 
compliment al que disposa l’article 6 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera i l’article 16.2 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat 
Pressupostaria, en la seva aplicació a les Entitats Locals.  Per tant, aquest informe no és solament 
informatiu per l’acte d’aprovació, sinó que forma part del mateix expedient a aprovar.

ANTECEDENTSANTECEDENTSANTECEDENTSANTECEDENTS

En data 20 de desembre de 2011 el Ple de l’Ajuntament de Granollers va aprovar una ampliació de 
capital de la societat Granollers Promocions S.A. d’import 4.004.000,00 euros, dels que es van 
desemborsar 2.000,000,00 € durant l’exercici 2012 i els 2.004.000,00 € restants es desemborsaran 
durant l’exercici 2013, a través de l’aplicació pressupostària de l’Ajuntament 2013/H330/15100/85020. 

En data 4 d’abril de 2013 el Consell d’Administració de la societat municipal Granollers Promocions 
S.A. va aprovar la formulació dels comptes anuals de l’exercici 2012, amb un resultat del compte de 
pèrdues i guanys de  ----2222....899899899899....402402402402,,,,52525252    euroseuroseuroseuros.    

En la nota 2.c de la memòria dels comptes anuals 2012 de la societat s’ha fet constar el següent 
relacionat amb el principi d’empresa en funcionament:
 Que la societat no incorre en cap de les causes de dissolució previstes a l’article 363 del text 
refós de les societats de capital, encara que es compleixi la causa prevista a l’apartat d) on les 
pèrdues de l’exercici deixin reduït el patrimoni net a una quantitat inferior a la meitat del capital social,  
en tant que no es computaran les pèrdues per deteriorament de l’immobilitzat material, de les 
inversions immobiliàries i de les existències. Això resulta del R.D.L. 2/2012, de 3 de febrer, on en la 
seva disposició addicional cinquena renova sense solució de continuïtat allò que s’estableix en 
l’apartat 1 de la disposició addicional única del R.D.L. 10/2008, de 12 de desembre.
 En data de tancament de l’exercici  el dia 31 de desembre del 2012 el fons de maniobra de la 
societat és positiu, però un component significatiu del mateix està format per existències que en els 
moments actuals són de difícil realització immediata .

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

La societat Granollers Promocions S.A.  no està classificada institucionalment en l’Inventari del Sector 
Públic Local, per tant paral�lelament a l’emissió d’aquest informe s’ha tramitat davant la Intervención 
General de la Administración del Estado la petició de classificació .



FONAMENTS DE DRETFONAMENTS DE DRETFONAMENTS DE DRETFONAMENTS DE DRET

La legislació aplicable és la següent :

 RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament 
de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostaria, en la seva aplicació a les Entitats 
Locals.
 Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera 
(LOEPSF).
 Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de 
subministrament de informació previstes en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
 Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les corporacions locals elaborat 
per la Intervenció General d’Administració de l’Estat.

 Ordre  ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera 
dels ens locals i les modificacions introduïdes en els annexos de l’Ordre per les resolucions 
ECF/2901/2008, de 19 de setembre, ECF/1769/2009, ECF/3210/2010, ECO/1406/2011, 
ECO/2829/2012.,

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

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

La societat Granollers Promocions S.A. al no estar classificada institucionalment en l’Inventari del 
Sector Públic Local  es va haver de recòrrer subsidiàriament a la normativa autonòmica per identificar 
la seva classificació a efectes de tutela financera i d’aplicació de la llei d’estabilitat pressupostària , així  
l’Ordre  ECF/138/2007en el seu article primer estableix que l'ens dependent  no es finança 
majoritàriament amb ingressos de  mercat  quan  la  pròpia  administración de què depèn cobreix, de 
forma estable en el  temps, els seus costos de producción en un percentatge superior al 50%, ja sigui 
per cobertura de dèficit d'explotació o per acord bilateral per compensar els costos de producció .

Per tant com la societat Granollers Promocions S.A. de manera estable en el temps efectes (fins 
l’exercici 2010) es va finançar majoritàriament a través d’ingressos de mercat se la va classificar a 
efectes de tutela financera i de control d’estabilitat pressupostària dins el grup d’entitats classificades 
segons l’article 2.2 de la LOEPSF i  4.2 del RD 1463/2007, però a partir del exercici 2013 tenint en 
compte les dades dels darrers dos anys i les perspectives futures del sector promotor i constructor se 
l’ha inclourà en el grup classificat com administració pública . 

D’acord amb l’article 3 de la LOEPSF, “l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i altres 
actuacions que afectin les despeses o ingressos dels diferents subjectes compresos en l’àmbit 
d’aplicació d’aquesta Llei s’ha de fer en un marc d’estabilitat pressupostària, coherent amb la 
normativa europea”.

En l’apartat 3.3 del citat article de la LOEPSF es defineix que les entitats No sectoritzades com 
administració pública (art.2.2 LOEPSF i el 4.2 del Reglament) compliran l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària si el conjunt de les liquidacions dels pressupostos i estats financers presenten una 
posició d’equilibri financerd’equilibri financerd’equilibri financerd’equilibri financer .

L’article 24 del RD 1463/2007 regula l’ incompliment de l’equilibri financer per les entitats compreses 
en l’àmbit de l’article 4.2 del citat reglament (article 2.2. LOEPSF) i defineix la situació de desequilibri 
financer quan, d’acord amb els criteris del pla de comptabilitat que els resulti aplicable, incorrin en 



pèrdues el sanejament de les quals requereixi la dotació de recursos no previstos en l’escenari 
d’estabilitat de l’entitat dependent a qui correspongui aportar-los.  
La situació de desequilibri es deduirà tant dels estats de previsió de despeses i ingressos, com dels 
seus comptes anuals i, comporta l’elaboració, sota la supervisió dels serveis competents de l’entitat 
local de la qual depenguin, d’un pla de sanejament per corregir el desequilibri, entenent com a tal que 
l’entitat elimini pèrdues o aporti beneficis en el termini de tres anys .

Per tant s’originarà el desequilibri financer quan concorrin simultàniament les circumstàncies :
 Existència de pèrdues.
 El sanejament de les pèrdues exigeix l’aportació de recursos per part de l’administració titular .
 El citat sanejament no ha estat previst per la pròpia administració titular dins del pressupost 
plantejat en termes d’estabilitat pressupostària.

CONCLUSIÓCONCLUSIÓCONCLUSIÓCONCLUSIÓ     

1. Informo que dels comptes anuals 2012 de la societat Granollers Promocions S.A. es desprèn que 
no compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària, al presentar una posició de desequilibri financer 
d’acord amb el que s’estableix a l’article 3.3 de la LOEPSF, el que es dedueix al concórrer 
simultàniament les següents circumstàncies:

 Compte de pèrdues i guanys exercici 2012 amb unes pèrdues de    -2.899.402,52 euros.
 Aportació de capital pressupostada per l’Ajuntament de Granollers en l’exercici 2013 d’import 
2.000.000 € que no saneja totalment les citades pèrdues.
 Addicionalment es produeix que el fons de maniobra de la societat a 31 de desembre del 2012 és 
positiu, però al estar format en un component molt significatiu per existències que en els moments 
actuals són de difícil realització immediata, provoca greus problemes de liquiditat i a la llarga de 
solvència.

2. Informo que un cop detectat l’incompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en els 
comptes anuals 2012 de la societat Granollers Promocions S.A. , la tramitació que s’haurà de seguir 
serà la prevista en els articles 16.2 i 24 del RD 1463/2007.

D’acord al que s’estableix en l’article 16.2 del RD 1463/2007.
 Un cop la Junta General de la societat Granollers Promocions S.A. hagi aprovat els comptes 
anuals de l’exercici 2012 s’haurà d’elevar al Ple de la corporació aquest informe on es posa de 
manifest el desequilibri financer.

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

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

 El Pla de sanejament per corregir el desequilibri financer, entenent com a tal que l’entitat elimini 
pèrdues o aporti beneficis en el termini de tres anys, s’haurà de presentar a l’aprovació del Ple de 
l’Ajuntament de Granollers dins el termini de tres mesos, comptats a partir de la data d’aprovació dels 
comptes per la Junta General de la societat.

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

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



""""INFORME  D’INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DINFORME  D’INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DINFORME  D’INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DINFORME  D’INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS D''''ESTABILITATESTABILITATESTABILITATESTABILITAT     
PRESSUPOSTARIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOSTPRESSUPOSTARIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOSTPRESSUPOSTARIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOSTPRESSUPOSTARIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST    
2012201220122012    DE LDE LDE LDE L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I  DEL PATRONAT DEL MUSEUAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I  DEL PATRONAT DEL MUSEUAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I  DEL PATRONAT DEL MUSEUAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I  DEL PATRONAT DEL MUSEU,,,,    AIXÍ COM DELSAIXÍ COM DELSAIXÍ COM DELSAIXÍ COM DELS    
COMPTES ANUALSCOMPTES ANUALSCOMPTES ANUALSCOMPTES ANUALS    2012201220122012    DE LES ENTITATS GRANOLLERS ESCENA SDE LES ENTITATS GRANOLLERS ESCENA SDE LES ENTITATS GRANOLLERS ESCENA SDE LES ENTITATS GRANOLLERS ESCENA S....LLLL....,,,,    GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS     
AUDIOVISUAL SAUDIOVISUAL SAUDIOVISUAL SAUDIOVISUAL S ....LLLL....    I L’EI L’EI L’EI L’E....PPPP....E GRANOLLERS MERCATE GRANOLLERS MERCATE GRANOLLERS MERCATE GRANOLLERS MERCAT ....

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

ANTECEDENTSANTECEDENTSANTECEDENTSANTECEDENTS

Els càlculs de la capacitat o necessitat de finançament de la liquidació del comptes corresponents a 
l’exercici 2012 de  les entitats del grup Ajuntament de Granollers classificades com administració 
pública, s’han realitzat a partir de la documentació continguda en els expedients següents:

1. Liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Granollers aprovat mitjançant Resolució nº 
236/2013 de data  14 de març del 2013, amb un resultat pressupostari per operacions no 
financeres de 11.390.988,39 euros. 
2. Liquidació del pressupost del  Patronat Municipal del Museu aprovat mitjançant Resolució nº 

237/2013 de data  14 de març del 2013, amb un resultat pressupostari per 
operacions no financeres de 4.119,64 euros.
3. Formulació dels comptes anuals 2012 de l’EPE GRANOLLERS MERCAT  aprovada pel Consell 

d’Administració de data 2 d’abril de 2013, amb un resultat del compte de pèrdues i 
guanys de 125.209,35 euros.
4. Formulació dels comptes anuals 2012 de la societat municipal GRANOLLERS ESCENA S.L. 

aprovada pel Consell d’Administració de data 4 d’abril de 2013, amb un resultat 
del compte de pèrdues i guanys de 50.800,22 euros.
5. Formulació dels comptes anuals 2012 de la societat municipal GRANOLLERS AUDIOVISUAL 
S.L. aprovada pel Consell d’Administració de data 8 d’abril de 2013, amb un resultat del 
compte de pèrdues i guanys de  -246.767,47 euros, en aquest cas el resultat 
negatiu és eixugat  per l’aportació de l’Ajuntament al dèficit per import de 407.685 €, fet 
que suposa un increment de resultats sobre el pressupost..    

FONAMENTS DE DRETFONAMENTS DE DRETFONAMENTS DE DRETFONAMENTS DE DRET

La legislació aplicable és la següent :

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

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

3) Manuals i Guies MHAP i IGAE
 Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les corporacions locals elaborat 
per la Intervenció General d’Administració de l’Estat.



 Guia per la determinació de la regla de la despesa (article 12 de LOEPSF) elaborada per la 
Intervenció General d’Administració de l’Estat.
 Document MHAP “Presupuestos Ejercicio 2013 de Entidades Locales, informació a comunicar de 
l’Ordre HAP/2105/2012.

4) Normativa autonómica (Generalitat de Catalunya)
 Ordre EFC 138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera de les 
Entitats Locals (CCAA Catalunya)

5) La classificació de les entitats locals a efectes de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, que es 
recull en l’article 2 de la  LOEPSF  i el 4 del RD 1463/2007, es la següent:
 Les entitats classificades en l’article 2.1 de la LOEPSF i el 4.1 del Reglament on s’inclouen 
l’entitat principal, els seus organismes autònoms i els ens públics dependents d’elles que s’hagin 
sectoritzat com administracions públiques, es a dir que prestin serveis o produeixin béns no finançats 
majoritàriament amb ingressos de mercat.
 Les classificades en l’article 2.2 de la LOEPSF i el 4.2 del Reglament on s’inclouen la resta 
d’entitats dependents de la Corporació considerades com sector públic però no sectoritzades com 
administracions públiques, on hi hauran les restants entitats públiques empresarials, societats 
mercantils i altres ens de dret públic dependents de les Entitats Locals que es financien 
majoritàriament amb ingressos de mercat.

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

Pel que fa a les entitats dependents de l’Ajuntament de Granollers en l’Inventari del Sector Públic 
Local figura la classificació institucional següent :

1. Ajuntament (AAPP)
2. Patronat del Museu (AAPP)
3. EPE Granollers Mercat (no classificat)
4. Granollers Promocions S.A. (no classificat)
5. Granollers Escena S.L. (no classificat)
6. Granollers Audiovisual S.L. (no classificat)

Tal com s’indica en l’article 3 del RD 1463/2007 serà l’Institut Nacional d’Estadística conjuntament 
amb la Intervenció General de l’Administració de l’Estat els encarregats d’efectuar la classificació dels 
agents del sector públic local, als efectes de la seva inclusió en les categories previstes en l’article 4.1 
o 4.2 del citat reglament.

Paral�lelament a l’emissió d’aquest informe s’està tramitant davant la Intervención General de la 
Administración del Estado la sol�licitud per tal que es classifiquin les societats municipals Granollers 
Promocions S.A., Granollers Escena S.L. Granollers Audiovisual S.L. i l’EPE Granollers Mercat, 
d’acord a la definició i delimitació del SEC aprovat pel Reglament (CE) 2223/96 del Consell, de 25 de 
juny de 1996, la Resolució aprovant la tramesa de la documentació es va dictar per l’Alcaldia de la 
Corporació amb data 8 de maig de 2013. 

7) Les societats municipals Granollers Escena S.L. Granollers Audiovisual S.L. i l’EPE Granollers 
Mercat al no estar classificades institucionalment en l’Inventari del Sector Públic Local ,  es va haver de 
recòrrer subsidiàriament a la normativa autonòmica per identificar la seva classificació a efectes de 
tutela financera i d’aplicació de la llei d’estabilitat pressupostària, així  l’Ordre  ECF/138/2007en el seu 
article primer estableix que l'ens dependent  no es finança majoritàriament amb ingressos de  mercat  
quan  la  pròpia  administració de què depèn cobreix, de forma estable en el  temps, els seus costos 
de producción en un percentatge superior al 50%, ja sigui per cobertura de dèficit d'explotació o per 
acord bilateral per compensar els costos de producció.

Per tant com les societats Granollers Escena S.L. Granollers Audiovisual S.L. i l’EPE Granollers 
Mercat s’han finançat des de la seva creació majoritàriament a través de l’Ajuntament de Granollers se 
les va classificar a efectes de tutela financera i de control d’estabilitat pressupostària dins el grup 
d’entitats classificades segons l’article 4.1 del RD 1463/2007 i  2.1 de la LOEPSF. En sentit contrari 



l’empresa Granollers Promocions, SA, fins a l’exercici 2012 s’ha entès que estava finançada de forma 
majoritària mitjançant ingressos de mercat, situació que s’ha desvirtuat durant aquest any 2012 i que 
d’acord amb l’aprovació del pressupost del 2013 es confirma que per a aquest exercici i, en el seu cas, 
en un futur imminent serà empresa finançada amb ingressos majoritàriament de no mercat. Això 
significa que per a aquest informe, liquidació del 2012, s’entén que es troba exclosa de la consolidació 
a efectes del càlcul de l’estabilitat pressupostària i de la situació del deute, amb excepció d’aquells 
que es troben avalats per l’Ajuntament.

8) D’acord amb l’article 3 de la LOEPSF, “l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i 
altres actuacions que afectin les despeses o ingressos dels diferents subjectes compresos en l’àmbit 
d’aplicació d’aquesta Llei s’ha de fer en un marc d’estabilitat pressupostària, coherent amb la 
normativa europea”.

En els apartats 3.1 i 3.2 del citat article de la LOEPSF es defineix que s’entén per estabilitat 
pressupostària de les Administracions Públiques (entitats art.2.1 LOEPSF i 4.1 del Reglament) la 
situació d’equilibri o superàvit estructural. Atenent al que s’estableix en l’article 21 LOEPSF l’informe 
d’avaluació del conjunt d’aquestes entitats inclourà el compliment dels següents objectius :
A. Objectiu d’estabilitat pressupostària
B. Regla de despesa
C. Objectiu de deute públic

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

Les entitats que conformen el grup Ajuntament de Granollers classificades com administració pública  
segons article 2.1 LOEPSF i 4.1 del Reglament són:
 Ajuntament 
 Patronat del Museu 
 EPE Granollers Mercat 
 Granollers Escena S.L. 
 Granollers Audiovisual S.L. 

Les entitats sectoritzades com administració pública  compliran l’objectiu d’estabilitat pressupostària si 
el conjunt de les liquidacions consolidades dels pressupostos i estats financers de les citades entitats 
presenten una situació d’equilibri o superàvit, en termes de capacitat de finançament, d’acord amb la 
definició continguda en el Sistema Europeu de Comptes.

De les entitats de l’Ajuntament de Granollers classificades com administracions públiques distingirem 
entre:
 Entitats sotmeses a pressupost limitat: Ajuntament de Granollers i Patronat del Museu.
 Entitats sotmeses al Pla General de comptabilitat privada: EPE Granollers Mercat, Granollers 
Escena S.L. i Granollers Audiovisual S.L. 
1. Per les entitats sotmeses a pressupost limitat (Ajuntament de Granollers i Patronat del Museu) la 
capacitat o necessitat de finançament s’ha calculat com:

 Resultat pressupostari de les operacions no financeres, es a dir per la diferència entre els 
imports liquidats en els capítols 1 a 7 dels estats d’ingressos i els capítols 1 a 7 dels estats de 
despeses. Sobre aquest import caldrà realitzar els ajustos següents:
 Ajust de consolidació d’operacions internes entre les entitats del grup (article 2.1 LOEPSF), que 
segons el Manual de cálculo del déficit en contabilidad Nacional adaptado a las corporaciones Locales 
s’aplica en cas de discrepàncies de les quantitats comptabilitzades per operacions internes entre la 
unitat pagadora i la receptora, de manera que prevalgui el criteri de la unitat pagadora en quan a 
import, concepte i període al que correspon l’operació. 
 Ajustos SEC-95 a aplicar entre el saldo pressupostari no financer i el dèficit o superàvit de 
comptabilitat nacional, calculats seguint el Manual del càlcul del dèficit en comptabilitat nacional 
adaptat a les corporacions locals elaborat per la Intervenció General d’Administració de l’Estat, 
distingint els ajustos d’ingressos i els de despeses :

Ajustos en la liquidació d’ingressos:
a) Ajust que s’aplica als ingressos no afectats a inversions comptabilitzats en els capítols 1, 

2 i 3 del pressupost d’ingressos, de manera que a efectes de comptabilitat nacional els imports a 



registrar siguin els realitzats en caixa  (inclou ingressos de l’exercici corrent i de tancats ).
b) Ajust per no correlació de transferències d’AAPP no consolidables.
c) Ajust per retencions motivades per liquidacions negatives de la participació d’ingressos de l’Estat 
(exercicis 2008 i 2009)
d) Ajust per ingressos obtinguts del pressupost de la Unió Europea (aplicable a tots els ingressos 
finalistes excepte els que financiïn despesa financera)
e) Ajust per les devolucions d’ingressos pendents d’aplicar .
f) Venda d’accions o participacions, dividends i participació en beneficis de societats  

Ajustos en la liquidació de despeses:
a) Ajust per meritació d’interessos i despeses de canvi .
b) Ajust per aportacions de capital a societats municipals
c) Ajust per assumir i cancel�lar deutes de societats dependents.
d) Ajust per les despeses realitzades en l’exercici i pendents d’aplicar al pressupost   
e) Ajust per inversions amb abonament total del preu.
f) Ajust per inversions realitzades per compte de l’entitat local i una altre AAPP .
g) Ajust per arrendament financer i contractes d’associació públic privada  (APP)
h) Ajust per fallits de préstecs concedits, operacions de permuta financera (SWAPS) i operacions 
de reintegrament i execució d’avals.

D’acord amb les xifres de la liquidació del pressupost 2012, la capacitat o necessitat de finançament 
calculada amb els criteris SEC95 de les entitats del grup Ajuntament de Granollers sotmeses a 
pressupost limitat és el següent detallat en ANNEX 1:

2. Per les entitats del grup sotmeses al Pla General de comptabilitat privada (EPE Granollers 
Mercat, Granollers Escena S.L. i Granollers Audiovisual S.L.) la capacitat o necessitat de finançament 
s’ha calculat com:

 La diferència, positiva o negativa, entre les despeses i els ingressos, corrents i de capital, 
computables a efectes de comptabilitat nacional, que es realitzarà  a través de les fases següents:

a. (+/-) Ingressos i despeses del compte de pèrdues i guanys.
b. (+/-) Variacions del balanç computables com ingressos i despeses
c. (+/-) Ingressos i despeses no considerats en comptabilitat nacional

(=) Total ingressos i despeses no financers ajustats a sec-95
d. (+/-) Ajust per homogeneïtzació operacions internes del grup

(=)(=)(=)(=) capacitat o necessitat finançament del grup en termes SECcapacitat o necessitat finançament del grup en termes SECcapacitat o necessitat finançament del grup en termes SECcapacitat o necessitat finançament del grup en termes SEC ----95959595

Pel que fa a l’apartat b) cal tenir en compte les variacions de balanç que hauran de ser considerats 
com a ingressos o despeses a efectes de comptabilitat nacional :
 Les despeses d’establiment s’imputaran a efectes de comptabilitat nacional com a despesa de 
l’exercici en que es produeixin.
 Les variacions de l’immobilitzat material i immaterial es valoren com despeses o ingrés  a efectes 
de comptabilitat nacional per la diferència entre les adquisicions (a preu compra) i les alienacions (a 
preu de venda).
 Les aportacions patrimonials rebudes en forma d’ampliacions de capital, aportacions per 
compensar pèrdues seran tractades en comptabilitat nacional com a transferències de capital 
rebudes, que igualment com les subvencions de capital s’hauran de computar com ingressos  en 



l’exercici en que es rebin.

Pel que fa a l’apartat c) cal tenir en compte el següent:
 No seran considerats ingressos en comptabilitat nacional els següents ingressos del compte de 
pèrdues i guanys:
 Les subvencions de capital traspassades a resultats d’exercici .
 L’excés de provisions per riscos i despeses
 Els beneficis per alienació d’immobilitzat financer , immaterial i material.
 Els beneficis en inversions financeres.
 No seran considerades despeses en comptabilitat nacional les següents despeses del compte de 
pèrdues i guanys:

 Les dotacions per amortitzacions de l’immobilitzat .
 Les variacions de les provisions de tràfic per crèdits incobrables i altres. 

Les provisions per riscos i despeses.
 Les pèrdues per alienació d’immobilitzat financer, immaterial i material.
 Les pèrdues d’inversions financeres.

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

D’acord amb les xifres que s’obtenen dels comptes anuals 2012 de les entitats del grup sotmeses al 
pla general de comptabilitat, es determina la seva capacitat o necessitat de finançament calculada 
amb els criteris SEC95 que es detalla en ANNEX 2 :

3. El resultat consolidatresultat consolidatresultat consolidatresultat consolidat del càlcul de la necessitat o capacitat de finançament sobre la liquidació 
dels comptes 2012, a efectes d’estabilitat pressupostària, de les entitats del grup Ajuntament de 
Granollers sectoritzades com administracions públiquesadministracions públiquesadministracions públiquesadministracions públiques  és el següent:



3.L’exercici pressupostari del 2012 és últim en el que aquesta Corporació entenc que existeix una 
divisió entre ens dependents, entre els corresponents a l’apartat 4.1 o 4.2 del RD 1463/2007, de 2 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de 
desembre, d’Estabilitat Pressupostaria, o el que seria el mateix entre administracions públiques i ens 
assimilats diferenciant-los dels ens que tenen més d’un 50% d’ingressos de mercat; aquesta 
Corporació a la documentació del pressupost 2013, estats de consolidació, a diferència de l’any 2012 
ja inclou l’empesa Granollers Promocions, SA, com inclosa en el grup d’ens d’ingressos de no mercat; 
per aquest motiu l’anterior comparació serà per al proper exercici modificada ja que s’inclourà aquesta 
empresa.

A. REGLA DE LA DESPESAREGLA DE LA DESPESAREGLA DE LA DESPESAREGLA DE LA DESPESA

L’article 12 de la LOEPSF especifica que “La variació de la despesa computable de l'Administració 
Central, de les comunitats autònomes i de les corporacions locals, no podrà superar la taxa de 
referència de creixement del producte interior brut de mig termini de l'economia espanyola... i  
“Correspon al Ministeri d'Economia i Competitivitat calcular la taxa de referència de creixement del 
producte interior brut de mig termini de l'economia espanyola, d’acord amb la metodologia utilitzada 
per la Comissió Europea en aplicació de la seva normativa. Aquesta taxa s’ha de publicar a l’informe 
de situació de l’economia espanyola al qual es refereix l’article 15.5 d’aquesta Llei. És la referència a 
tenir en compte per l’Administració central i cada una de les comunitats autònomes i corporacions 
locals en l’elaboració dels seus pressupostos respectius .”

El passat 20 de juliol de 2012, el Consell de Ministres va determinar la taxa de creixement per 
l’exercici 2013 de l’1,7%, però no està aprovada cap taxa per l’exercici 2012, pel que no és d’aplicaciópel que no és d’aplicaciópel que no és d’aplicaciópel que no és d’aplicació    
aquest control a la liquidació de l’exerciciaquest control a la liquidació de l’exerciciaquest control a la liquidació de l’exerciciaquest control a la liquidació de l’exercici     2012201220122012. 

Pel que fa a la liquidació de l’exercici 2012 sols serà necessari determinar l’import definitiu de la 
despesa computable consolidada, que constituirà la base de referència per controlar que  pel 
pressupost 2013 s’assoleixi l’objectiu de taxa de creixement de l’1,7%. 

Les entitats que s’han de tenir en compte a efectes del càlcul de la regla de la despesa són les 
classificades en article 2.1 LOEPSF, però com el que aquí farem és calcular la base de la despesa 
computable de l’exercici 2012 a efectes del control de la regla de la despesa del pressupost 2013, 
l’àmbit subjectiu d’aplicació del càlculs pel grup Ajuntament de Granollers estarà format per :
 Ajuntament 
 Patronat del Museu 
 EPE Granollers Mercat 
 Granollers Escena S.L. 
 Granollers Audiovisual S.L. 
 Granollers Promocions S.A. 

Com ja s’ha comentat a l’apartat anterior la societat Granollers Promocions S.A s’inclourà, a efectes 
de tutela financera i estabilitat pressupostària,  en el grup d’entitats classificades com administració 
pública a partir del pressupost 2013, per tant caldrà afegir-la en el  càlcul per determinar la base de la 
despesa computable de l’exercici 2012 a efectes del control de la regla de la despesa del pressupost 
2013. 



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

De la mateixa manera que a la capacitat o necessitat de finançament, el control de la regla de la 
despesa és a nivell de grup, per tan per calcular la base de la despesa computable 2012 del grup 
Ajuntament de Granollers caldrà distingir entre:

 Entitats sotmeses a pressupost limitat (PGCP): Ajuntament Granollers i Patronat del 
Museu.
 Entitats sotmeses al Pla General de comptabilitat privada: EPE Granollers Mercat, Granollers 
Escena S.L., Granollers Audiovisual S.L. i Granollers Promocions S.A.

1. Per les entitats sotmeses a pressupost limitat (Ajuntament de Granollers i Patronat del Museu) el 
càlcul de la despesa computable de la liquidació del pressupost 2012 s’ha fet seguint la Guía para la 
determinación de la regla de gasto del articulo 12 de la LOEPSF para corporaciones locales editada 
per la Intervenció General de l’Administració de l’Estat on es detalla que per obtenir els “empleos no 
financieros” exclosos els interessos del deute caldrà :

 Sumar les depeses reconegudes dels capítols 1 a 7 del pressupost de despeses liquidat 2012, 
tenint en compte que pel que fa al capítol 3 de despeses financeres, únicament s’inclouran les 
despeses d’emissió, formalització, modificació i cancel.lació de préstecs, deutes, altres operacions 
financeres i les despeses per execució d’avals, degut a que aquestes despeses no es consideren 
interessos segons el sistema europeu de comptes.

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

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

 Un cop determinada la despesa computable (“empleos no financieros”) es descomptaran 
aquelles despeses el destinatari de les quals sigui alguna de les entitats que integren el grup 
sectoritzat com administració pública.

Així de les xifres de la liquidació del pressupost 2012 la base de la despesa computable (“empleos no 
financieros”) de les entitats del grup sotmesos al PGCP és la següent detallada en ANNEX 3 :



2. Per les entitats sotmeses al pla general de comptabilitat privada (EPE Granollers Mercat, 
Granollers Escena S.L., Granollers Audiovisual S.L. i Granollers Promocions S.A.) el càlcul de la 
despesa computable de la liquidació 2012 s’ha fet seguint la Guía para la determinación de la regla de 
gasto del articulo 12 de la LOEPSF para corporaciones locales editada per la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat on es detalla que per obtenir els “empleos no financieros” exclosos els 
interessos del deute caldrà:
 Sumar els imports resultants dels següents apartats:

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

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

 Un cop determinada la despesa computable (“empleos no financieros”) es descomptaran 
aquelles despeses el destinatari de les quals sigui alguna de les entitats que integren el grup 
sectoritzat com administració pública.

Així de les xifres que s’obtenen dels comptes anuals 2012 de les entitats del grup sotmesos al pla 
general de comptabilitat, es determina la base de la despesa computable (“empleos no financieros”) 
que es detalla en ANNEX 4 :

3. El resultat consolidatresultat consolidatresultat consolidatresultat consolidat del càlcul de la base de la despesa computable de l’exercici 2012, a efectes 



del càlcul de la regla de la despesa 2013, de les entitats del grup Ajuntament de Granollers 
sectoritzades com administracions públiquesadministracions públiquesadministracions públiquesadministracions públiques (que inclourà la societat Granollers Promocions 
S.A.) és el següent: 

A. OBJECTIU DE DEUTEOBJECTIU DE DEUTEOBJECTIU DE DEUTEOBJECTIU DE DEUTE

La LOEPSF determina els límits d'endeutament de les administracions locals. Així en el seu article 13 
indica que:

"1. El volum de deute públic, definit d'acord amb el Protocol sobre procediment de dèficit excessiu, del 
conjunt d'administracions Públiques no podrà superar el 60% del producte interior brut nacional 
expressat en termes nominals, o el que s'estableixi per la normativa europea. Aquest límit es 
distribuirà d'acord amb els següents percentatges, expressats en termes nominals del producte 
interior brut nacional: 44% per l'administració central, 13% per al conjunt de comunitats 
autònomes i 3% per al conjunt de corporacions locals...

2. L'administració pública que superi el límit de deute públic no podrà realitzar operacions 
d'endeutament net."

Donat que el límit de l’article 13 de la LOEPSF és a nivell de sector local, cal entendre que l’objectiu a 
nivell d’entitat ve determinat pel límit vigent  per contractar operacions per endeutament. Per tant, 
s’assoleix l’objectiu de deute si el nivell d’endeutament del grup consolidat és inferior al límit vigent  
durant 2012 per contractar operacions per endeutament, o en cas de ser superior, aquest s’hagi 
reduït al llarg d’aquest exercici. 

En qualsevol cas, no és motiu d’incompliment els augments registrats per operacions autoritzades per 
la Tutela Financera o dins del marc dels Plans d’Ajust regulats pel RDL  4/2012.

Les entitats que s’han de tenir en compte a efectes del càlcul de l’objectiu del deute són les 
classificades en article 2.1 LOEPSF, així pel grup Ajuntament de Granollers el seu càlcul a 
31-12-2012 afectarà l’Ajuntament, el Patronat del Museu, l’EPE Granollers Mercat, Granollers 
Escena S.L. i Granollers Audiovisual S.L. 

De la mateixa manera que a la capacitat o necessitat de finançament i a la regla de la despesa el 
control de l’objectiu del deute és a nivell de grup, per tant distingirem entre:

 Entitats sotmeses a pressupost limitat (PGCP): Ajuntament Granollers i Patronat del Museu.
 Entitats sotmeses al Pla General de comptabilitat privada: EPE Granollers Mercat, Granollers 

Escena S.L., Granollers Audiovisual S.L. i Granollers Promocions S.A.

1. Per les entitats sotmeses a pressupost limitat (Ajuntament de Granollers i Patronat del Museu) el 
càlcul del nivell de deute a 31-12-2012 s’ha calculat seguint el desenvolupat per l’Ordre 



HAP/2105/2012, on  caldrà definir:

a) El Deute viu a 31-12-2012 per cada entitat que inclourà:
 Operacions amb entitats de crèdit ( a curt i llarg

 Factoring sense recurs
 Avals
 Deutes amb AAPP (inclou liquidacions pendents PIE 2008 I 2009)
 Altres operacions de crèdit (arrendaments financers, pagaments aplaçats, inversions amb 

abonament total del preu, associacions público-privades, altres.

b) Els ingressos corrents de caràcter ordinari per cada entitat calculats com :
 (+) ingressos dels capítols 1 a 5 de la liquidació pressupost ingressos

 (-)  ingressos afectats a operacions de capital
 (-)  ingressos dels capítols 1 a 5 no consolidables a futur.

Així de les xifres de la liquidació del pressupost 2012 s’obté un nivell de deute per les entitats amb 
pressupost limitat d’acord amb les dades:

a) Deute viu a 31-12-2012 detallat en ANNEX 5:

b) Ingressos corrents detallats en ANNEX 6 són

2. Per les entitats sotmeses al pla general de comptabilitat privada (EPE Granollers Mercat, 
Granollers Escena S.L., Granollers Audiovisual S.L.) el càlcul del nivell de deute a 31-12-2012 
s’ha calculat seguint el desenvolupat per l’Ordre HAP/2105/2012, on  caldrà definir:

a) El Deute viu a 31-12-2012 per cada entitat que inclourà:

 Operacions amb entitats de crèdit ( a curt i llarg)



 Factoring sense recurs
 Avals

 Deutes amb AAPP (inclou liquidacions pendents PIE 2008 i 2009)
 Altres operacions de crèdit (arrendaments financers, pagaments aplaçats, inversions amb 

abonament total del preu, associacions público-privades, altres.

b) Els ingressos corrents a considerar del Compte de Pèrdues i Guanys són els següents : 
 Compte 70 (import net de la xifra de negocis)
 Comptes 71, 7960, (6930) Variació existències de productes acabats i en curs.
 Comptes 75, 740, 747 (altres ingressos d’explotació)

Així de les xifres de la liquidació del pressupost 2012 s’obté un nivell de deute per les entitats 
sotmeses al pla general de comptabilitat privada d’acord amb les dades:

a) No hi ha deute viu a 31-12-2012 de les entitats EPE Granollers Mercat, Granollers Escena S.L. i 
Granollers Audiovisual S.L.

b) Els Ingressos corrents són els següents detallats en ANNEX 7:

3. El Resultat del CONTROL DE L’OBJECTIU DE DEUTEResultat del CONTROL DE L’OBJECTIU DE DEUTEResultat del CONTROL DE L’OBJECTIU DE DEUTEResultat del CONTROL DE L’OBJECTIU DE DEUTE consolidat del grup administració pública 
corresponent a l’Ajuntament de Granollers en data 31-12-2012 és el següent:

a) Nivell deute consolidat:



b) Ingressos corrents consolidats grup:

c) Ratis control objectiu de Deute:

4. Com ja s’ha comentat en als apartats anteriors la societat Granollers Promocions S .A s’inclourà en 
el grup administració pública a partir del pressupost 2013, per tant i de manera informativa 
adjuntem els càlculs del nivell de deute del grup a 01-01-2013 incloent la citada societat:



Ratis:

CONCLUSIÓ SOBRE ELS CONTROLSCONCLUSIÓ SOBRE ELS CONTROLSCONCLUSIÓ SOBRE ELS CONTROLSCONCLUSIÓ SOBRE ELS CONTROLS

1. Control de l’objectiu d’estabilitat pressupostàriaControl de l’objectiu d’estabilitat pressupostàriaControl de l’objectiu d’estabilitat pressupostàriaControl de l’objectiu d’estabilitat pressupostària.- Per les entitats definides a l’article 2.1 LOEPSF 
i 4.1 del reglament de la LGEP que pel grup Ajuntament de Granollers està format per 
l’Ajuntament, el Patronat del Museu, l’EPE Granollers Mercat, la societat Granollers Escena S.L. i 
la societat Granollers Audiovisual S.L., s’ha obtingut de la liquidació del pressupost 2012 un 
resultat consolidat a efectes d’estabilitat pressupostària d’import  7777....027027027027....531531531531,,,,81818181    euroseuroseuroseuros,,,,    del que es 
desprèn que s’assoleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària de la llei orgànica  2/2012.

2. Control de la regla de despesaControl de la regla de despesaControl de la regla de despesaControl de la regla de despesa.-  Al no haver estat determinada pel Govern de l’Estat una taxa de 
creixement per l’exercici 2012    no és d’aplicació aquest control a la liquidació de l’exercici  2012.  
No obstant pel que fa a la liquidació de l’exercici 2012 s’ha determinat el resultat consolidat del 
càlcul de la base de la despesa computable 2012, a efectes del càlcul de la regla de la despesa 
2013, que inclou les entitats del grup Ajuntament de Granollers sectoritzades com administracions 
públiques (inclosa Granollers Promocions S.A.): 



3. Control de l’objectiu de deuteControl de l’objectiu de deuteControl de l’objectiu de deuteControl de l’objectiu de deute.-  No hi ha cap normativa que defineixi quin és l’objectiu de deute 
individualitzat a nivell de entitat o grup consolidable d’entitats. Sols hi ha un objectiu a nivell de 
sector local a l'article 13 de la Llei Orgànica 2/2012. Per tant, mentre no hi hagi cap novetat, 
aquest control a nivell de grup d'entitats, és sols informatiu.

 Rati de l’objectiu de deute calculat seguint el que s’estableix en l’Ordre HAP/2105/2012 per les 
entitats que formen el grup Ajuntament de Granollers sectoritzat com administracions públiques a 
31-12-2012, que inclou  l’Ajuntament, el Patronat del Museu, l’EPE Granollers Mercat, Granollers 
Escena S.L. i Granollers Audiovisual S.L.:

 Rati de l’objectiu de deute calculat afegint de manera informativa la societat Granollers 
Promocions S.A.:

4. Els controls de la llei orgànica 2/2012 es compleixen en la liquidació del pressupost 2012 per les 
entitats que conformen el grup Ajuntament de Granollers classificades com administració pública  
segons article 2.1 LOEPSF i 4.1 del Reglament, format per l’Ajuntament, el Patronat del Museu, 
l’EPE Granollers Mercat, Granollers Escena S.L. i Granollers Audiovisual S.L.



5. Per tant en compliment del que s’estableix en l’article 16.2 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, 
pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, 
d’Estabilitat Pressupostaria, en la seva aplicació a les Entitats Locals, caldrà elevar al Ple de 
l’Ajuntament de Granollers aquest informe de control del compliment dels objectius d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, corresponent a la liquidació del pressupost de l’exercici 
2012 de l’Ajuntament i les seves entitats dependents classificades com administració pública. 
Aquest informe no és solament informatiu per l’acte d’aprovació dels compte general, sinó que 
forma part del mateix expedient a aprovar.

TERCERTERCERTERCERTERCER.- Un cop la Junta General de la societat Granollers Promocions S.A. ha aprovat els 
comptes anuals de l’exercici 2012 i s’ha donat coneixement al Ple de la corporació l'informe 
d'Intervenció on es posa de manifest el desequilibri financer dels comptes de la citada societat 
municipal i per tant l’incompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, es trametrà l’informe 
corresponent al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, que 
exerceix la tutela financera dels ens locals de Catalunya, en el termini màxim de 15 dies hàbils 
comptats des de la data en que s’hagi donat coneixement al Ple, tot en virtut del que s'estableix 
en l’article 16.2 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s'aprova el reglament de 
desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat Pressupostària, en la seva 
aplicació a les entitats locals ; a partir d'aquí la Corporació disposarà de tres mesos per aprovar, si 
s'escau, un pla de sanejament per corregir el desequilibri financer .

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

Alcalde president:
Moltes gràcies en aquest cas és un donar compte i per tant no hi ha votació i tampoc s'han demanat 
intervencions, passem al punt 5, és un Dictamen a partir del qual s'adapten diverses seccions censals 
al municipi de Granollers a la llum de la normativa electoral i del Padró municipal d'habitants. Senyora 
Secretària,

5555).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''ADAPTACIÓ DE DIVERSES SECCIONS CENSALS DEL MUNICIPIADAPTACIÓ DE DIVERSES SECCIONS CENSALS DEL MUNICIPIADAPTACIÓ DE DIVERSES SECCIONS CENSALS DEL MUNICIPIADAPTACIÓ DE DIVERSES SECCIONS CENSALS DEL MUNICIPI    
DE GRANOLLERS A LA NORMATIVA ELECTORAL I A LA DEL PADRÓ MUNICIPALDE GRANOLLERS A LA NORMATIVA ELECTORAL I A LA DEL PADRÓ MUNICIPALDE GRANOLLERS A LA NORMATIVA ELECTORAL I A LA DEL PADRÓ MUNICIPALDE GRANOLLERS A LA NORMATIVA ELECTORAL I A LA DEL PADRÓ MUNICIPAL    
DDDD''''HABITANTSHABITANTSHABITANTSHABITANTS

PrimerPrimerPrimerPrimer. El darrer dia 26 de febrer de 2013 (registre d'entrada núm. 3.824), la Delegació Provincial de 
l'Oficina del Cens Electoral es rep el seu escrit de 15 de febrer anterior, en el què notifica a aquest 
Ajuntament que, hi han algunes seccions electorals d'aquest municipi que no reuneixen els requisits 
que estableixen els arts. 23.2 i 24.1 de la Llei Orgànica 5/85 del Règim Electoral General, quan 
estableix que cada secció haurà d'incloure un màxim de 2.000 electors i un mínim de 500 electors i 
que les Delegacions Provincials de l 'Oficina del Cens Electoral determinen el número i els límits de les 
Seccions Electorals, una vegada escoltat als Ajuntaments.

Les seccions que comunica l'Oficina del Cens Electoral que a 1 de gener de 2013 no compleixen els 
requisits esmentats són les següents:

Districte Secció Electors
01 001 499
01 004 492
01 008 489
02 002 414
04 005 439
04 012 453



Després de comprovar aquestes seccions i procedir a la seva reorganització, s'ha pogut comprovar 
també que hi han altres seccions que no compleixen els requisits establerts per la Resolució del 
Ministeri de Presidència de dia 9 d'abril de 1997 que disposa la publicació de la Resolució de dia 1 
d'abril de 1997 de l'Institut Nacional d'Estadística, per la qual es dicten Instruccions tècniques als 
Ajuntaments sobre la gestió i revisió del padró municipal, quan en el seu apartat IV.Revisió de les 
unitats poblacionals, seccionat i carrers, estableix que "los Ayuntamientos llevarán a cabo la revisión 
del seccionado de su término municipal de acuerdo con las siguientes normas: a) Partición de las 
secciones que sobrepasen los 2.000 electores o de aquellos que superen los 2.500 habitantes. Las 
secciones resultantes de la partición deberán contener, al menos 500 habitantes....".

Aquestes seccions son les següents:

Districte Secció Habitants
02 004 2.684
03 006 2.776

En compliment a la normativa esmentada, es considera oportú modificar i adeqüar les seccions del 
terme municipal de Granollers que s'han fet esmen, agafant com a dades els habitants i els electors 
majors d'edat les del tancament del padró d'habitants a 1 de gener de 2013, en el següent sentit: 

Proposta modificació canvis seccions censalsProposta modificació canvis seccions censalsProposta modificació canvis seccions censalsProposta modificació canvis seccions censals

AAAA.... Desapareix la secció 01-002 i tots els electors passen a la 01-001.
BBBB.... Desapareix la secció 01-007 i tots els electors passen a la 01-004.
CCCC.... Desapareix la secció 01-008 i tots els electors passen a la 01-009.
DDDD. Part dels electors de la secció 02-004 passen a la 02-002 (es talla pel carrer de Ponent).
EEEE.... Es divideix la secció 03-006, tallant pel carrer de Carles Riba-Veneçuela, i es crea una nova secció, que 
serà la 03-010.
FFFF.... Desapareix la secció 04-005 i tots els electors passen a la 04-004.
GGGG. Desapareix la Secció 04-012 i tots els electors passen a la 04-009, i aquesta es divideix en la Subsecció  1, 
de la que formaran part els electors de la  04-009, i en la Subsecció 2, de la que formaran part tots els electors de  
la 04-012, 

El quadre resum d'aquests canvis es el següent :

SITUACIÓ ACTUALSITUACIÓ ACTUALSITUACIÓ ACTUALSITUACIÓ ACTUAL                                 NOVA SITUACIÓNOVA SITUACIÓNOVA SITUACIÓNOVA SITUACIÓ
DistricteDistricteDistricteDistricte SeccióSeccióSeccióSecció ElectorsElectorsElectorsElectors HabitantsHabitantsHabitantsHabitants                         DistrDistrDistrDistr.... Secció ElectorsSecció ElectorsSecció ElectorsSecció Electors HabitantsHabitantsHabitantsHabitants

AAAA.... 1 1 497 641 1 1 1.509 2.006
1 2     1.012    1.365

BBBB....     1  4 489 858        1 4 1.687 2.432
1 7 1.198 1.574

CCCC.... 1 8 491 998      1 9 1.288 2.460
1 9 797 1.462

DDDD.... 2 2 412 572 2 2 942 1.287
2 4 1.789 2.684 2 4 1.259 1.969

EEEE.... 3 6 1.946 2.776    3 6 988 1.350
         3 10 958 1.426

FFFF.... 4 4 644 1.097 4 4 1.082 1.839
        4 5 438 742

GGGG.... 4 9 809 1.289  4 9-1 809 1.289
  4 12 449 536 4 9-2 449 536

Notes: 
1. Com a electors s'han agafat els habitants espanyols majors d 'edat vigents en el tancament del padró a  
1-1-2013.
2. Com a habitants s'han agafat els del tancament del padró a  1-1-2013.

Tanmateix, s'ha tingut en compte les previsions del punt d) de l'apartat IV esmentat, quan estableix:



"Cuando se produzca una fusión entre dos o más secciones, se dará a la nueva el número de una de 
ellas, desapareciendo el de las restantes, pudiendo aparecer, por tant, saltos en la numeración de las 
secciones. Nunca se renumerarán las secciones, pudiendo quedar, por tant, secciones 
geográficamente contiguas con numeración no correlativa".

En aquest sentit, i aplicant la previsió anterior, després de la reorganització que s'ha fet esmen, resten 
sense contingut però mantenint la seva numeració les seccions següents: Les Seccions 002, 007 i 008 
del Districte 01, i les Seccions 05 i 012 del Districte 04. 

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

PrimerPrimerPrimerPrimer ....    Adaptar les seccions 001, 004 i 008 del Dictricte 1; les seccions 002 i 004 del Districte 02; la 
secció 006 del Districte 03, i les seccions 005 i 012 del Districte 04 que s'han fet esmen, a les 
previsions establertes pels art. 23.2 i 24.1 de la Llei Orgànica 5/85 del Règim Electoral General, quan 
estableix que cada secció haurà d'incloure un màxim de 2.000 electors i un mínim de 500 electors i a 
la Resolució del Ministeri de Presidència de dia 9 d'abril de 1997 que disposa la publicació de la 
Resolució de dia 1 d'abril de 1997 de l'Institut Nacional d'Estadística, quan estableix que les seccions 
no poden superar els 2.500 habitantes ni ser inferiors a 500 habitants, essent el resultat el següent:

Modificació canvis seccions censalsModificació canvis seccions censalsModificació canvis seccions censalsModificació canvis seccions censals

AAAA.... Desapareix la secció 01-002 i tots els electors passen a la 01-001.
BBBB.... Desapareix la secció 01-007 i tots els electors passen a la 01-004.
CCCC.... Desapareix la secció 01-008 i tots els electors passen a la 01-009.
DDDD. Part dels electors de la secció 02-004 passen a la 02-002 (es talla pel carrer de Ponent).
EEEE.... Es divideix la secció 03-006, tallant pel carrer de Carles Riba-Veneçuela, i es crea una nova secció, que 
serà la 03-010.
FFFF.... Desapareix la secció 04-005 i tots els electors passen a la 04-004.
GGGG. Desapareix la Secció 04-012 i tots els electors passen a la 04-009, i aquesta es divideix en la Subsecció  1, 
de la que formaran part els electors de la  04-009, i en la Subsecció 2, de la que formaran part tots els electors de  
la 04-012, 

El quadre resum d'aquests canvis es el següent :

SITUACIÓ ACTUALSITUACIÓ ACTUALSITUACIÓ ACTUALSITUACIÓ ACTUAL                                 NOVA SITUACIÓNOVA SITUACIÓNOVA SITUACIÓNOVA SITUACIÓ
DistricteDistricteDistricteDistricte SeccióSeccióSeccióSecció ElectorsElectorsElectorsElectors HabitantsHabitantsHabitantsHabitants                         DistrDistrDistrDistr.... Secció ElectorsSecció ElectorsSecció ElectorsSecció Electors HabitantsHabitantsHabitantsHabitants

AAAA.... 1 1 497 641 1 1 1.509 2.006
1 2     1.012    1.365

BBBB....     1  4 489 858        1 4 1.687 2.432
1 7 1.198 1.574

CCCC.... 1 8 491 998      1 9 1.288 2.460
1 9 797 1.462

DDDD.... 2 2 412 572 2 2 942 1.287
2 4 1.789 2.684 2 4 1.259 1.969

EEEE.... 3 6 1.946 2.776    3 6 988 1.350
         3 10 958 1.426

FFFF.... 4 4 644 1.097 4 4 1.082 1.839
        4 5 438 742

GGGG.... 4 9 809 1.289  4 9-1 809 1.289
  4 12 449 536 4 9-2 449 536

Notes: 
1. Com a electors s'han agafat els habitants espanyols majors d 'edat vigents en el tancament del padró a  
1-1-2013.
2. Com a habitants s'han agafat els del tancament del padró a  1-1-2013.



SegonSegonSegonSegon. Notificar aquest acord a l'Oficjna del Cens Electoral, juntament amb la documentació requerida 
en el seu escrit del dia 15 de febrer de 2013 (rebut en aquest Ajuntament el dia 26 de febrer de 2013; 
registre d'entrada núm. 3.824), i que fa referència a:

* Planimetria general del municipi i parcial de cada secció afectada pel canvi de seccionat tant en 
situació actual com després del canvi de seccionat .

* Un llistat de carrers per trams de les seccions implicades, amb identificació de la via per codi i 
nom a situació actual i altre llistat amb el canvi a realitzar ,
per tal que la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral pugui donar el seu vist i plau, i es 
procedeixi posteriorment a l'adaptació del Padró Municipal d'Habitants a les modificacions 
esmentades. 

Alcalde president:
Moltes gràcies, en farà la presentació el senyor Albert Camps, endavant,

Senyor Camps:
Si, bona tarda, la Delegació Provincial de l'oficina del Cens Electoral va notificar a l'Ajuntament de 
Granollers que calia procedir a re-formular la distribució de les seccions electorals del municipi 
atenent a dos criteris: que no hi podien haver seccions electorals amb un cens inferior a 500 
electorals, i un altre criteri és que la població de les seccions no pot superar els  2.500 habitants.
En el primer dels casos tenim sis seccions actuals que tenen un cens electoral inferior a 500 electors, 
que són a la 1-1, a la secció 1-1 del Gra, la secció 1-4 que vota a l'Escola Municipal del Treball, la 
secció 1-8 al pavelló de Congost, la secció 2-2 el lloc de votació Can Puntes, 4-5 una taula, una secció 
del Palau d'Esports i la 4-12 de les antigues escoles de Palou. En aquests casos el que s'ha fet ha 
estat adscriure aquestes seccions amb altres de “colindants” a fi de superar aquest mínim de 500 
electors que esmentava. Aquí val a dir que pel que fa a les antigues escoles de Palou, lloc on es vota, 
doncs de  manera territorial i que té a veure amb l'elecció del Consell Poble de Palou 05:23 tot i que la 
secció serà 4-9, que estarà conjuntament amb la del Centre Cívic de Can Bassa. El lloc de votació 
doncs continuarà sent les antigues escoles de Palou i aquesta secció a diferència de les altres doncs 
tindrà una distribució territorial per la qual es podrà mantenir el que fins ara era vigent .
En el segon dels supòsits, el que la població de les seccions no pot superar els 2.500 habitants, això 
passava o passa a dues seccions, la 2-4 de l'Escola Ponent i la 3-6 del Casal d'Avis de la Font Verda, 
en aquesta darrera l'opció ha estat separar-la, crear una nova secció i de l'Escola Ponent es parteix 
aquesta secció i una part passa a ajuntar-se amb la secció 2-2 que era una d'aquesta que tenia menys 
de 500 electors, i conforma doncs una secció d'aquesta manera amb més cens electoral i  per altra 
part doncs permet que no se superin els 2.500 habitants a la secció 2-4.
Tots aquests canvis que lògicament s'hauran d'informar als electors afectats, que entraran 
previsiblement en funcionament de cara a les properes eleccions si no hi ha cap novetat, que això 
sempre pot passar, del Parlament Europeu previstes per l'any 2014. 

Alcalde president:
Moltes gràcies, tots els Grups coneixen aquesta informació, l'han tractada a Comissió Informativa. Hi 
ha acord al voltant d'aquesta proposta, per tant la donaríem per aprovada. 

APROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde president:
Passem al punt número 6, que també és un Dictamen que s'aprovarà per unanimitat, és el que fa 
referència a aprovar les dues festes locals de Granollers per a l 'any 2014.

6666).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LES DUES FESTES LOCALS DE GRANOLLERS PER ADICTAMEN RELATIU A APROVAR LES DUES FESTES LOCALS DE GRANOLLERS PER ADICTAMEN RELATIU A APROVAR LES DUES FESTES LOCALS DE GRANOLLERS PER ADICTAMEN RELATIU A APROVAR LES DUES FESTES LOCALS DE GRANOLLERS PER A    



LLLL''''ANYANYANYANY    2014201420142014

D'acord amb les instruccions que cada any dicta el Departament d'Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya referents al calendari oficial de festes oficials laborals per a l'any 2014. En 
l'Ordre que es publica cada any s'estableix que: "A més de les festes esmentades es fixaran, 
mitjançant una ordre d'aquest Departament, dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a 
proposta dels ajuntaments."

Els Serveis Territorials a Barcelona del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya, requereix a l'Ajuntament de Granollers la notificació de l'acord de Ple que determini les 
dues festes locals de Granollers per al  2014.

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

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

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

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

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

3333rrrr.... El Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, en l'article 46, s'estableix que el Ple ha d'adoptar l'acord 
relatiu a l'establiment de les festes laborals locals .

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Aprovar com a festes locals de Granollers per a l'any 2014 els dies següents: 30 de maig 
(l'Ascensió) i 29 d'agost (Festa Major).

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

Alcalde president:
Moltes gràcies, també l'aprovem per unanimitat.

APROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde president:
Passem al punt número 7, és un Dictamen en el que aprovem unes modificacions en les Ordenances 
Fiscals, concretem a la 2.18, que és la Taxa per ensenyaments especials d'establiments municipals i 
serveis escolars, senyora Secretària,

7777).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MODIFICACIÓ DE L''''ORDENANÇA FISCALORDENANÇA FISCALORDENANÇA FISCALORDENANÇA FISCAL    2222....18181818,,,,    """"TAXATAXATAXATAXA    
PER ENSENYAMENTS ESPECIALS A ESTABLIMENTS MUNICIPALS I SERVEIS ESCOLARSPER ENSENYAMENTS ESPECIALS A ESTABLIMENTS MUNICIPALS I SERVEIS ESCOLARSPER ENSENYAMENTS ESPECIALS A ESTABLIMENTS MUNICIPALS I SERVEIS ESCOLARSPER ENSENYAMENTS ESPECIALS A ESTABLIMENTS MUNICIPALS I SERVEIS ESCOLARS""""    
2013201320132013



Primer.- A l'ordre ENS/270/2012 de 31 d'agost, de creació de l'import a abonar per diversos serveis 
relacionats amb els ensenyaments de formació professional inicial que prestaran els centres públics 
dependents del Departament d'Ensenyament, s'aprova les quantitats a exigir pel servei 
d'assessorament en la formació professional inicial, i pel reconeixement acadèmic dels aprenentatges 
assolits mitjançant l 'experiència laboral, dut a terme en els centres educatius esmentats. 

Els imports fixats són:
Servei d'assessorament - 60 €
Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l 'experiència laboral:
Per crèdit dels Títols LOGSE - 40 €
Per Unitat Formativa dels Títols LOE - 18 €

El Departament autoritza a cobrar per aquests serveis a altres centres que no són de titularitat del 
Departament i l'Institut Escola Municipal del Treball es va adherir al programa per poder oferir el servei 
de mesures flexibilitzadores com els altres centres d'educació que imparteixen cicles formatius del 
Departament d'Ensenyament.

És voluntat de l'Ajuntament de Granollers, titular del centre, oferir el servei i aplicar els mateixos 
imports que dicta el Departament d'Ensenyament en els seus centres i, per tant, al ser un centre públic 
de titularitat municipal, cal que s'aprovin les taxes corresponents.

Segon. L'Escola de Música vol oferir una nova activitat per a infants de 5 anys, d'iniciació a la formació 
musical. La classe per aquests alumnes seria d'una hora setmanal i es faria en grup de màxim 12 
infants. 

Així mateix, l'Escola de Musica vol donar resposta a la petició d'algunes famílies organitzant una Coral 
d'adults i famílies, que es faria una hora a la setmana. 

Ambdues activitats  generen una despesa de personal i de funcionament, per la qual cosa s'han 
proposat les següents taxes mensuals:

1. Iniciació a la música:   31,00 €/mes.
- Bonificació del 32,26% pels alumnes residents a Granollers

2. Coral per a adults i famílies: 15,00 €/mes.

Tercer. Tant en el cas de les taxes proposades per a l'EMT com per a l'Escola de Música, les tarifes 
proposades es situen per sota del cost real o previsible del servei, tal i com estableix l'article 24.2 del 
TRLHL. 

Quart. D'acord amb els informes emesos per la cap del servei d'Educació i el cap del servei de Gestió 
Tributària

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

IIII.... Art. 52 DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de 
Catalunya.

IIIIIIII.... 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 .

IIIIIIIIIIII.... Ordenances Fiscals per al 2013, aprovades per acord de Ple de data 30 d'octubre de 2012.

    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 reguladora de la taxa per 
ensenyaments especials a establiments municipals i serveis escolars de l'exercici 2013, amb la 
inclusió a l'epígraf 3. Escola Municipal de Treball, del punt 4) mesures flexibilitzadores i actuacions en 



Formació Professional inicial, i la inclusió a l'epígraf 4. Escola Municipal de Música  Josep Maria 
Ruera, de la lletra E. Altres activitats de formació, que incorporen les tarifes següents:

EpígrafEpígrafEpígrafEpígraf     3333....Escola Municipal de TreballEscola Municipal de TreballEscola Municipal de TreballEscola Municipal de Treball ....
4444....        mesures flexibilitzadores i actuacions en Formació Professional inicialmesures flexibilitzadores i actuacions en Formació Professional inicialmesures flexibilitzadores i actuacions en Formació Professional inicialmesures flexibilitzadores i actuacions en Formació Professional inicial
a)  Servei d'assessorament: 60,00 €
b)  Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l 'experiència laboral:
1)  Per crèdit dels Títols LOGSE:           40,00 €
2)  Per Unitat Formativa dels Títols LOE: 18,00 €

EpígrafEpígrafEpígrafEpígraf     4444....Escola Municipal de Música  Josep Maria RueraEscola Municipal de Música  Josep Maria RueraEscola Municipal de Música  Josep Maria RueraEscola Municipal de Música  Josep Maria Ruera ....
EEEE....Altres activitats de formacióAltres activitats de formacióAltres activitats de formacióAltres activitats de formació
1111....    Iniciació a la músicaIniciació a la músicaIniciació a la músicaIniciació a la música ::::            31,00 €/mes.

- Bonificació del 32,26% pels alumnes residents a Granollers
2222....    Coral per a adults i famíliesCoral per a adults i famíliesCoral per a adults i famíliesCoral per a adults i famílies :::: 15,00 €/mes.

SegonSegonSegonSegon....    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.

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

Alcalde president:
Moltes gràcies, en farà la presentació la regidora d'Educació, senyora Pietat Sanjuan, té la paraula,

Senyora Sanjuan:
Gràcies Alcalde. Sí, molt breument, per dir que avui portem a aquest Ple per a la seva aprovació les 
noves taxes de l'Escola de Música i de l'Escola Municipal del Treball per a la seva aprovació. Cal 
comentar que el context en que es proposen aquestes noves taxes és el següent:
L'aportació del Departament d'Ensenyament pel que fa a escoles de música ha passat de 600 a 230 
euros, el que significa una reducció del 61%, si parlem del Conservatori estem parlant que la reducció 
a estat d'un 51%. La proposta de la que parlem, doncs, és  oferir una major oferta a la ciutadania per 
tal d'augmentar el nombre d'alumnes  i incrementar també els ingressos.
L'Escola de Música vol oferir dues noves propostes formatives:
La primera va dirigida als més petits, als alumnes de 5 anys. Sabem, a Granollers, que la música és 
insubstituïble en el desenvolupament dels infants perquè incideix d'una manera natural en els 
aspectes motor, cognitius i emocional. Fins ara els estudis de música a l'Escola Josep Maria Ruera, 
començaven als 6 anys proporcionant una experiència musical globalitzada. Treballant amb la veu, 
l'escolta activa, el ritme i el moviment. També als 6 anys inicien el contacte amb diferents instruments i 
participen en una agrupació Orff. Ara avancem aquest primer contacte al 5 anys, es tracta  d'un curs 
d'iniciació a la música que preveu la combinació de  diferents matèries: el treball rítmic, l'auditiu, 
l’audició, la pràctica instrumental, divertir-se fent música, la part més lúdica i  la vivència de l’actuació 
en públic. Aquest fet afavoreix que els nens i les nenes,  als nens i a les nenes, l’estímul de facultats 
com l’abstracció, el raonament lògic, la imaginació, la memòria, la creativitat, la comunicació i l’afany 
de superació. Uns avantatges que cada vegada més, en virtut de les retallades és a l'abast de menys 
ciutadans. La taxa proposada és de 31 euros mensuals amb una bonificació del 32,26 euros  per als 
alumnes de Granollers.
La segona proposta va dirigida en canvi als més grans, als adults. Es tracta d'un curs de cant coral, 



per a persones amb inquietuds musicals o que senzillament els agrada cantar i volen formar part d'un 
grup de cant coral. En aquest cas la taxa proposada és de 15 euros. Val a dir que aquests nous 
serveis s'oferiran sense cap increment per el Pressupost de l'Escola Municipal de Música, ja que ho 
assumiran els mateixos professionals, sense increment.
Pel que fa a l'Escola Municipal del Treball, i en el marc de desenvolupament del Pla de Formació 
Professional que preveu el reconeixement i la certificació de l'experiència professional , l'escola del 
Treball, com la resta de centres públics on s'imparteixen estudis de Formació Professional ofereix un 
servei d'assessorament a les persones que, tot i no tenir cap titulació de Formació Professional, de 
FP, en la seva vida laboral han adquirit una experiència que pot ser certificada i reconeguda per tal de 
que, més endavant, quan la Generalitat desenvolupi el III Pla de FP i la nova Llei  que ha anunciat, 
pugui tenir la seva correspondència en les titulacions oficials
Així, doncs,  a l'Escola de Treball s'estan oferint els mateixos serveis d'assessorament i certificació de 
títols que en els centres públics del Departament d'Ensenyament. És per això que proposem, 
lògicament les mateixes taxes, sobretot si tenim en compte que primer, des del Departament ens han 
reduït un 72% el mòdul de funcionament de l'Escola Municipal de Treball i segon. Perquè els centres 
públics cobren aquestes taxes i el Departament dedueix aquests ingressos de la seva aportació al 
centre. Nosaltres els apliquem perquè tenim una reducció en el mòdul de funcionament, com he dit 
abans, i perquè proporcionar aquest servei ens representa un cost de personal. Amb el personal propi 
i l'horari actual no es pot donar el servei.
Aquestes taxes seran: per el Servei d'assessorament: 60 euros. I per el Reconeixement acadèmic dels 
aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral: Si són títols, crèdits del títols de LOGSE, 40 
euros i  per una unitat formativa dels títols LOE 18,00 euros, com estableix el propi departament.
Es tracta doncs, com veuen, d'una nova oferta formativa musical i de nous serveis per a la qualificació 
professional.

Alcalde president:
Moltes gràcies, aquí sí que hi ha demanades paraules. Sí? Endavant?

Senyor Gutiérrez: 
Gràcies senyor Alcalde, més o menys m'ha contestat la Regidora, però no m'ha quedat molt clar, em 
diu que aquí diu que en dues activitats generen despeses de personal i funcionament, no sé si he 
entès bé què diu que no n'hi haurà cap. 

Senyora Sanjuan:
No.

Senyor Gutiérrez:
No, no ho he entès bé.

Alcalde president:
Endrecem una mica el debat, vostè formula les preguntes que vulgui amb la seva intervenció i llavors

Senyor Gutiérrez:
No, és que en tenia feta una, però com que ja ha dit que no generarà això despesa, llavors ja potser 
simplement que m'aclarís això.

Alcalde president:
Molt bé, en tot cas, quan acabi el torn la senyora Sanjuan la contestarà. Per part de Convergència, 
no? doncs senyora Sanjuan té la paraula.

Senyora Sanjuan:
No, de fet, donada la situació, les retallades que ha fet el Departament, el propi claustre de l'Escola ha 
fet diferents propostes per rendibilitzar al màxim el funcionament de l'escola i procurar més ingressos 
sense que hi hagi més despesa per fer més sostenible el servei i no incrementar la taxa a les famílies. 



No n'hi haurà, ho faran els mestres que tenim. 

Alcalde president:
No sé si vol tornar a intervenir?

Senyor Gutiérrez:
No, no. Ja crec que m'ho ha dit, que no hi ha cap despesa, ja està, em queda clar.

Alcalde president:
En tot cas sí que s'ha demanat votació.

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor ::::        14141414 PSCPSCPSCPSC:::: 13131313 ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE:::: 1111
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra ::::        CapCapCapCap
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions ::::    11111111     CIUCIUCIUCIU:::: 6666 PPPPPPPP:::: 4444 AGAGAGAG:::: 1111

Alcalde president:
Passem al punt número 8, és un Dictamen a partir del qual s'aprova la modificació de crèdits número 
12 del Pressupost del 2013, senyora Secretària,

8888).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE L''''EXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJT    12121212////2013201320132013    DE MODIFICACIÓDE MODIFICACIÓDE MODIFICACIÓDE MODIFICACIÓ    
DEL PRESSUPOST DE LDEL PRESSUPOST DE LDEL PRESSUPOST DE LDEL PRESSUPOST DE L ''''AJUNTAMENT PER CRÈDIT EXTRAORDINARIAJUNTAMENT PER CRÈDIT EXTRAORDINARIAJUNTAMENT PER CRÈDIT EXTRAORDINARIAJUNTAMENT PER CRÈDIT EXTRAORDINARI

Vist que des de les àrees gestores s'ha proposat la tramitació d'un expedient de modificació del 
Pressupost de l'Ajuntament per crèdit extraordinari    per un import de 169.602,00€, al qual se li ha 
assignat el codi d'expedient MC AJT 12/2013.

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

Vist l'informe favorable emès per l'interventor general en virtut del que disposa l'article 36 del Reial 
decret 500/1990, de 20 d'abril, i l'article 7è i 8è de les Bases d'execució del Pressupost General per al 
2013.

Atès que de conformitat amb els articles 177 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel que s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i amb els articles 6 i 
següents de les Bases d'execució del Pressupost General per al 2013, el Ple és l'òrgan competent per 
a l'aprovació de l'esmentat expedient  de modificació del  Pressupost.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Aprovar l'expedient MC AJT 12/2013 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per 
crèdit extraordinari per un import de 169.602,00€, amb el detall següent:



     

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

Alcalde president: 
Bé, aquí no hi ha presentació, perquè és un expedient explicat a la Comissió Informativa i en tot cas, sí 
que hi ha paraules demanades, ICV-EUiA, endavant senyor Casanovas

Senyor Casanovas:
Gràcies Alcalde, més que res fer un aclariment, aquest punt que fa referència a un altre que  vindrà 
més tard, de l' Encomana de Gestió a Granollers Audiovisual dels equipaments de Roca Umbert . Com 
sap la regidora Alba Barnusell, durant diversos plens hem tingut diferències sobre aquest model de 
gestió, nosaltres, el nostre grup, té els seus dubtes, i al tenir relació amb el punt 16, el que volíem 
aclarir és el nostre vot negatiu en aquest de la modificació de Pressupost i també posteriorment en el  
16. Gràcies.  

Alcalde president:
Moltes gràcies, en tot cas ha expressat el vot. Ara si no hi ha cap més paraula, ni cap aclariment, sí? 
endavant senyora Barnusell, sí,

Senyora Barnusell:  No, si de cas, l'aclariment també després juntament amb el punt 16 i farem el 
debat en allà, gràcies,

Alcalde president:
Ho fem així. Molt bé

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor ::::        13131313 PSCPSCPSCPSC:::: 13131313
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra ::::            1111 ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE:::: 1111
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions ::::        11111111 CIUCIUCIUCIU:::: 6666 PPPPPPPP:::: 4444 AGAGAGAG:::: 1111

Alcalde president:
Per tant queda aprovada la proposta. Passem al punt número 9 és un altra modificació de crèdits. En 
aquest cas la número 14, senyora Secretària,

9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE L''''EXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJT    14141414////2013201320132013    DE MODIFICACIÓDE MODIFICACIÓDE MODIFICACIÓDE MODIFICACIÓ    
DEL PRESSUPOST DE LDEL PRESSUPOST DE LDEL PRESSUPOST DE LDEL PRESSUPOST DE L ''''AJUNTAMENT PER TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITSAJUNTAMENT PER TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITSAJUNTAMENT PER TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITSAJUNTAMENT PER TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS



Vist que des de les àrees gestores s'ha proposat la tramitació d'un expedient de modificació del 
Pressupost de l'Ajuntament per transferència de crèdits    per un import de 22.160,00€, al qual se li ha 
assignat el codi d'expedient MC AJT 14/2013.

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

Vist l'informe favorable emès per l'interventor general en virtut del que disposa l'article 38 i 40 del 
Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, i l'article 10è de les Bases d'execució del Pressupost General per 
al 2013.

Atès que de conformitat amb els articles 172 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel que s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i amb els articles 6 i 
següents de les Bases d'execució del Pressupost General per al 2013, el Ple és l'òrgan competent per 
a l'aprovació de l'esmentat expedient  de modificació del  Pressupost.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Aprovar l'expedient MC AJT 14/2013 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per 
transferència de crèdits per un import de 22.160,00€, amb el detall següent:
      

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

Alcalde president:
Moltes gràcies, aquí no hi ha demanades intervencions. Sí que hi ha demanda votació, per tant,

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor ::::        13131313 PSCPSCPSCPSC:::: 13131313
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra ::::        CapCapCapCap
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions :::: 12121212 CIUCIUCIUCIU:::: 6666 PPPPPPPP:::: 4444 ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE:::: 1111 AGAGAGAG:::: 1111

Alcalde president:
Passem al número 10, que és un Dictamen a partir del qual s'aprova una Modificació de Crèdits de 
caràcter extraordinari de 1.000.000 d'euros, en concret l'aplicació del Pla de Xoc, senyora Secretària,



10101010).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE L''''EXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJT    15151515////2013201320132013    DE MODIFICACIÓDE MODIFICACIÓDE MODIFICACIÓDE MODIFICACIÓ    
DEL PRESSUPOST DE LDEL PRESSUPOST DE LDEL PRESSUPOST DE LDEL PRESSUPOST DE L ''''AJUNTAMENT PER CRÈDIT EXTRAORDINARIAJUNTAMENT PER CRÈDIT EXTRAORDINARIAJUNTAMENT PER CRÈDIT EXTRAORDINARIAJUNTAMENT PER CRÈDIT EXTRAORDINARI

Vist que des de les àrees gestores s'ha proposat la tramitació d'un expedient de modificació del 
Pressupost de l'Ajuntament per crèdit extraordinari    per un import de 1.000.000,00€, al qual se li ha 
assignat el codi d'expedient MC AJT 15/2013.

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

Vist l'informe favorable emès per l'interventor general en virtut del que disposa l'article 36 del Reial 
decret 500/1990, de 20 d'abril, i l'article 7è i 8è de les Bases d'execució del Pressupost General per al 
2013.

Atès que de conformitat amb els articles 177 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel que s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i amb els articles 6 i 
següents de les Bases d'execució del Pressupost General per al 2013, el Ple és l'òrgan competent per 
a l'aprovació de l'esmentat expedient  de modificació del  Pressupost.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Aprovar l'expedient MC AJT 15/2013 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per 
crèdit extraordinari per un import de 1.000.000,00€, amb el detall següent:

      

      

              

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

Alcalde president:
Moltes gràcies, en farà la presentació la Regidora de Promoció Econòmica senyora Andrea Canelo, 
endavant,



Senyora Canelo:
Gràcies Alcalde.  Avui tal i com explicava la Secretària sotmetem a  aprovació plenària la modificació 
de crèdit corresponent a l'assignació pressupostaria de cadascun dels programes que conforma la 
proposta de Pla de Xoc 2013.
Enguany, i a diferència del Pla de Xoc de l'any passat, del 2012, el 1.000.000 d'euros que se destinarà 
està inclòs en el pressupost com a resultat del bon tancament de l'exercici del 2012, i per això, ja vam 
anunciar el compromís en el sí d'aquest mateix Ple, i del Consell Econòmic i Social, de destinar 
recursos per acompanyar a les persones més febles, les que pitjor s'ho passen i a facilitar la 
reactivació econòmica del teixit empresarial de la nostra ciutat .
Gràcies a la feina de molts anys, acurada, austera, i sent responsables del diner públic, l'Ajuntament 
de Granollers en moments en que les arques de les administracions, i especialment les locals estan 
en situacions d'absoluta fragilitat, pot presentar un pressupost ajustat, i del qual en destinarem 
exactament un 1.025.100 euros al Pla de Xoc que avui presentem.
Vivim moments complicats, inestables, de retallades i s'estan duent a terme polítiques de contenció i 
supressió de les despeses  socials que estan afectant molt directa i negativament a la provisió de 
diversos serveis i prestacions de competència autonòmica. Granollers té 5.996 persones aturades, el 
47% de les quals ja no cobren prestacions ni subsidis, i per tant es fa imprescindible que la ciutat 
aposti, acompanyi i pal�lií les situacions de risc i d'exclusió social que estan patint alguns dels nostres 
ciutadans i ciutadanes.
I ho farem tots junts, de la mateixa manera que ho vam fer el 2012, amb el treball conjunt de tots els 
Grups Municipals amb representació al Consistori, i aprofito el moment per agrair les aportacions i 
esforç d'arribar a acords dels grups d'Acció Granollers i de Convergència i Unió, i també de les 
organitzacions sindical, la Unió General de Treballadors i Comissions Obreres, i empresarials, Unió 
Empresarial Intersectorial i PIMEC, que han fet aportacions molt interessants i que en la majoria de 
casos estan recollides en la proposta que us passo a detallar .
Es tracta d'un Pla de xoc que s'estructura en sis eixos, seguint l'estructura de l'any passat.  En primer 
lloc el de suport a l'habitatge. Els problemes relacionats amb l'habitatge, són una de les 
conseqüències més greus i visibles de la crisi financera, i sovint són el reflex de la pèrdua d'ocupació 
de les famílies. Hem tornat a signar l'acord amb el Col�legi d'Advocats per continuar amb l'Oficina 
d'Intermediació Hipotecària, i destinarem recursos al manteniment dels dos pisos destinats a l'acollida 
d'urgència que ja vam arranjar amb el Pla de Xoc del 2012, i que permetran acollir de forma puntual a 
les famílies desnonades.
El segon eix, les beques. Es tracta de fer més accessibles els actuals sistemes de beques i 
complementar les que actualment ofereixen altres administracions, que degut a les rebaixes en els 
pressupostos, arriben a un  número inferior de persones, tot i haver experimentat un augment 
important en la demanda. Beques menjador, d'escoles bressol, casals d'estiu, per la pràctica 
esportiva. I d'ajudes a les escoles per la compra, re-utilització i reciclatge de llibres escolars .
El tercer eix, les subvencions a entitats. Entitats que sense ànim de lucre, es dediquen a pal�liar els 
efectes de la crisi en els més desfavorits, i que necessiten més que mai del suport de les 
administracions, en aquest cas APADIS, el Xiprer i Creu Roja.
El quart, el de suport a l'ocupació, la pèrdua del treball en el sí de les famílies a la majoria dels casos 
és el factor desencadenant de l'entrada en situacions d'exclusió social. Per tant creiem que es 
imprescindible donar suport a les famílies que es troben especialment afectades per la desocupació, a 
fi de millorar l'ocupabilitat dels seus membres i afavorir l'entrada dels recursos econòmics que 
assegurin de nou la seva autonomia. Per això farem Plans d'Ocupació per gairebé 100 persones, 
durant sis mesos, en diferents serveis o àrees de l'Ajuntament. I continuarem fent-nos càrrec també de 
les despeses de les empreses per la contractació del joves durant  6 mesos, amb el compromís que les 
mateixes empreses ampliïn el contracte 3 mesos més.
El cinquè eix, el del suport a l'empreneduria. Degut al canvi legislatiu dels darrers anys, la 
capitalització de l'atur per tal d'auto-ocupar-se és una de les sortides més habituals per a les persones 
amb situació d'atur que els permet assolir una nova manera de treballar, per compte propi, però que 
també es fa complicat per la dificultat actual d'accés al crèdit que imposen les entitats financeres. Per 
tant ens seguirem fent càrrec dels interessos que generin els préstecs, als que han de fer front per 
iniciar els seus projectes empresarials .
Per altra banda, el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal  de Granollers aposta per la preservació de 
la major part de l'espai agrari de la ciutat, que es localitza principalment a Palou, i des d'aleshores, 
l'Ajuntament ha intensificat els treballs de reconeixement del paper estratègic de Palou pel conjunt de 
la ciutat  i el seu desenvolupament econòmic, es per això que proposem recuperar els regadius a les 
terres de Palou, per tal de donar un valor afegit a la terra, al mateix producte i a la marca de producte 



de Palou.
El sisè eix, el de la formació, com a factor essencial al llarg de tota la vida laboral i imprescindible per 
encarar la inserció en el mercat de treball. Fent formació específica per a joves que no han aconseguit 
obtenir la titulació de l'ESO, per als que sí l'han aconseguida però no han pogut matricular-se en el 
cicles que voldrien. Formació també específica per fer recerca de feina activa per a persones 
aturades. I també en competències en tecnologies de la informació i de la comunicació .
Avui les persones que tenim la responsabilitat i representació a la nostra ciutat , ens posem d'acord per 
tal d'oferir a la ciutadania i al teixit empresarial, una mà estesa, una sortida a les seves situacions en 
ocasions dramàtiques i possibilitats de tirar endavant i veure un horitzó més amable que el present. 
Gràcies a tots els regidors i regidores que heu participat en el procés de debat , als grups municipals, a 
les entitats socials i econòmiques amb representació al Consell Econòmic i Social de la ciutat i a 
l'equip tècnic de diferents àrees de l'Ajuntament que ha treballat molt i durant molts mesos per donar 
forma a un Pla que es desenvoluparà d'avui en endavant, i que necessitarà de l'esforç i el treball de 
tothom. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies, aquí sí que hi ha sol�licitades paraules, en primer lloc, el senyor Pep Mur, per Acció 
Granollers, endavant 

Senyor Mur:
Gràcies Alcalde, bé, nosaltres agraïm que la Regidora reconegui les nostres aportacions en el Pla de 
Xoc, i encara haguéssim agraït més que haguessin assolit alguna de les nostres propostes, perquè 
malgrat que la Regidora diu que estan assolides algunes de les nostres propostes, jo porto alguns 
dies donant-li voltes al paper i no en veig cap. Però això no serà un motiu avui precisament per 
votar-hi en contra ni per abstenir-nos, perquè un Pla de Xoc passa per davant de quines són les 
propostes que fem cadascú, si las que es recullen són correctes i són interessants, i com que és així 
nosaltres hi votarem a favor.
Però també voldria aclarir que quan diu que s'han recollit, no ho veig tan clar, eh, jo no les veig 
aquestes propostes. En tot cas, aprofitar la sessió plenària per dir que alguna d'aquestes propostes 
que nosaltres havíem fet, precisament no implicaven cap aportació econòmica, sinó que possiblement 
aportaven o implicava una certa reestructuració organitzativa i un cert posar unes mans que 
segurament en el Consistori hi són, per gestionar alguns dels projectes que nosaltres havíem 
proposat, com era el cas, per exemple, del 5 per 1: que 5 famílies de Granollers doncs es fessin càrrec 
d'una família que té dificultats, això no costa diners. El que sí costa, és cert, és un aspecte 
organitzatiu, però que a nosaltres ens semblava que com a administració pública, aquesta qüestió 
organitzativa i en aquest moments en concret es podia assolir perfectament.
Havíem fet també una proposta que segurament no costaria diners si les persones que ho haguessin 
de dur a terme ho fessin voluntàriament, que també és un dels àmbits que es pensa potenciar en 
aquesta ciutat, com era l'ajuda psicològica a famílies que estiguessin en situació de precarietat, 
perquè les famílies a part de tenir problemes econòmics, a part de no poder tirar endavant, això els 
provoca certes situacions d'estrès personal i doncs una ajuda en aquest sentit hagués anat bé, això 
tampoc costava diners, però tampoc s'ha inclòs en el Pla de Xoc. A més a més, no calia canviar la 
quantitat, insisteixo, perquè la quantitat podia ser la mateixa.
Tampoc hi veiem, una cosa que tampoc costava diners, que és la simplificació administrativa. Ha 
parlat de l'emprenedoria, el projecte que es presenta aquí d'emprenedoria és un projecte, però crec 
que està molt encertat, que és un projecte que nosaltres vàrem valorar molt positivament aquest 
ajudar a que Palou es transformi en una zona de regadiu i s'hi puguin conrear altres, en tot cas, 
materials dels que ara hi són era positiu però, entenem, que no sé si es fa prou esforç perquè hi hagi 
una simplificació administrativa per tirar endavant projectes d'emprenedoria, i en aquest sentit, em 
refereixo al temps que es necessita per executar un projecte d'aquest estil, els diguem-ne, la despesa 
diguem-ne inicial, són elements que segurament si els tinguéssim en compte podrien també ajudar a 
que els emprenedors tiressin endavant amb més facilitat.
En tot cas, dels diferents projectes que nosaltres vam presentar i que no estan inclosos en aquest Pla 
de Xoc, hem volgut ressaltar aquests tres perquè ens semblaven especialment importants. Insisteixo, 
que en aquest moment el més important per a nosaltres no ha estat que es tinguessin en compte o no 
les nostres propostes sinó que hi ha unes propostes que són en si mateixes doncs bones per a la gent 
que ho necessita i en aquest sentit el nostre suport al Pla de Xoc. 



Alcalde president:
Moltes gràcies, té la paraula el senyor Casasnovas per ICV-EUiA,

Senyor Casasnovas:
Gràcies Alcalde no m'estendré gaire després de l'explicació detallada d'aquest segon Pla de Xoc que 
ha fet la regidora Andrea Canelo. Un Pla de Xoc necessari davant de la situació que pateix la nostra 
ciutat, com bé ja ha dit, més de 6.000 aturats i aturades són gairebé la mitat que no reben cap 
prestació.
Sabem que des del mon local no podrem solucionar els problemes que està comportant aquesta 
crisis. Una crisis que no han creat els ciutadans, però que són els que ho estan patint, des de situació 
d'atur, pèrdua d'habitatge habitual, i el més preocupant, els infants, uns infants que davant d'aquesta 
precarietat no tenen garantida una alimentació mínima, això hauria de ser una prioritat per aquest 
país, com deia, des de l'administració local no solucionarem aquesta situació però amb aquest Pla de 
Xoc, en la mesura del possible, fa allò que el Govern de la Generalitat no està fent, des de la creació 
de Plans d'Ocupació, que han apaivagat momentàniament la situació d'atur de gairebé 100 veïns i 
veïnes de Granollers, donant suport i solucions temporals a aquells que han perdut el seu habitatge.
També el nostre Grup va fer la proposta demanada d'incloure els habitatges que encara són lliures i 
que gestiona Granollers Promocions per donar sortida a situacions d'emergència. També aquest Pla 
dóna suport a la infància amb diverses mesures entre elles les beques menjador. Hi ha altres accions 
però l'ultima que voldria destacar són les subvencions a entitats que gràcies a aquestes hi ha 
ciutadans que tenen un plat a taula cada dia. Des de IC-EUiA valorem positivament en global les 
mesures d'aquest segon Pla de Xoc, i per això tindrà el nostre suport. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies, per part del Partit Popular, no hi ha intervenció? Per part de Convergència i Unió, 
endavant

Senyora Noguera:
Sí, gràcies, senyor Alcalde. Evidentment subscrivim, ens adherim al Pla de Xoc, com no podia ser 
d'una altra manera, hi votarem a favor, perquè evidentment hem tingut reunions amb la senyora 
Regidora, i hem fet com a Grup Municipal les nostres aportacions, si bé també hem de dir, home, que 
ens hagués agradat, jo el definiria en dos paraules, una certa practicitat en algunes mesures, i 
innovació que potser trobem a faltar en les nostres propostes, algunes d'elles que no s'han recollit en 
el Pla de Xoc. 
Insisteixo que recollim i subscrivim doncs les mesures preses i la seva quantificació, però nosaltres 
proposàvem també algunes mesures que evidentment hi havia una dotació pressupostaria que s'havia 
de tenir en compte, algunes de més qualitatives, per dir-ho així.
La primera, i no hem vull estendre molt, era negociar, i això s'ens va dir que ja s'estava fent, però en 
tot cas és potenciar-ho més, la negociació amb entitats bancàries que disposin de pisos buits, ja sigui 
de desnonaments realitzats per execucions hipotecaries perquè es puguin posar a disposició de 
l'Ajuntament i aquest els pugui gestionar temporalment. Ja sé que estem parlant aquí de diferents 
entitats financeres, i això segurament no es fàcil, també per la reestructuració que tenen les entitats 
financeres en aquest moments, però en tot cas és un impuls que entenem que si s'està fent, que no el 
posem en dubte, però s'hauria de potenciar en aquest sentit doncs una mica per afavorir doncs 
aquests lloguers socials, doncs de persones que puguin quedar desnonades i que puguin quedar 
doncs al carrer, no?
També proposàvem amb famílies amb precarietat econòmica i de manca de mitjans, formules, igual 
com hi pugui haver les beques menjador, doncs fer-se càrrec de pagaments bàsics, ni que fos durant 
un temps, per això en diem Pla de Xoc, com siguin els subministraments bàsics, no?, aigua, gas i llum 
també s'ens va dir que en Pressupost aprovat per l'any 2013 això ja estava contemplat, però si estem 
fent un Pla de Xoc doncs en tot cas s'hauria de poder afegir alguna partida pressupostaria en aquest 
sentit.
Com a mesura qualitativa, també dèiem, i sé que la senyora Andrea Canelo ho va recollir i crec que 



hauríem de fer-ho, perquè està molt bé anar a la radio els dimecres a parlar de diferents temes, i 
cadascú té la seva opinió, evidentment és fantàstic, però crec que hem de fer altres coses des de la 
Corporació, des del Govern vostre i des la Corporació nostra, com  a Ajuntament i és facilitar aquesta 
ocupabilitat de la que vostè feia menció, de les persones que s'han quedat sense feina, doncs això, 
fent programes a la radio, que hi hagi empreses que ofereixin els seus, les seves ofertes de treball, i 
poder conciliar d'alguna manera la oferta amb la demanda de treball, crec que això hauríem de 
propiciar-ho, crec que hi ha un cert compromís, en tot cas ho vam comentar vostè i jo, per poder fer 
això, ja dic que està molt bé debatre molts temes, però crec que hem de ser una mica més pràctics 
avui en dia amb la mancança de feina que hi ha malauradament per part de molta gent de la ciutat 
nostra.
Un altre tema, també aquest no era qualitatiu, era quantitatiu, i en tot cas era mesura innovadora que 
tampoc s'ha recollit era un Pla de Rehabilitació d'Habitatges amb borsa de lloguer social, posa en 
definitiva a disposició de l'Ajuntament pisos amb necessitat de rehabilitació per persones propietàries 
d'aquest pisos que no tenen els recursos necessaris per poder fer aquesta rehabilitació. I que es 
posés a disposició per part de l'Ajuntament, perquè se'n fes càrrec, evidentment això amb uns topalls 
de quantitats, és a dir, aquí s'hauria en tot cas de pensar això, quant, quin temps s'hauria de cedir a 
l'Ajuntament perquè doncs poder cobrar aquest lloguer i recuperar d'alguna manera part de d'inversió 
que fes l'Ajuntament d'aquesta rehabilitació que portés a terme, i entenem que era ampliar aquesta 
borsa de pisos a lloguer de persones que tenen mancances i que tenen precarietat econòmica.
Bé, més qüestions i acabo, altres qüestions qualitatives com crear un banc d'aliments, això hi ha 
coses que ja s'estan fent per entitats de la ciutat, com el Xiprer, Caritas, etc., però bé, en tot cas potser 
s'haurien d'organitzar doncs alguns dies assenyalats per poder adquirir aquest compromís com  a 
Corporació municipal d'estar gestionant i creant per part de l'Ajuntament facilitant doncs un cert banc 
d'aliments, entre cometes, per veure que estem compromesos amb els ciutadans de Granollers, des 
d'aquest punt de vista de vulnerabilitat social .
Un altre qüestió en quant a impostos i taxes municipals, això nosaltres ja ho vam dir quan es van 
aprovar les Ordenances Municipals crec que fa dos anys, ja ho dèiem, no es van recollir en les 
Ordenances Fiscals municipals, ho vam tornar a dir l'any passat, tampoc es va recollir, ara se'ns ha dit 
que es recollirà per part del Govern l'aprovació de les Ordenances Fiscals municipals de cara el 2014, 
em refereixo a les bonificacions fiscals per apertures de negocis, d'activitats econòmiques, que hi 
haurà una reducció substancial, crec que m'ho va comentar vostè mateixa, en tot cas, que quedi clar, 
o que quedi palès que és una aportació feta per part del nostre Grup des de fa dos anys i que no s'ha 
tingut en compte, ens hagués agradat poder-ho modificar i incorporar en el Pla de Xoc que estem 
portant a terme en aquests moments.
Bé, i en quant a altres qüestions que eren més qualitatives, me les salto i en tot cas també d'acord en 
l'apartat òbviament de subvencions a l'emprenedoria, amb les accions de formació, i tot lo que sigui 
doncs fomentar l'ocupació que és una mica la sangria  més important que tenim en aquests moments 
socialment i reiterar doncs les reunions que hem tingut que han estat doncs amb el to i amb l'amplitud 
de mires com creiem que hi ha d'haver en aquests temes de tant de gruix i tan substancials per part de 
la ciutat, i votarem favorablement al Pla de Xoc, òbviament. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies, per el Grup Socialista, el senyor Terrades, endavant

Senyor Terrades:
Gràcies Alcalde, ho deia la regidora Canelo, 6.000 aturats i aturades a Granollers són massa 
persones. I sabem perquè es produeix això, moltes activitats econòmiques a la nostra ciutat, no 
només a la nostra ciutat, del Vallés Oriental, de la Regió Metropolitana on també hi ha granollerins i 
granollerines que hi treballen i que s'han quedat sense feina, igual que ciutadans que viuen en altres 
ciutats i que treballàvem a Granollers que també s'han quedat sense feina. Perquè això no és una illa 
que afecti a un o un altre municipi, és un problema general, transversal, global.
Deia, moltes activitats econòmiques han baixat la seva persiana a Granollers, també en el territori, de 
fet els vallesos, el Vallés Oriental i el Occidental, que tenen una llarga tradició industrial han patit 
d'una manera severa aquesta crisis econòmica. I el tancament de moltes activitats han afectat també 
als serveis i al comerç de la nostra ciutat, perquè ha afectat al consum, i per tant aquí sí que hi ha un 
problema general que afecta els serveis i el comerç, afecta també a una desocupació en aquest 
sectors a la nostra ciutat. Granollers com a ciutat, i a la seva estructura econòmica, a patit, sens dubte 
i com no podia ser d'una altra manera, però ha aguantat i aguanta millor que l'entorn. No posaré cap 



exemple perquè suposo que a tothom li agradaria aguantar com aguantem nosaltres, i com aguanten 
els Pressupostos Municipals. No és cap consol, però el fet d'aquesta situació, d'haver gestionat 
acuradament els Pressupostos ens permet via pressupostos ordinaris, i també avui amb l'aprovació 
d'aquest Pla de Xoc apaivagar els efectes perversos d'aquesta crisis i que afecten al moll de l'os de la 
nostra societat, que afecten la cohesió social, que afecten, que poden provocar i que estan provocant 
greus problemes d'exclusió social i que afecten a l'autoestima de qualsevol persona que fa ja o que es 
trobi en aquesta situació després de molts mesos d'estar a l'atur i de no veure la llum al final del 
passadís, perquè estic convençut de que totes les persones que estan en aquesta situació intenten 
buscar un lloc nou de feina i malauradament no el troben.
I no es tracta només de fer mesures pal�liatives, es tracta de fer programes pro-actius per mantenir 
l'ocupació.
Jo destacaré 3 coses. Fem un Pla de xoc, però hi ha moltes de les mesures que ajuden a apaivagar 
aquesta situació en els pressupostos ordinaris. La inversió pública a la nostra ciutat. Home, no és la 
que havíem conegut anys enrere, però se segueix mantenint, no és una activitat o una actitud 
malgastadora, com a vegades s'ha dit, perquè això permet mantenir empreses i ocupació. Can 
Muntanyola, amb la col�laboració amb les petites i mitjanes empreses del nostre territori, jo crec que 
ajuden també a mantenir aquest teixit empresarial dinàmic encara a la nostra ciutat. Activitats 
empresarials, com les que estan ubicades a Roca Umbert, o el programa que avui encetem en aquest 
Pla de Xoc a través de les subvencions a explotacions agrícoles al Pla de Palou, no? O imaginem 
impulsar un nou espai d'activitats econòmiques i industrials de serveis i de lleure més activitats 
induïdes, com és el Pla Director del Circuit , jo crec que a través de la sinergia i la col�laboració entre la 
administració local i el Govern de la Generalitat permetran dinamitzar 40 hectàrees noves de sòl en el 
nostre municipi. O el impuls de la fibra òptica en els polígons industrials. Es tracta de barrejar, de tenir 
un mixt d'activitats o d'ajudes passives en aquelles persones que tenen problemes, combinant-tels 
amb actituds pro-actives per part d'aquesta administració del conjunt del Consistori com jo crec que 
estem fent.
Jo crec que és una bona idea el que apuntava el portaveu de Convergència i Unió en el tema de 
rehabilitació d'habitatges, el problema és que aquest Ajuntament ja ho feia, col�laborava amb el 
Govern de la Generalitat de Catalunya, a fer política de rehabilitació del nostre parc d'habitatges, 
2011-2012 no hi hagut cap nova obertura de convocatòries que ens permeti a nosaltres també 
col�laborar amb la Generalitat amb l'aportació de recursos o col�laborar amb l'aportació de recursos 
nets.
No s'ens pot demanar que ho fem tot des dels Ajuntaments, pagar beques, pagar la rehabilitació 
d'habitatges, coordinar la demanda entre oferta i demanda d'ocupabilitat. Em pregunto que fa el Servei 
d'Ocupació de Catalunya. I el 2013, algunes  de les coses que estem plantejant en aquí es puguin 
solucionar o es puguin augmentar i quan coneixem els pressupostos de la Generalitat, algunes de les 
incògnites que ens plantejàvem també tindrem una solució més positiva per el conjunt de ciutadans i 
ciutadanes de la nostra ciutat.

Alcalde president:
Moltes gràcies, no sé si la senyora Canelo vol cloure aquest primer bloc, o vol fer la rèplica millor dit, 
endavant

Senyora Canelo:
Sí, amb respecte a la intervenció del senyor Mur, llegeixo textualment, ajuts d'escolarització material 
escolar, manteniment de beques d'escola bressol, menjador, casals d'estiu i esportives, agilitzar les 
gestions per obrir un negoci en 24 hores, que ara li parlaré d'això, mantenir les ajudes als nous 
emprenedors ja existents.
És cert que totes les seves aportacions no estan recollides en aquest Pla de Xoc. És cert, ni les seves, 
ni les de cap Grup Municipal ni les dels sindicats , ni les del sector empresarial, però no és cert que  no 
n'hi hagi cap, n'hi ha algunes, també n'hi ha d'altres que no crec que valgui la pena que les detalli, si 
vostè ho vol, jo ho puc fer, perquè segur que aquest document el té també a mà com jo. És el seu 
document, que ja s'estan fent, s'estan treballant, algunes explícitament, d'altres no tan explícitament 
però sí en essència. Per tant, jo sí que considero que algunes de les seves aportacions estan en 
aquest document i per això li agraïa l'esforç d'haver arribat a aquest consens. Com li vaig dir en les 
reunions que hem tingut, ens comprometem a rebaixar la taxa d'activitats i ja ho vam dir, ho vam dir en 
el Grup de Convergència i Unió, i també en el seu Grup, de cara al debat de les Ordenances Fiscals 



en el si del debat, per tant a partir del setembre podem començar a parlar d'aquest tema, i hi ha un 
compromís en ferm d'aquest Govern de parlar-ne seriosament i de rebaixar aquesta activitat, aquesta 
taxa d'activitats, i pel fa al que vostè deia de l'agilització de les gestions per obrir un negoci en 24 
hores, és veritat que en alguns casos es demora, i es demora molt, però en el 95% dels casos 
l'obertura es immediata, és en 24 hores, jo avui vull obrir el meu negoci, i l'obro. Això funciona així, és 
així, com vostè sap segurament, des de que hi ha una  ordenança, una directiva europea que ens 
obliga com a país i com a ciutat a donar-nos per assabentats de que efectivament el negoci està obert. 
Un obre el negoci, i llavors presenta la documentació, i al cap de, em sembla que són 3 mesos, que 
l'administració té per comprovar que aquella documentació que el propietari del negoci presenta com 
a vàlida, ho és efectivament, per tant, simplificar més de 24 hores és difícil, això en el 95% dels casos, 
en el 5% restant és veritat que en alguns dels casos es pot demorar i en tot cas si és possible, vaja, 
crec que la regidora se'n preocuparà prou de mirar de veure si és possible reduir-ho.
Pel que fa a la intervenció del senyor Noguera una mica el mateix, alguna de les propostes que també 
li puc llegir del seu document, doncs estan incloses en el Pla de Xoc, algunes perquè ja es fan i no 
s'han inclòs com la creació d'un banc d'aliments, per exemple, o la negociació amb entitats financeres 
per a la cessió del ús dels pisos buits , per tal de donar-los a les famílies que tenen més dificultats , que 
això, tal com li va explicar la regidora Sánchez s'està fent, i s'està fent des de fa temps. I d'altres que 
vostè ens proposava hi estan incloses, com per exemple prioritzar les ofertes de treball en aquelles 
unitats familiars en situacions més precàries, no cal detallar-ho perquè no es quantifica 
econòmicament però vostè sap que jo li vaig donar el meu compromís que això es faria i en el Plans 
d'Ocupació així es farà tal i com es va fer el 2012, elaborar un mapa per tal de desenvolupar xarxa wifi 
i fibra, i ja li vaig dir que s'està fent en alguns casos el tenim fet, en polígons s'està fent i quan el 
tinguem acabat li donarem, o també la simplificació i millora dels tràmits municipals per a la creació i 
instal�lació d'activitats econòmiques que coincideix amb el senyor Mur i que té la mateixa explicació 
que li donava amb ell mateix, per tant, tot i que pot semblar que no és així, jo crec que quan hi ha un 
acord, vol dir que tothom cedeix i que hi ha d'alguna manera renúncies per part de tots, i tot i això 
doncs els hi agraeixo especialment les seves aportacions, també la seva dedicació perquè ens hem 
trobat amb varies ocasions i hem hagut de parlar del tema, i per tant l'esforç d'haver arribat a acords, 
gràcies. 

Alcalde president:
Moltes gràcies, no sé si el senyor Mur vol fer algun comentari, endavant.

Senyor Mur:
Breument, gràcies. A veure, en tot cas les accions que la regidora ha posat sobre la taula i diu que 
nosaltres les proposàvem, és cert, és veritat, només faltaria que no fos cert, però normalment eren 
propostes que ja coincidien amb les que tenia l'equip de govern, i per això va ser fàcil, diguem, 
posar-nos d'acord, perquè quan dius beques menjador, tothom portava en el seu Pla de Xoc beques 
menjador. Per tant, la majoria d'elles, eren propostes en tot cas ja assumides per l'equip de govern. Jo 
quan he dit que no se'n havia assumit cap era d'aquelles que no estan assumides per l'equip de 
govern i que són propostes noves, que no eren en cap paper, i que les proposàvem en aquest cas 
nosaltres.
En tot cas, jo vull fer èmfasi o vull incidir en que precisament, fins i tot en el moment en que el Pla de 
Xoc semblava que havia de ser una mica diferent, perquè estàvem pendents de determinades ajudes 
que havien d'arribar de la Generalitat, i per tant l'havien distribuït diferent, i nosaltres també hi estàvem 
d'acord, perquè vam considerar que la priorització era la que s'establia en aquí, vam continuar posant  
sobre la taula propostes que no tenien cost econòmic, i que per tant, era igual si teníem o no teníem 
els diners que volíem tenir, podíem fer coses amb els que teníem, i altres coses sense diners, jo 
voldria incidir en el fet que val la pena a vegades o crec que valdria la pena, fer un esforç, em sembla 
que ho ha dit el company de Convergència, per ser una mica innovadors en el Pla de Xoc, en portem 
dos, són molt similars, no sé si n'haurem de fer 3, em sembla que haurà de ser així malauradament, 
m'agradaria que en el tercer intentéssim aportar algunes coses noves.
Les que ja hi són, si han de continuar sent-hi endavant, però hi ha propostes que poden no tenir cost, 
que sí requeriran d'esforços, això és veritat, de la gent, de les persones que treballen segurament en 
l'administració pública en aquest cas, coordinades amb altres entitats, i això va sortir en algun dels 
debats amb la regidora de Benestar, coordinades amb altres entitats, poder tirar endavant projectes 
com per exemple el 5 per 1, que nosaltres diguem-ne defensàvem. Per tant en tot cas, no és només 



diguem-ne acceptar unes propostes que ja són acceptades per definició gairebé, perquè són bàsiques 
en el funcionament d'una ciutat, del dia a dia, de la gent que no pot tirar endavant, sinó una mica 
incorporar aquestes noves propostes que ens permetrien fer coses, que ens permetrien potser arribar 
a més gent, són més difícils de fer, ja ho sé, és molt més difícil organitzar una gent, que posar i ara 
vaig a dir una “tonteria” molt gran, però, posar un 1.000.000 d'euros a disposició d'una sèrie 
d'activitats, dic que és més difícil, perquè en aquest cas nosaltres per sort aquest Ajuntament estalvia, 
i tenia a disponibilitat aquest 1.000.000 d'euros, això és una cosa que molts pocs ajuntaments, em 
temo, de Catalunya ho poden dir, i per tant d'això en tenim que estar orgullosos, però en tot cas, jo 
demano, insisteixo, que ens esforcem en fer coses que no costin diners, que requereixen de més 
voluntat de les persones, però que es poden fer i que podem arribar a altres projectes. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Sí? Endavant senyor Noguera,

Senyor Noguera:
Gràcies. No, només un comentari. En fi, no, tornaré a reiterar una mica les propostes que ja he 
comentat abans que no s'havien recollit, segurament perquè també estem d'acord en que quan un fa 
un Pla de Xoc, s'ha de marcar uns límits pressupostaris, no? però bé, també diem que segurament 
hauríem de d'aplicar una política d'austeritat en determinades qüestions, i intentar fer un esforç 
addicional quantitatiu, i també una mica el que comentava el company Pep Mur, doncs que hi ha 
qüestions qualitatives que sí que es poden fer des de la Corporació, no?
Això que deia la senyora Regidora Andrea Canelo de que determinades qüestions s'estan fent, 
segurament deu ser “fallo” nostre, ja per part del nostre Grup, “fallo” vull dir en el sentit de no fer un 
seguiment més acurat de la seva acció de govern, perquè sí s'estan fent coses sembla que no ens en 
hauríem de preocupar, jo crec que sí, que sí que ens en hauríem de preocupar tots els Grups 
Municipals, com exemple deia el tema de la negociació amb entitats financeres, en tot cas, jo no en 
tinc coneixement, ja m'hi poso jo primer, segurament perquè no pregunto i hauria de preguntar més a 
vostè o als regidors companys doncs que estiguin implicats en el tema, si és la senyora Sánchez la 
que feia referència abans, però en tot cas, bé hi ha Comissions Informatives que en tot cas està molt 
bé aprovar el Pla de Xoc, però entenc que durant l'any també haurien de dir, mira, doncs hem aprovat 
el Pla de Xoc, i s'està fent això, que ja s'informa en l'àmbit del Consell Econòmic i Social, però també 
hauríem de veure de fer un seguiment d'aquestes qüestions doncs en aquests moments realment molt 
importants, que són les entitats financeres que van desnonant pisos, i això  sí que ens “enterem” a les 
notícies com a Corporació, ho dic, i li dic al senyor Alcalde, no?, perquè després venen ciutadans aquí 
i diuen, jo ho he sentit a dir aquí, en aquesta sala, no?, que no es fan prou coses, no? jo l'altre dia veia 
el reportatge, i perdoneu que m'estengui una mica, no?, a Itàlia, lo que ha passat que va guanyar el 
Beppe Grillo, que és un comediant, va guanyar les eleccions, no?, "bueno", aquí que no ens passi lo 
mateix, aquí a la ciutat de Granollers, que surti no sé qui, no?, i digui escolti la Corporació no fan res, 
no?, perquè pel ciutadans, pels moments difícils, no?, vull dir, que no quedi el titular: l'Ajuntament 
aprova el Pla de Xoc 2013, fantàstic, ens aplaudim tots entre nosaltres, però que arribi als ciutadans, 
que ens arribi entre nosaltres, eh?, al marge de la controvèrsia política, jo crec que aquí vostès han de 
fer autocrítica, nosaltres, jo ja la faig també des d'aquest punt de vista, però aquestes coses que 
s'estan fent, expressem-les, diem-les, i que arribin als ciutadans de Granollers . Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies, senyor Terrades, no? senyora Canelo, vol intervenir? Endavant,

Senyora Canelo:
Disculpeu, només puntualitzar a les reunions, quan vàrem anar a parlar del Pla de Xoc, en el senyor 
Mur, i també amb el senyor Noguera, vàrem  anar amb un full en blanc, no vàrem portar cap proposta 
nosaltres, vam rebre la seva, i vam discutir sobre la seva, i a posteriori, dues reunions posteriors, vam 



parlar de la nostra proposta, per tant, no es ben bé que les propostes que vostès feien siguessin  les 
que teníem nosaltres, perquè nosaltres no portàvem cap proposta, això només per puntualitzar.
I després, respecte a lo que vostè deia senyor Noguera, és efectivament això és el que ens preocupa, 
aquest és un 1.000.000 d'euros que no s'ha de quedar en un despatx, ni ha d'estar en un paper, ni en 
aquesta acta, ni que se n'assabentin només les persones que estan aquí presents, és 1.000.000 
d'euros que va destinat a la ciutadania, 730.000 d'aquest 1.000.000 van destinats a Plans d'Ocupació, 
això vol dir, persones contractades, 100 persones contractades, estem parlant de gairebé el 75% 
d'aquest 1.000.000 d'euros, 115.000 estan destinades a beques, beques de diferents tipus, ja les he 
explicades abans, i 112.500 a formació. Segurament tots els Grups estaríem d'acord amb que això 
que suma 967.000 euros més els 30.000 de les subvencions a PADIS, perdó a Xiprer i a Creu Roja, 
són gairebé el 98% de la despesa que hem decidit entre tots destinar a aquest Pla de Xoc 2013. Per 
tant, efectivament són diners que aniran a la ciutadania directament, per tant, aquesta preocupació 
que vostè té també és la nostra i per això aquest Pla de Xoc. Gràcies.

Alcalde president:
No, en tot cas, només acabar, primer agraint la feina de la Regidora per tal de buscar aquests 
d'acords, aquest punts de compromís col�lectiu, acords no només en el sí d'aquest plenari, avui 
votarem per unanimitat aquesta proposta sinó també en el sí del Consell Econòmic i Social, aquesta 
és una proposta que neix l'any passat a partir de la reflexió col�lectiva d'un conjunt de gent, sindicats, 
empresaris, i partits polítics, però sobretot el que fem l'any passat, en primer lloc, i ara seguim, és el 
ser capaços d'acordar unes polítiques concretes, 1.000.000 d'euros, deixin-m'ho dir, insuficient, 
insuficient, per pal�liar la magnitud del problema que hi ha avui en aquest país, i en aquesta ciutat, 
amb gairebé 6.000 aturats, amb molta, molta, molta gent que no cobra subsidi, gairebé el 47%, el 
1.000.000 d'euros és insuficient, en som conscients, i per tant des d'aquest punt de vista, afrontem 
aquesta proposta també des de la més estricta humilitat d'haver pogut rescatar 1.000.000 d'euros de 
la despesa ordinària de l'Ajuntament per tal de completar programes que ja estem fent en alguns 
casos, en tot cas també dient molt i molt clar, que aquesta quantitat és insuficient, i alhora com que és 
insuficient però és la que aquest Ajuntament ha pogut reunir en aquests moments mirem d'aplicar-la 
amb la màxima eficiència, que vol dir això? home, en programes que siguin gestionables, amb un cost 
raonable, i que tinguin una repercussió el màxim directa possible, per això com ha dit la regidora, jo 
crec que en això hi hem estat d'acord tots i totes, el que es tractava era de passar de 60 i escaig llocs 
de treball generats l'any passat, en llocs d'ocupació, a gairebé els 100, perquè és la mesura més 
directa, la que genera la recuperació d'autoestima a gent, la que genera el fet que a casa tornin a 
entrar recursos, però sobretot aquesta situació de tornar-se a llevar d'hora per poder treballar, que és 
un element essencial, no?
Per tant, hem centrat, i aquest a estat l'acord, i des d'aquest punt de vista agraeixo el fet de que doncs 
hi hagi unanimitat, hem centrat l'acord en programes que siguin de gestió relativament  senzilla i que 
alhora tinguin una repercussió el més ràpida possible, perquè ens sembla que això és essencial en el 
Pla de Xoc.
I per altra banda, segurament l'any passat vam innovar moltes coses, hi havia un element de 
modernitat essencial en el programa de l'any passat que convé consolidar-lo i convé veure què passa 
amb les subvencions a les empreses, que demanen crèdits, comissions d'interessos, o què passa 
amb la creació de llocs de treball per a gent jove, són programes importants i que hem de mantenir el 
focus posat. I que jo crec, senyor Noguera, que expliquem,  a les Comissions Informatives, a totes, i 
també en el Consell Econòmic i Social, crec que hi hagut una explicació, jo diria que suficient i amplia 
de valoració del Pla de Xoc, i també de les mesures de caràcter social que acompanyen a aquest Pla 
de Xoc i que estan en el Pressupost Ordinari, ara no és el moment d'especificar-les, però han estat 
moltes les reunions en el que això ha passat, parlava vostè de la Plataforma d'Afectats per la 
Hipoteca, en la sessió en que ens varen acompanyar, en la darrera sessió en que ens varen 
acompanyar vàrem aprovar un Pla conjunt, un Pla d'actuació, un Pla d'actuació conjunt que ha tingut 
un efecte que és la reunió periòdica dels membres de la plataforma amb la presència de Caritas, amb 
la presència del Col�legi d'Advocats, fent un seguiment periòdic del qual, si no vaig errat, el senyor 
Terrades en fa, i la senyora Sánchez en fan explicacions a les seves Comissions Informatives .
Aquesta és una feina que s'està fent, perquè davant de la magnitud del problema el que hem 
d'accentuar és la capacitat perquè l'Administració Local posi la taula, centri els espais de reflexió i de 
coordinació i de treball conjunt, és el millor que podem fer, i per això el Consell Econòmic i Social jo 
crec que fa, a fet molt bé, en promoure aquest Pla de Xoc, no?
Jo només voldria acabar dient que a vegades des del món local, aquest Ajuntament però, jo diria, que 
el conjunt d'ajuntaments del país tenim la sensació de fer aquest esforç en solitari, molt en solitari. I 



sap greu. Sap greu el fet de no trobar a l'altra banda del telèfon amb un govern o amb l'altre, 
programes que ens puguin orientar, que ens puguin ajudar, programes que podem complementar, ho 
fem en solitari, i això no és bo, i una vegada més, jo reclamo un gran acord en aquest país per fer front 
al programa més greu que tenim, que és aquesta crisi econòmica que té aquestes víctimes tan 
directes, no? gent que s'ho passa malament, gent que li costa arribar a final de mes, no? Crec que és 
imprescindible un gran pacte institucional per fer front a la crisi econòmica, nosaltres hi posem tot el 
que podem, com a Consistori, avui ho hem fet, junts, però alhora o fem també al Pressupost Ordinari 
de l'Ajuntament, crec que cal un gran acord institucional en aquest país per fer front a la crisi , un acord 
de tots, i de totes.
I des d'aquest punt de vista aquest Ajuntament no només parla, que podria només parlar, sinó que fa 
l'esforç de fer unes passes, de caminar, i des d'aquest punt de vista no esperem que ningú ens digui el 
que hem de fer, tirem endavant. Ara, ens agradaria no tenir tan sovint aquesta sensació de solitud. En 
tot cas agrair la feina de tots i de totes, és un bon Pla, hi haurà molta gent que podrà fer coses que no 
podia fer abans d'aquest Pla, i en definitiva es tracta de posar els recursos que entre tots hem estalviat 
al servei de la comunitat, aquesta és la nostra feina i jo els agraeixo el seu vot favorable. Per tant 
aprovaríem per unanimitat aquest punt.

APROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde president:
Passem al punt número 11, és un Dictamen relatiu a l'aprovació del Pla Intern d'Igualtat de Gènere de 
l'Ajuntament de Granollers, senyora Secretària
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Els ajuntaments són els primers referents per observar les desigualtats, detectar les injustícies per raó 
de gènere i, sobretot, per observar els grans desajustos que encara es donen entre dones i homes en 
el seu accés a les oportunitats.

L’Ajuntament de Granollers està compromès políticament vers l’avenç en l’equitat de gènere, a través 
de mitjans claus com la generació d'instruments que tenen com a objectiu eradicar aquestes 
desigualtats i millorar la vida de tothom. En aquest sentit, des de l’any 2000 es decideix iniciar de 
forma ferma accions vers les polítiques d’igualtat, mitjançant la creació de la Regidoria d’Igualtat 
Dona-Home, anomenada actualment Regidoria del Pla per a la Igualtat d’Oportunitats. 

Al PAM dels anys 2007-2011 s’identificava de manera explícita el compromís de la corporació local de 
vetllar per que la igualtat de gènere sigui una realitat. La seva missió i objectius reflecteixen aquest 
compromís de servei a la ciutadania. 

I al PAM dels anys 2011-2015 el compromís continua amb la voluntat d’incrementar el nivell d’igualtat 
entre gèneres, amb les accions següents:

. Impulsar el paper de l'Observatori Local de Gènere com a instrument per generar i divulgar el 
coneixement sobre les desigualtats de gènere. 
. Fomentar el valor de la igualtat mitjançant una programació d'actuacions culturals i socials 
adreçades a avançar en un nou concepte de ciutadania igualitària i corresponsable .

D'altra banda, amb l'aprovació de la Llei orgànica 3/ 2007 per a la Igualtat efectiva entre dones i 
homes, s'instaura un nou marc legal d'acord amb el qual les institucions públiques, entre elles els 
ajuntaments, han de realitzar un Pla d'Igualtat intern de la corporació, per tal de corregir les 
desigualtats de gènere en l'àmbit laboral i millorar l'organització interna del personal de l'ens local, en 
clau de gènere.

Per aquest motiu l'Ajuntament de Granollers, a través de l'àrea de Recursos Humans conjuntament 



amb la regidoria del Pla per a la Igualtat, consensuem la necessitat de realitzar aquest Pla d'Igualtat 
intern. Per desenvolupar aquest procés hem comptat amb el suport de l’Àrea d'Igualtat i Ciutadania i, 
més concretament de l'Oficina de Promoció de Polítiques d'Igualtat Dona-Home de la Diputació de 
Barcelona. El resultat ha estat la realització de dos documents claus: 

1. La diagnosi de gènere, que contextualitza, analitza i avalua des de la perspectiva de gènere la 
situació global de l’organització municipal en relació a la igualtat d 'oportunitats entre dones i homes.
2. El Pla d'Acció del Pla d'Igualtat, document operatiu que concreta les accions per realitzar en un 
període inicial de 4 anys (2013-2016). 

La proposta del Pla d'Igualtat intern ha estat lliurada a les seccions sindicals municipals en data 17 de 
maig de 2013. 

L'objectiu d'aquest Pla és treballar per la igualtat d'oportunitats entre les dones i els homes de l'ens 
municipal integrant la perspectiva de gènere de manera transversal en el si de l’organització municipal 
i ser referents en la realització i implementació de les polítiques tenint en compte la perspectiva de 
gènere. 

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

1. Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. 

2. Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. 

    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 Pla Intern d'Igualtat de Gènere de l'Ajuntament de Granollers i el Pla d'acció 
2013-2016, documentació que s'adjunta.

SegonSegonSegonSegon.... Aprovar la creació de la Comissió del Pla d'Igualtat per a la implementació del Pla Intern 
d'Igualtat de Gènere, documentació que s'adjunta.

TercerTercerTercerTercer ....    Sotmetre a informació pública l'esmentat Pla per un període de trenta dies hàbils, mitjançant la 
publicació d'aquest acord en el BOP i en el tauler d'edictes de la corporació, al efectes que les 
persones que tinguin interès puguin formular els suggeriments que considerin oportuns. Si 
transcorregut aquest termini no s'ha formulat cap suggeriment o al�legació, es considerarà aprovat 
definitivament.   

Alcalde president:
Moltes gràcies, en farà la presentació la regidora de Règim Interior, senyora Aroa Ortego, endavant

Senyora Ortego:
Gràcies Alcalde, bé com deia la senyora Secretària ens disposem a aprovar el Pla Intern d'Igualtat de 
Gènere de l'Ajuntament de Granollers, un document que representa un pas més en el compromís per 
fer realitat la igualtat efectiva entre homes i dones, ja que com administració mes propera al ciutadà 
que som, hem de ser un referent en aquest tipus de polítiques, i en aquest cas en concret el que 
pretenem és perseguir aquesta igualtat entre els treballadors i treballadores municipals .
El document fa en primer lloc una diagnosi de quin és el punt de partida, considerant que estem en 
una bona situació però alhora també detectant algun camp amb recorregut de millora, i per tant que 
cal treballar, i que cal analitzar, per fer-ho, en la pròpia elaboració del Pla, ha participat una comissió 
tècnica, que s'estableix també com a òrgan d'impuls, i de seguiment de la implementació del mateix. A 
banda de que puguin crear-se altres comissions més especifiques en aquells temes en que així es 
requereixi.
Pel que fa a l'horitzó temporal, es preveu una durada fins el 2016, moment en el que haurà de 
revisar-se valorant el resultat de les accions que s'hagin anat duent a terme.
En quant a l'estructura el Pla estableix sis eixos estratègics, amb diferents línies d'actuació. Un primer 



eix, que estableix la incorporació de la perspectiva de gènere en els document i en els processos de 
gestió i fins i tot en el disseny de les polítiques socials. Un segon eix que pretén incorporar aquesta 
perspectiva gènere en  la gestió dels recursos humans, fomenten la representació d'homes i dones 
tant en les diferents àrees com en els diferents llocs de treball, adaptant també els processos de 
selecció, i garantint que la formació efectivament comporti un desenvolupament professional igualitari. 
Un tercer eix que tracta les condicions de treball i que considera necessari seguir treballant en el 
foment de la conciliació principalment. Un quart eix dedicat a la prevenció de riscos i seguretat laboral, 
que estableix l'aprovació d'un protocol d'actuació en casos d'assetjament sexual, entre altres mesures. 
Un cinquè eix que engloba temes comunicatius, tant pel que fa a la comunicació interna pròpia de la 
organització com a aquella que hagi de projectar a la societat aquest compromís institucional vers la 
igualtat. I per últim un sisè eix que afecta a Compres i a Contractació, i que el que pretén es 
sensibilitzar les empreses proveïdores i fins i tot preveu que estudiem revisar els precs de clàusules, 
perquè valorin el compromís amb la igualtat de gènere d'aquestes empreses.
Cal destacar, ja per finalitzar, que moltes d'aquestes mesures i accions detallades que preveu el Pla ja 
les estem aplicant des de fa molts anys a l'Ajuntament de Granollers. Ha quedat demostrat el nostre 
compromís en aquest sentit, amb la pròpia creació de la Regidoria d'Igualtat, i en moltes altres 
mesures que hem anat aplicant des de diferents serveis.
En definitiva el que fa aquest Pla, és reforçar aquestes mesures, afegir alguna petita novetat, i 
sobretot posant mètode i seguiment a cadascuna d'aquestes mesures, treballar des de la 
transversabilitat ens permetrà en el futur poder fer una millor avaluació d'aquest resultats i per tant 
poder seguir garantint la igualtat efectiva entre homes i dones dins l 'organització municipal.
No m'agradaria acabar sense agrair la feina i la implicació als membres de la comissió i a la resta de 
personal de la casa que ha participat en la seva elaboració, principalment de les àrees de recursos 
humans i del Pla d'Igualtat, a la empresa Cria SL i també a la Diputació de Barcelona pel seu 
assessorament.

Alcalde president:
Moltes gràcies, en aquest punt no hi ha sol�licitades intervencions, sí que hi ha expressat el suport de 
tots els Grups Municipals, per tant, 

APROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde president:
Ara passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Territori i Ciutat, al punt número 12, un Dictamen a 
partir del qual és fa una pròrroga del contracte dels serveis de manteniment dels elements 
constructius i de les instal�lacions dels edificis i dependències municipals i de l'enllumenat públic. 
Endavant senyora Secretària,
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Mitjançant acord del Ple en sessió ordinària que va tenir lloc  el dia 28 d'abril de 2009, es va  declarar 
valida la licitació i es va adjudicar provisionalment a l'empresa IMESAPI,SA amb CIF A28010478 el 
contracte de serveis plurianual per a contractar el manteniment dels elements constructius i de les 



instal.lacions dels edificis i dependències municipals i el manteniment de les instal.lacions 
d'enllumenat públic de l'Ajuntament de Granollers per al període d'execució des de l'1 de juliol de 2009 
fins al 30 de juny de 2012 amb possibilitat de 2 anys més de pròrroga de mutu acord, per un import 
màxim de 3.908.935,34  euros més 625.429,65 euros d'IVA(16%), el que fa un total de màxim de 
4.534.365,04 euros.

Mitjançant acord del Ple en sessió ordinària que va tenir lloc el dia 26 de maig de 2009, es va 
adjudicar definitivament el  contracte de serveis plurianual per a contractar el manteniment dels 
elements constructius i de les instal.lacions dels edificis i dependències municipals i el manteniment 
de les instal.lacions d'enllumenat públic de l'Ajuntament de Granollers  a l'empresa IMESAPI,SA amb 
CIF A28010478 amb subjecció als plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions 
tècniques particulars i la documentació aportada pel contractista .

Per acord del Ple en sessió ordinària que va tenir lloc el 26 de juny de 2012, es va aprovar la 
modificació del contracte de serveis per a la prestació del servei de manteniment dels elements 
constructius i de les instal.lacions dels edificis i dependències municipals i el manteniment de les 
instal.lacions d'enllumenat públic de l'Ajuntament de Granollers en el sentit de reduir l'import en un 
18,325% que representa un import màxim de 1.064.203,39 euros més IVA i aprovar la pròrroga 
d'aquest contracte amb efectes des de l'1 de juliol de 2012 fins a l'adjudicació del nou contracte, com a 
màxim fins al 30 de juny de 2013, per un import màxim de  1.064.203,39 euros més 191.556,61 euros 
d'IVA (18%), el que fa un total de 1.255.760,00 euros amb les mateixes condicions i preus unitaris 
ofertats.

El proper 30 de juny de 2013 finalitza el termini del contracte i  en aquests moments encara s'estan 
licitant els nous contractes de conservació i manteniment de l'enllumenat públic (Exp. 6/13) i el de 
manteniment de les instal�lacions elèctriques dels equipaments de l'Ajuntament de Granollers i les 
entitats adscrites (Exp. 14/13).

D'acord amb la clàusula VIII.3 del plec de clàusules administratives particulars, que regula aquest 
contracte, i la clàusula cinquena del contracte núm. 174/09 formalitzat amb data 10 de juny de 2009, 
aquest contracte pot ser prorrogable per mutu acord i de forma expressa fins a 2 anys més, sense que 
la durada de la seva vigència pugui excedir de 5 anys, sempre que les seves característiques 
continuïn inalterables.

L'empresa IMESAPI,SA ha presentat un escrit de data  10 de juny de 2013 i amb  núm. de registre 
d'entrada núm. 11190  de data 12 de juny de 2013, indicant el seu interès en prorrogar el contracte pel 
període de 3 mesos, comprès entre l'1 de juliol de 2013 i el 30 de setembre de 2013 amb les mateixes 
condicions tant econòmiques com contractuals del contracte actual per un import màxim de 
266.050,85 euros més IVA.

D'acord amb l'informe favorable emès pel Director del Servei de Manteniment de Ciutat i Seguretat de 
l'Ajuntament de Granollers de data 10 de juny de 2013, es considera oportú prorrogar  el contracte de  
manteniment dels elements constructius i de les instal .lacions dels edificis i dependències municipals i 
el manteniment de les instal.lacions d'enllumenat públic de l'Ajuntament de Granollers amb l'empresa 
IMESAPI, SA des de l'1 de juliol de 2013 fins el 30 de setembre de 2013, per un import màxim de 
266.050,85 euros més 55.870,68 euros d'IVA (21%), el que fa un total màxim de 321.921,53 
euros,d'acord amb la distribució d'imports per equipament a continuació indicats:

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS CIF: P0809500-B
Partida pressupostària Descripció Import (IVA 21% inclòs)
H200.92070.21200 Manteniment edif. Planif. i Ciutadania 1.800,00
H241.92910.22609 Activitats Cooperació i Solidaritat 180,25
H231.92420.22609 Activitats Barris 3.399,00
H232.33730.21200 Manteniment edificis Centres Cívics 6.489,00
H311.16001.21200 Manteniment Serveis Municipals 128,75
H314.92040.21200 Manteniment edificis administratius 15.000,00
H460.23001.21200 Manteniment edificis Serveis Socials i Gent  

Gran
1.375,00

H431.33810.22609 Activitats Festa Major 23.690,00
H430.33000.21200 Manteniment edificis equip. culturals 4.145,75



H432.33310.21200 Manteniment edificis Fabrica de les Arts 5.536,25
H441.33721.21200 Manteniment edificis i construcc.GRA 1.030,00
H422.34200.21200 Manteniment instal.lacions esportives 13.615,03
H422.34210.21200 Manteniment edificis i construcc.Palau d'Esports 4.120,00
H412.32120.21200 Manteniment edificis i construcc.mant.escoles 17.000,00
H413.32315.21200 Manteniment Centre Vallès 3.090,00
H416.32110.21200 Manteniment edif.i construc.Escoles Bressol 3.605,00
H417.32510.21200 Manteniment edificis i constr.Escola Musica 772,50
H418.32140.21200 Manteniment edificis i constr.Escola S.Llobet 3.090,00
H419.32210.21200 Manteniment edificis i construc. EMT 2.060,00

Subtotal dependènciesSubtotal dependènciesSubtotal dependènciesSubtotal dependències 110110110110....126126126126,,,,53535353
H311.16510.21000 Manteniment enllumenat públic 135.250,00
H311.16510.22112 Subministrament material enllumenat 75.000,00

Subtotal enllumenatSubtotal enllumenatSubtotal enllumenatSubtotal enllumenat 210210210210....250250250250,,,,00000000
TOTAL AJUNTAMENTTOTAL AJUNTAMENTTOTAL AJUNTAMENTTOTAL AJUNTAMENT 320320320320....376376376376,,,,53535353

PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU CIF:P5809506H
Partida pressupostària Descripció Import (IVA 21% inclòs)
H435.33320.21200 Manteniment edificis i const. Adm.Museu 515,00
H435.33325.21200 Manteniment edifici Adoberia 0
H436.33330.21200 Manteniment edificis i constr.La Tela 1.030,00
TOTAL PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEUTOTAL PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEUTOTAL PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEUTOTAL PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU 1111....545545545545,,,,00000000

ja que els treballs a realitzar són necessaris i imprescindibles pel bon funcionament  de l'enllumenat 
públic i de les  instal.lacions dels edificis i dependències municipals, i no es poden deixar de realitzar 
mentre s'adjudica la nova licitació.

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

Disposició transitòria primera del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el �

Text refós de la Llei de contractes del sector públic, en quant als contractes administratius 
adjudicats abans de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, que es regiran per la normativa anterior, 
inclosa la seva durada i règim de pròrrogues.
Article 10 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic pel que fa als �

contractes de serveis.
Article 23 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic pel que fa al termini �

de durada dels contractes de serveis i les seves pròrrogues.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.-     Aprovar la pròrroga  del contracte de serveis subscrit entre l'Ajuntament de Granollers i 
l'empresa IMESAPI,SA amb CIF CIF A28010478 per a la prestació del servei de manteniment dels 
elements constructius i de les instal.lacions dels edificis i dependències municipals i el manteniment 
de les instal.lacions d'enllumenat públic de l'Ajuntament de Granollers pel període comprès entre l '1 de 
juliol de 2013 i el 30 de setembre de 2013, que es regiran pels mateixos plecs de clàusules 
administratives i tècniques particulars reguladores del contracte, d'acord amb els fets i fonaments 
invocats i la següent distribució per partides:

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS CIF: P0809500-B
Partida pressupostària Descripció Import (IVA 21% inclòs)
H200.92070.21200 Manteniment edif. Planif. i Ciutadania 1.800,00
H241.92910.22609 Activitats Cooperació i Solidaritat 180,25
H231.92420.22609 Activitats Barris 3.399,00
H232.33730.21200 Manteniment edificis Centres Cívics 6.489,00
H311.16001.21200 Manteniment Serveis Municipals 128,75
H314.92040.21200 Manteniment edificis administratius 15.000,00
H460.23001.21200 Manteniment edificis Serveis Socials i Gent  1.375,00



Gran
H431.33810.22609 Activitats Festa Major 23.690,00
H430.33000.21200 Manteniment edificis equip. culturals 4.145,75
H432.33310.21200 Manteniment edificis Fabrica de les Arts 5.536,25
H441.33721.21200 Manteniment edificis i construcc.GRA 1.030,00
H422.34200.21200 Manteniment instal.lacions esportives 13.615,03
H422.34210.21200 Manteniment edificis i construcc.Palau d'Esports 4.120,00
H412.32120.21200 Manteniment edificis i construcc.mant.escoles 17.000,00
H413.32315.21200 Manteniment Centre Vallès 3.090,00
H416.32110.21200 Manteniment edif.i construc.Escoles Bressol 3.605,00
H417.32510.21200 Manteniment edificis i constr.Escola Musica 772,50
H418.32140.21200 Manteniment edificis i constr.Escola S.Llobet 3.090,00
H419.32210.21200 Manteniment edificis i construc. EMT 2.060,00

Subtotal dependènciesSubtotal dependènciesSubtotal dependènciesSubtotal dependències 110110110110....126126126126,,,,53535353
H311.16510.21000 Manteniment enllumenat públic 135.250,00
H311.16510.22112 Subministrament material enllumenat 75.000,00

Subtotal enllumenatSubtotal enllumenatSubtotal enllumenatSubtotal enllumenat 210210210210....250250250250,,,,00000000
TOTAL AJUNTAMENTTOTAL AJUNTAMENTTOTAL AJUNTAMENTTOTAL AJUNTAMENT 320320320320....376376376376,,,,53535353

PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU CIF:P5809506H
Partida pressupostària Descripció Import (IVA 21% inclòs)
H435.33320.21200 Manteniment edificis i const. Adm.Museu 515,00
H435.33325.21200 Manteniment edifici Adoberia 0
H436.33330.21200 Manteniment edificis i constr.La Tela 1.030,00
TOTAL PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEUTOTAL PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEUTOTAL PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEUTOTAL PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU 1111....545545545545,,,,00000000

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.- Autoritzar la despesa de l'import de la pròrroga per un total màxim de 266.050,85 euros més 
55.870,68 euros d'IVA (21%), el que fa un total màxim de 321.921,53 euros amb càrrec a les partides 
pressupostàries indicades en el punt anterior de l 'exercici 2013.

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.- Incorporar aquest acord com addenda al contracte núm. 174/09 formalitzat amb data 10 de 
juny de 2009 amb l'empresa IMESAPI,SA.

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.- Complementar els documents comptables AD(2013) amb càrrec a les partides 
pressupostàries indicades i els imports indicats  en el primer punt d 'aquest acord.

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

Alcalde president:
Moltes gràcies, el senyor Juanma Segovia en farà la presentació, endavant,

Senyor Juanma Segovia:
Si, muy brevemente, porque como ya anuncié en el pleno municipal del mes de abril donde 
aprobamos los pliegos de condiciones técnicas para licitar el contrato, la duración que hacía de la 
tramitación administrativa haría necesario prorrogar unos meses el actual contrato que, como decía la 
señora Secretaria  acaba el próximo 30 de junio. 
La licitación como saben los miembros de la Corporación  sigue su curso, hasta 10 empresas han 
presentado sus ofertas que estamos estudiando con detenimiento.
Así proponemos prorrogar únicamente en tres meses el actual contrato, del 1 de julio al 30 de 
setiembre, ya que a partir del 1 de octubre esta previsto que sea  la empresa adjudicataria nueva la 
que realice esta labor.



Alcalde president:
Aquí no hi ha demanades intervencions, sí que hi ha demanada votació,

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor ::::        13131313 PSCPSCPSCPSC:::: 13131313
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra ::::    CapCapCapCap
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions ::::    12121212 CIUCIUCIUCIU:::: 6666 PPPPPPPP:::: 4444 ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE:::: 1111 AGAGAGAG:::: 1111

Alcalde president:
Passem al número 13, és un Dictamen per el qual s'aprova la modificació de l'article que fa referència 
a la relació de productes que es poden vendre al Mercat Municipal de Sant Carles. Senyora 
Secretària,

13131313).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE L''''ARTICLEARTICLEARTICLEARTICLE    17171717    ----    
VENDA DE PRODUCTESVENDA DE PRODUCTESVENDA DE PRODUCTESVENDA DE PRODUCTES     ----    DEL REGLAMENT DEL MERCAT MUNICIPAL SANT CARLESDEL REGLAMENT DEL MERCAT MUNICIPAL SANT CARLESDEL REGLAMENT DEL MERCAT MUNICIPAL SANT CARLESDEL REGLAMENT DEL MERCAT MUNICIPAL SANT CARLES

El Ple en data  29 d'abril de 2008, va aprovar el Reglament del Mercat Municipal de Sant Carles, el 
qual va ser publicat íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), número 
5150 d'11 de juny de 2008.

S'ha dut a terme la revisió de l'article 17 del Reglament esmentat, amb l'objectiu d'ampliar els 
productes de venda del mercat, i facilitar el traspàs de les parades que es troben pendents de traspàs.

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

Els articles 60 i següents del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals, en relació a l'article 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, reguladors del 
procediment d'aprovació i modificació de les ordenances i reglaments .

És competència plenària indelegable l’adopció del present acord de conformitat amb allò que disposa 
l'article 52.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya.

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Aprovar inicialment la modificació de l'article 17 del Reglament Municipal del Mercat Sant 
Carles, aprovat per l'Ajuntament en Ple, en sessió celebrada el dia 29 d'abril de 2008 i publicat en el 
BOP número 5150 d'11 de juny de 2008, que queda redactat de la següent manera:

""""ArticleArticleArticleArticle     17171717
Les parades del mercat municipal estaran autoritzades per a la venda dels productes següents :

1. Carnisseria: tota classe de carns congelades i refrigerades. Carns  fresques  de bou, vaca, 
vedella, moltó, xai, cabrit, ovella i cabra.
2. Carn de cavall: Carnisseria per a la venda exclusiva de carn fresca de cavall . 



3. Cansaladeria: carns fresques, congelades o refrigerades de porc, cansalada fresca o salada, 
embotits frescos, adobats, cuits,  envasats al buit i a doll, pernil, carn freda i tots els articles en què la 
carn de porc sigui l'ingredient principal.
4. Polleria  i caça: carns fresques i congelades de pollastres, gallines,  ànecs de totes les 
varietats, guatlles, perdius, coloms, llebres i conills, caça menor, aus comestibles en general i ous, i 
tots aquells productes que tinguin com a ingredient principal la carn de pollastre o qualsevol dels 
productes autoritzats.
5. Peixateria: inclou la venda de tota classe de peix fresc, crustacis i marisc,  mol�luscs i cargols, 
com també tota classe d'articles semi-elaborats, congelats, fumats, refrigerats i precuinats en què 
intervinguin els ingredients anteriors.
6. Xarcuteria: inclou la venda d'embotits adobats o cuits, tota classe de pernils, formatges i 
elaborats làctics, mantegues i embotits de foie gras.
7. Queviures: pastes per a sopa, caves, licors i vins embotellats de tota classe, olis, cafès, sucres, 
margarines, caramels, cacaus i derivats, xocolates, galetes, fruita en almívar, mel, fruits secs i torrats, 
conserves, llet i productes làctics, productes de delicatessen o gourmet, amb denominació d’origen i 
curats, tots ells envasats o en conserva. Aquest article possibilita la venda de l 'article pasta fresca. 
8. Menuts:  inclou la venda de despulles del bestiar boví , oví i cabrum.
9.     Olives, conserves i pesca salada: inclou la venda de tota classe d'articles de procedència animal, 
vegetal i de peix, subjectes a procediment de conservació (s'entén els continguts en llaunes, pots de 
vidre o similars degudament retolades), gelees, codonyats i olives amanides o en salmorra. Són els 
únics autoritzats a detallar les conserves vegetals i de peix . 
10. Llegums i cereals: inclou la venda de llegums i cereals en preparacions distintes, sense farines, 
preparats alimentaris deshidratats  per  a brous i sopes, ganxets, cornes, patates fregides, fruits secs i 
torrats, a granel, envasats o en conserva i productes similars. 
11. Sabons i detergents: tota classe de productes i articles de neteja i drogueria. No podran vendre 
productes que siguin comestibles. 
12. Aliments dietètics i de règim: tota classe d'aliments dietètics, de règim i herbolari. 
13. Expenedors de pa i pastisseria: aquells articles autoritzats per la  normativa  vigent  i  d'acord  
amb les instruccions donades amb aquesta finalitat per l 'organisme competent.
14. Fruites  i  verdures:  tota  classe  de  fruites,  verdures, hortalisses,  patates i  altres tubercles i 
bolets, fruits secs a granel i verdures congelades. 
15. Perfumeria: productes de perfumeria i cosmètica. 
16. Flors i plantes: plantes, flors, testos, fertilitzants domèstics i productes complementaris . 
17. Bar: inclou el servei públic en forma de consumició de tota classe d 'articles de menjar i beure. 
18. Congelats: tot tipus de productes congelats.
19. Dolceria: tot tipus de pastes dolces i salades per a la seva venda a pes, llaminadures, 
gominoles i fruits secs a granel o envasats. 
20. Articles de regal i bijuteria: articles de guarniment, regal, reclam i bijuteria. 
21. Plats cuinats: tot tipus de productes culinaris, cuinats o precuinats, conservats en fred o en 
calent. 
22. Productes ecològics: tot tipus de productes que disposin del certificat del Consell Català 
d’Agricultura Ecològica o altres avals de producció ecològica a nivell estatal o europeu . 
23. Quiosc: venda de periòdics, revistes, llibres, articles de papereria, així com, de manera 
complementària, petites joguines i galindaines per a la quitxalla .
24. Serveis: Comprendrà la prestació dels següents serveis: reparació de calçat, reparació de 
vestits, recollida de bugaderia i de tintoreria, còpies de claus.
25. Entitats financeres: instal�lació de caixers automàtics. 
26. Basar: objectes nous per a la decoració de la llar, complements personals, quadres, estampes, 
litografies, gravats i postal, així com elements de parament de la llar:, i objectes de porcellana, 
metàl�lics de fang, de fusta, carros per anar a comprar. 
27. Comerç just: joguines, prendes de vestir i complements, aliments envasats i qualsevol altre 
producte que en la seva producció i sistema de comercialització, respecti criteris que garanteixin el 
desenvolupament sostenible de productors i treballadors en el país d’origen, garantint millors 
condicions comercial per aquests. La procedència d’aquests productes hauran d’estar garantits per 
algun organisme o organització internacional. 
28. Parafarmàcia: cosmètics, aliments infantils, articles de puericultura, productes d’higiene 
personal i qualsevol altre producte que, no sent medicament, es consumeixi, s’apliqui o s’utilitzi de 
qualsevol manera en el cos humà, d’acord amb el que estableixin les reglamentacions 
tècnic-sanitàries específiques de les diferents categories de productes que existeixen en el mercat, 
així com en la normativa vigent. 
29. Pasta fresca: pizzes artesanes per cuinar o al tall, pasta fresca, salses i condiments per al seu 



cuinat.
30. Bodega: vins, caves i licors de qualsevol mena, embotellats o a doll, i aigües embotellades amb 
denominació d'origen. No està permesa la degustació. 
31. Olis: tota mena d'olis i vinagres, sals i espècies per cuinar.
32. Xocolates: tota mena de xocolates i cafès, herbes per a infusions i espècies, envasades o a 
doll.  

Les denominacions tenen caràcter enunciatiu i no limitador, excepte en els casos en què la limitació 
vingui definida per la normativa en vigència.

Per a la instal�lació d'una activitat no prevista en aquest article caldrà autorització  expressa de la 
corporació, escoltada l’Assemblea de l’Associació de Venedors.

La interpretació dels dubtes que es produeixin quant a les activitats que regula aquest article és 
competència de la Junta del Mercat. Contra la seva interpretació, la persona interessada podrà 
recórrer davant el regidor delegat del servei. "

SegonSegonSegonSegon.- Sotmetre a informació pública la modificació esmentada pel termini de trenta dies, a fi que es 
puguin presentar al�legacions i reclamacions, mitjançant la inserció de l'anunci al Butlletí Oficial de la 
Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita 
diària,  al web municipal i al tauler d'edictes de l'Ajuntament, de conformitat amb allò que disposa 
l'article 63.2 del Reglament d'Obres, activitats i Serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, 
de 13 de juny, i l'article 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya .

TercerTercerTercerTercer.- Acordar que, transcorregut el termini anterior, sense que s'hagi presentat cap reclamació, 
s'entendrà aprovat DEFINITIVAMENT el reglament esmentat. 

Alcalde president:
El senyor Segovia en farà una breu presentació

Senyor Segovia:
Muy brevemente ya que la modificación de este artículo no tiene otro motivo que añadir una serie de 
productos al reglamento aprobado en abril de 2008 con el objetivo de ampliar los productos de venta 
del Mercat de Sant Carles y así a su vez facilitar el traspaso de alguna de las paradas que han 
quedado vacías y están pendientes de traspaso.
Se añaden los conceptos genéricos de pasta fresca, bodega, aceites y chocolates como también se 
amplían a productos lácteos el apartado número 7 de Queviures en que ya estaba recogida la leche 
pero no así sus derivados.
Estas propuestas, como no puede ser de otra manera se hacen de manera consensuada con la Junta 
del Mercat, como decíamos para dar más dinamismo si cabe a este importante equipamiento para la 
ciudad.               

Alcalde president:
Moltes gràcies, aquí hi ha l'acord de tots els Grups, no hi ha sol�licitades intervencions, per tant el 
donarem per 

APROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde president:
Passem al punt número 14, que és un Dictamen a partir del qual es desestimen les al�legacions i 



s'aprova el Reglament regulador de les Zones Verdes, endavant, senyora Secretària,

 
14141414).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A DESESTIMAR LES AL�LEGACIONS I RATIFICAR LDICTAMEN RELATIU A DESESTIMAR LES AL�LEGACIONS I RATIFICAR LDICTAMEN RELATIU A DESESTIMAR LES AL�LEGACIONS I RATIFICAR LDICTAMEN RELATIU A DESESTIMAR LES AL�LEGACIONS I RATIFICAR L''''APROVACIÓAPROVACIÓAPROVACIÓAPROVACIÓ    
DEFINITIVA DEL REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI PÚBLIC DDEFINITIVA DEL REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI PÚBLIC DDEFINITIVA DEL REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI PÚBLIC DDEFINITIVA DEL REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI PÚBLIC D''''ESTACIONAMENT DEESTACIONAMENT DEESTACIONAMENT DEESTACIONAMENT DE    
VEHICLES A MOTOR DE LA VIA PÚBLICA SOTA CONTROL HORARI LIMITATVEHICLES A MOTOR DE LA VIA PÚBLICA SOTA CONTROL HORARI LIMITATVEHICLES A MOTOR DE LA VIA PÚBLICA SOTA CONTROL HORARI LIMITATVEHICLES A MOTOR DE LA VIA PÚBLICA SOTA CONTROL HORARI LIMITAT ....    ZONA VERDAZONA VERDAZONA VERDAZONA VERDA     

Per acord de Ple de data 26 de març de 2013 es va aprovar inicialment l'establiment del servei públic 
d'aparcament regulat en àrea verda i el seu reglament.

Es va realitzar el tràmit d'informació pública  endegat mitjançant anuncis publicats en el BOp del dia 5 
d'abril de 2013, en el DOGC, número 6349 de 5 d'abril de 2013, i en el tauler d'edictes d'aquest  
Ajuntament durant els dies 5 d'abril a 13 de maig de 2013, ambdós inclosos.

El reglament ha estat publicat íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 
10 de juny de 2013.

El senyor  Carlos Sánchez da Silva, el dia 20 d'abril de 2013, va presentar al�legacions al Reglament 
regulador del servei públic d'estacionament de vehicles a motor de la via pública sota control horari 
limitat. Zona verda,   a través de la bústia telemàtica, dins del termini d'exposició  pública i les quals no 
van ser detectades formalment.

Atès que no es van tenir en compte les al�legacions esmentades, essent publicat el Reglament 
regulador del servei públic d'estacionament de vehicles a motor de la via pública sota control horari 
limitat. Zona verda, en el BOP del dia 10 de juny de 2013, a l'aprovar-se definitivament, d'acord amb el 
que estableix el punt cinquè de l'acord plenari del dia 26 de març de 2013.

Atès, no obstant, que s'han d'admetre les al�legacions realitzades pel senyor Sánchez i procedir a 
resoldre-les.

En data 17 de juny de 2013, el cap del Servei de Mobilitat ha emès informe tècnic, en el qual es 
proposa la desestimació de  les al�legacions presentades pel senyor Sánchez que es transcriu 
literlament:

"Desestimar les al�legacions presentades pel senyor Carlos Sánchez da Silva, el dia 20 d'abril, que es 
relacionen i contesten a continuació:

Primer.- "El documento inicial está muy poco explicado y muy poco desarrollado a mi entender, para 
tratar de regular un tema como este. Está escrito muy genérico y quedan muchas lagunas que en el 
resto de puntos le especifico. Por ello creo que sería positivo darse unas semanas para que puedan 
modificarlo y ponerlo otra vez a consulta de los ciudadanos de Granollers ."

En relació al contingut de les al�legacions presentades pel sr. Carlos Sanchez referents al “Reglament 
regulador del servei públic d'estacionament de vehicles a motor de la via pública sota control horari 
limitat. Àrea Verda”, hem de començar dient que el Reglament és un text que serveix per a incorporar 
en l'ordenament municipal el concepte i els usos de l 'Àrea Verda.

L'Àrea Verda és un mecanisme que permet “regular” l'aparcament en una zona determinada de la 
ciutat, afavorint per una banda els vehicles de les persones residents en aquella zona, i per altra 
afavorint també els vehicles forans que busquen un aparcament de curta durada. D'aquesta manera 
s'afavoreix també els comerços i les empreses de serveis de la mateixa zona .

És per això pel que s'ha redactat un Reglament que fixa què és i quines condicions s'han d'establir per 
a les futures àrees verdes, i delega en la Comissió de Govern per tal que aprovi els termes particulars 
de cadascuna de les futures àrees verdes que es vulguin implantar a la ciutat .

El que contempla son les normes imprescindibles, de manera detallada i suficient, per a la implantació 
inicial de la zona verda.



Segon.- “Sobre el preámbulo. Se dice que el aumento de la circulación de vehículos en Granollers 
provoca la insuficiencia de plazas de estacionamiento para determinados usos .
 
-          La circulación a disminuido, situación que ha permitido, por ejemplo, reducir de 4 a 2 carriles de 
circulación el tramo de la calle Girona que está ahora en obras y que hace unos 4-5 años ya planteé y 
se rechazó por ser imposible.
 
-          No se especifica para que “usos” hay déficit de plazas de aparcamiento."

És un preàmbul que expressa una de les primeres conclusions de la diagnosi del Pla de Mobilitat 
Urbana: “A Granollers hi ha suficients places d'aparcament per a les necessitats de la seva demanda, 
però no s'utilitzen els espais adequats per a cada necessitat” .

La circulació ha disminuït en termes generals, però degut a la gestió del trànsit a l'interior de la ciutat 
amb la jerarquització de les vies urbanes, hi ha carrers que han vist augmentada la seva intensitat de 
vehicles així com n'hi ha molts d'altres que l'han vist disminuir.

Tercer.- “Sobre el art. 1º. Objeto. Se dice que quiere regular el estacionamiento de los vehículos a 
motor.
 
-          Vehículos a motor es una categoría muy amplia. La experiencia de Barcelona ciudad lo limita a 
“vehículos de más de 2 ruedas, de un máximo de 9 plazas y que no superen los 6 metros de longitud y 
los 3.500 kg de PMA”. Para el resto de vehículos, Barcelona cuenta con múltiples zonas de carga y 
descarga, de motos y zonas para autocares." 

La definició de “vehicles a motor” s'entén perfectament. El reglament remet a la Junta de Govern la 
concreció, si cal, dels tipus de vehicles..

Quart.-. “Sobre el art. 3º- competencia y forma de gestión del servicio.
 
-          Párrafo 5, primera línea. A mi entender el redactado debería de ser “...de aparcamiento público 
fuera defuera defuera defuera de enenenen la vía pública....”. Fuera de la vía pública es en la casa de uno, zonas privadas, etc. Ver 
artículo 6, punto 2.
 
-          Hecho de menos, aunque en Barcelona sale en la ordenanza fiscal reflejado, que se hará con 
los ingresos que genera esta nueva actividad. En Barcelona los ingresos van destinados a 
actuaciones orientadas a impulsar la movilidad sostenible . Mi propuesta sería: 
o   inicialmente sirvan para pagar los gastos del inicio de la actividad (pintar, señales, parquímetros, 
personal, etc). Una vez hecho esto.
o   Cada año, pagados los gastos que genera la actividad, el “sobrante” o “beneficio de explotación” se 
invierta en cambiar toda la iluminación de Granollers para reducir el gasto energético .
o   Una ver pagado el material de la nueva iluminación, lo que “sobre” del área verde y lo que se 
ahorra en luz del iluminado público, destinarlo a .........
 
-          Faltaría un párrafo que hablara del personal laboral que trabajará en el control de la zona verde . 
Aconsejo que miren la forma de hacerlo en Barcelona. No solo vigilan quien paga y quien no. Hacen 
múltiples funciones que liberaría de trabajo a la Policía Local y se ganarían más efectivos para otras 
tareas (atestados, seguridad ciudadana, etc). "

Entenem que el text del cinquè paràgraf és correcte : “...l'activitat d'aparcament públic fora de la viafora de la viafora de la viafora de la via    
públicapúblicapúblicapública així com la informació del conductor...tenen una incidència notable en la regulació i ordenació 
del trànsit. Ens referim per exemple als aparcaments disuasoris: de la Bòbila, Ramon Llull, Conca del 
Besòs, ......

No és objecte de regulació en aquest reglament, ni la destinació dels ingressos obtinguts en la zona 
verda, ni les condicions laborals del treballadors de l 'empresa que efectua el seu control.

Cinquè.- “¿Ya existe una empresa (creo que el ayuntamiento recuperó la gestión, aunque en este 
tema no estoy seguro) que gestiona las zonas azules. ¿No sería más lógico crear una sola empresa 



municipal que gestionara toda la movilidad de Granollers "

Ara mateix, Granollers Promocions te adjudicada la gestió dels serveis de mobilitat a la ciutat: la 
gestió i control de la Zona Blava i de l 'Àrea Verda, i el pàrquing públic de Can Comas.

Sisè.- “Sobre el art. 2º, punto 2. Se debería de concretar en este mismo documento que zonas están 
afectadas con la nueva zona verde; que zonas cambiarán de zona azul a verde (si se da el caso) y 
que zonas estarán libres de zona azul y verde. En reglamentos consultados, se especifican 
claramente las zonas, no dejando la decisión en un futuro a lo que pueda decidir la Junta de Gobierno 
Local, sin consulta previa a la ciudadanía."

Tal i com s'ha explicat en el primer punt, es remet a la Junta de Govern municipal la determinació de 
cada nova zona verda, amb la definició de les seves característiques, beneficiaris, places 
d'aparcament i la taxa corresponent.

Setè.- “Sobre el art. 4º. Párrafo 3. Se habla de vehículos foráneos o sin identificar. La definición 
foráneos o sin identificar, queda un poco extraña cuando en el art. 10 ya se habla solamente de dos 
tipos de vehículos: residentes y no residentes, es decir, con y sin tarjeta identificativa."

El text és prou explicit referent a qui pot fer ús de la zona verda “ Podran fer ús de l'àrea Verda (tan) 
els residents amb la corresponent targeta identificativa com els vehicles forans o sense identificació 
que hagin obtingut el tiquet de control horari corresponent.

Vuitè.- “Sobre el art. 8º. Independientemente de los costes, tasas, impuestos, etc, que desde el 
ayuntamiento se quieran aplicar a los vehículos residentes, puede existir un grupo de vehículos no 
recogido en este reglamento: los vehículos que teniendo plaza de parquing no deseen formar parte de 
este nuevo proyecto del ayuntamiento."

Entenem que si no volen “formar part del nou projecte” no s'han de regular.

Novè.- “Sobre el art. 9º. Párrafo 3. Este reglamento traslada a la ordenanza municipal de circulación 
las sanciones al incumplimiento, por lo que esta sanción recogida en este párrafo, debería ser 
eliminada y trasladada a la citada ordenanza. "

Efectivament és el que s'afirma en els dos paràgrafs de l'article 15 (sancions) i no en l'article 9 
(identificatiu).

Desè.- "Sobre el art. 9º. En los vehículos usuarios de la vía pública y que en otros reglamentos 
municipales están exentos de pago e identificación, en el de Granollers no salen: bomberos, policía, 
cruz roja, minusválidos, parque móvil del ayuntamiento, protección civil, etc. Estos deberían de estar 
recogidos como exentos de identificarse y de pagar."

A l'article 15 diu: En tot allò que no estigui previst en aquest Reglament s'aplicarà el que disposa 
l'Ordenança Municipal de Circulació de Granollers, així com la llei 18/2009, de 23 de novembre,...i 
normes concordants.

Onzè.- "Sobre el art. 11, párrafo 4. Se hace mención a la obligación de respetar las órdenes dadas por 
la Policía Local. Es algo obvio y obligatorio por Ley por lo que debería ser eliminado del redactado ."

L'article 11 regula els deures dels usuaris de la zona verda. Entre ells, el d'haver de respectar i obeïr 
les ordres de la policia local .

Dotzè.-" Sobre el art. 12. Tasas. Punto caliente del reglamento, donde se pasa de puntillas en 
puntualizar claramente quien paga, que cuantías y de qué manera. Se pasa la pelota a la ordenanza 
fiscal, cuando esta solo debería puntualizar las cantidades, NO quien debe pagarlas. "

És propi de les Ordenances Fiscals la regulació de les taxes . 



Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

De conformitat amb els articles 67 i 105 105.2 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i procediment administratiu comú .

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Admetre a tràmit  les  al�legacions presentades  pel senyor Carlos Sánchez da Silva , el dia 20 
d'abril de 2013,  contra el Reglament regulador del servei públic d'estacionament de vehicles a motor 
de la via pública sota control horari limitat. Zona verda,   a través de la bústia telemàtica, dins del 
termini d'exposició  pública.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Desestimar  les al�legacions presentades pel senyor Carlos Sánchez da Silva contra el 
Reglament regulador del servei públic d'estacionament de vehicles a motor de la via pública sota 
control horari limitat. Zona verda, d'acord amb l'informe tècnic emès pel cap del Servei de Mobilitat, i 
que es transcriu literalment en la part expositiva d 'aquest acord

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Ratificar l'aprovació definitiva de l'establiment del servei públic d'estacionament regulat "àrea 
verda" i el seu reglament regulador i la seva publicació en el BOP del dia  10 de juny de 2013.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Publicar  la ratificació esmentada en el Butlletí Oficial de la Província, amb l'expressió de 
recursos. 

Alcalde president:
Moltes gràcies, el senyor Segovia té la paraula per fer una nova explicació

Senyor Segovia:
Lo primero que quisiera hacer  es agradecer al señor Sánchez el interés que demuestra, ya no en este 
tema sino en muchos otros, en los que contínuamente nos hace llegar sus aportaciones.
Concretamente en esta que nos ocupa, en un mail en el que lo identificaba como PROPUESTA 
04/2013.  Hoy, como  decía la señora Secretaria,  lo que hacemos es desestimar aquellas propuestas 
de  alegaciones y ratificar la aprobación definitiva del reglamento de la zona verde .
Ya que como han podido ver en el dictamen, al que han tenido acceso, son comentarios muy 
genéricos que no dejan de ser opiniones a nuestro entender, aunque evidentemente respetamos y 
valoramos, aunque  no compartimos.

Alcalde president:
Moltes gràcies, en tot cas, aquí sí que hi ha sol�licitada votació,                          

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor ::::        19191919 PSCPSCPSCPSC:::: 13131313 CIUCIUCIUCIU:::: 6666
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra ::::        CapCapCapCap
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions ::::    6666 PPPPPPPP:::: 4444 ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE:::: 1111 AGAGAGAG:::: 1111

Alcalde president:
Passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Serveis a la Persona, el punt número 15, és un conveni 
de col�laboració entre el Departament de Cultura de la Generalitat, el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental i l'Ajuntament de Granollers per a la gestió de l'Arxiu Comarcal del Vallès Oriental, endavant 
senyora Secretària,



COMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE L ''''ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONAÀREA DE SERVEIS A LA PERSONAÀREA DE SERVEIS A LA PERSONAÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

15151515).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL�LABORACIÓ ENTRE ELAPROVACIÓ DEL CONVENI DE COL�LABORACIÓ ENTRE ELAPROVACIÓ DEL CONVENI DE COL�LABORACIÓ ENTRE ELAPROVACIÓ DEL CONVENI DE COL�LABORACIÓ ENTRE EL    
DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYADEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYADEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYADEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA,,,,    EL CONSELLEL CONSELLEL CONSELLEL CONSELL    
COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL I LCOMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL I LCOMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL I LCOMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL I L ''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER A LA GESTIÓ DEAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER A LA GESTIÓ DEAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER A LA GESTIÓ DEAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER A LA GESTIÓ DE    
LLLL''''ARXIU COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTALARXIU COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTALARXIU COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTALARXIU COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL

1. El 28 de desembre de 1990, la Generalitat de Catalunya i el consell Comarcal del Vallès Oriental 
van subscriure un conveni pel qual es delegaven al Consell Comarcal les competències en matèria 
d'arxius previstes en el D 208/1989, d'1 d'agost de delegació de competències de cultura a les 
comarques.

2. El 25 de setembre de 2000, l'Ajuntament de Granollers i el Consell Comarcal del Vallès Oriental van 
subscriure un conveni per al finançament de les despeses de l 'Arxiu Comarcal del Vallès Oriental .

3. El 24 de gener de 2001, la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Granollers i el Consell 
Comarcal van subscriure un conveni per a la construcció de l 'Arxiu Comarcal del Vallès Oriental .

4. El Ple de l'Ajuntament de 27 de setembre de 2005, va aprovar el conveni de data 29/12/2005, 
subscrit entre la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Granollers i el Consell Comarcal per a la 
gestió de l'Arxiu Comarcal del Vallès Oriental .

5. Segons la disposició addicional quarta de la Llei d 'Arxius i documents, la Generalitat ha de transferir 
al consell Comarcal els mitjans i recursos per a la gestió dels arxius comarcals .

6. El dia 9 de març de 2012, en la comissió de seguiment anual de l'Arxiu Comarcal, el  responsable 
del Servei de Coordinació General d'Arxius de la Generalitat de Catalunya, va fer saber que el 
Departament havia de modificar el conveni subscrit, atès que la transferència econòmica del 
Departament a l'Arxiu per al manteniment de l'edifici, (clàusula cinquena b)  no sempre és la mateixa.

6. El 8 d'abril de 2013, amb registre d'entrada número 1824, el Departament de Cultura ha fet arribar al 
Consell Comarcal el nou conveni de gestió i transferència de l 'Arxiu Comarcal del Vallès Oriental .

7. El 24 d'abril de 2013, amb registre d'entrada número 7580, el Consell Comarcal del Vallès Oriental 
ha fet arribar a l'Ajuntament el nou conveni de gestió i transferència de l'Arxiu Comarcal del Vallès 
Oriental.

Vist l'informe de l'Arxivera municipal i la responsable del Servei de Cultura .

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

1. La disposició addicional quarta de la Llei d'arxius i documents, estableix que la Generalitat ha de 
transferir als consells comarcals els mitjans i els recursos per a la gestió dels arxius comarcals en 
termes equivalents a les transferències que, ja s'efectuen en virtut de les delegacions de 
competències sobre arxius acordades en execució del Decret 208/1989, de l'1 d'agost, de delegació 
de competències en matèria de cultura a les comarques.

2. L'article 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis, que regula el contingut dels convenis.

3. L'article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, que regula les 
atribucions al Ple.

4. L'article 7, del conveni per a la gestió de l'Arxiu Comarcal del Vallès Oriental, aprovat pel Ple de 
l'Ajuntament, el 27 de setembre de 2005.



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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.  Rescindir el conveni aprovat pel Ple municipal en sessió de 27 de setembre de 2005,  per a 
la gestió de l'Arxiu Comarcal del Vallès Oriental, subscrit entre la Generalitat de Catalunya, el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental i l 'Ajuntament de Granollers.

SEGONSEGONSEGONSEGON.  Aprovar el contingut  i la signatura del  nou conveni amb la Generalitat de Catalunya, el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental i l'Ajuntament de Granollers per a la gestió de l'Arxiu Comarcal 
del Vallès Oriental, d'acord amb el redactat següent:

" EXPOSEN: 
 
I. La Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents, regula que la Xarxa d’Arxius Comarcals, que ha de fer 
possible l’aplicació dels principis de provinença i territorialitat en el tractament dels documents i en l’accés a 
aquests. La Xarxa d’Arxius Comarcals és titularitat de la Generalitat de Catalunya , i correspon al Departament de 
Cultura la seva direcció, l’impuls i la coordinació. 
 
II. D’acord amb la Llei d’arxius i documents, la gestió dels arxius comarcals correspon als consells comarcals, 
excepte quan el consell comarcal i l’ajuntament cap de comarca acordin que l’arxiu faci alhora les funcions 
d’arxiu comarcal i d’arxiu municipal, supòsit en què la gestió correspon conjuntament al consell comarcal i 
l’ajuntament.
 
III. El 28 de setembre de 1990, l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental van subscriure el conveni pel qual es delegaven al  Consell Comarcal les competències en matèria 
d’arxius previstes en el D. 208/1989, d’1 d’agost, de delegació de competències de cultura a les comarques . 
 
IV. El 25 de setembre de 2000, l’Ajuntament de Granollers i el Consell Comarcal del Vallès Oriental van 
subscriure un conveni per al finançament de les despeses de l’arxiu comarcal del Vallès Oriental .
 

V. El 24 de gener de 2001, les tres parts van subscriure un conveni per a la construcció de l’arxiu comarcal del 
Vallès Oriental.
 
VI El 29 de desembre de 2005, les tres parts varen subscriure un conveni per a la gestió de l’arxiu comarcal del 
Vallès oriental
 
VII. Segons la disposició addicional quarta de la Llei d’arxius i documents, la Generalitat ha de transferir als 
consells comarcals els mitjans i recursos per a la gestió dels arxius comarcals en termes equivalents a les 
transferències que ja s’efectuen en virtut de les delegacions de competències sobre arxius acordades en 
execució del Decret 208/1989, de l’1 d’agost, de delegació de competències en matèria de cultura a les 
comarques.
 
Per tal de fer possible que la comarca del Vallès Oriental disposi d’un equipament arxivístic adequat a les 
necessitats actuals, les parts volen concretar les seves obligacions, competències i funcions en la gestió de 
l’Arxiu Comarcal del Vallès Oriental i subscriuen el present conveni d’acord amb els següents
 
PACTES:
 
Primer.- El Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Granollers acorden que l’Arxiu Comarcal del 
Vallès Oriental faci alhora les funcions d’arxiu comarcal i les d’arxiu municipal de Granollers. En conseqüència, 
l’Arxiu Comarcal del Vallès Oriental rebrà i conservarà la documentació en fase semiactiva i inactiva de 
l’Ajuntament de Granollers i de les entitats que en depenen, d’acord amb els articles 30.2.c), 32 i 33 de la Llei 
d’arxius i documents. 
 
A més, l’Arxiu Comarcal del Vallès Oriental inclourà també els fons i les col�leccions actualitzades de 
l’Hemeroteca Municipal Josep Móra. 
 
El Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Granollers, acorden expressament destinar els espais 
necessaris de l’Arxiu Comarcal del Vallès Oriental per a ubicar-hi la documentació semiactiva de l’Arxiu 
Municipal de l’Ajuntament de Granollers. Aquesta documentació serà objecte del tractament documental adequat 
per part del personal assignat a l'Arxiu Municipal d’acord amb el sistema de gestió documental de l’Ajuntament 
de Granollers. 
 
Segon.- D’acord amb l’article 33 de la Llei d’arxius i documents, la gestió de l’Arxiu Comarcal del Vallès Oriental 
serà exercida conjuntament pel Consell Comarcal del Vallès Oriental i per l’Ajuntament de Granollers, sens 



perjudici de les funcions del Departament de Cultura de direcció, impuls i coordinació de la Xarxa d’Arxius 
Comarcals. 
 
Tercer.- Per tal d’assegurar la coordinació, la comunicació eficaç i la informació mútua en l’exercici dels aspectes 
competencials que la Llei 10/2001, d’arxius i documents, atribueix a cadascuna de les administracions 
implicades en el funcionament  dels arxius comarcals, es constituirà una comissió de seguiment integrada per un 
representant del Consell Comarcal del Vallès Oriental, un representant de l’Ajuntament de Granollers, un 
representant dels Serveis Territorials del Departament de Cultura, un representant de la Subdirecció General 
d’Arxius i Museus, la persona que exerceixi la direcció  de l’Arxiu Municipal de Granollers i la persona que 
exerceixi la direcció de l’Arxiu Comarcal, que aixecarà acta de les reunions. Aquesta comissió es reunirà 
almenys una vegada l’any. 
 
Quart.- El Consell Comarcal del Vallès Oriental assumirà les obligacions següents :
 
a)         Assumir allò que preveu l’article 33 de la Llei d’arxius i documents i el que s’acordi en el si de la comissió 
de seguiment.
 
b)         D'acord amb allò que estableix el conveni descrit en l’expositiu IV del present document, signat a 25 de 
setembre de 2000 entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Granollers, que s’adjunta com 
Annex núm. 1, assumir les despeses de manteniment de l’edifici  (aigua, electricitat, gas, telefonia i neteja).
 
c)         Destinar-hi, a temps parcial, una persona amb categoria de titulat superior arxiver, que exercirà les seves 
funcions sota la dependència de la direcció de l’arxiu i s’adequarà al règim horari , llicències, vacances i permisos 
establert amb caràcter general per a tots els arxius de la Xarxa d’Arxius Comarcals sempre i quan no s’entri en 
conflicte amb els drets i deures del conveni laboral del Consell Comarcal del Vallès Oriental .
 
Cinquè.- L’Ajuntament de Granollers assumirà les obligacions següents :
 
a)         Assumir les despeses de manteniment  que no hagin estat compromeses per cap de les parts implicades 
en aquest conveni, llevat de les ocasionades pel manteniment d’alarmes, extintors i les connexions 
d’equipaments informàtics.
 
b)         Destinar a càrrec del seu pressupost ordinari, la dotació necessària per les despeses de gestió i 
manteniment de l'Hemeroteca Municipal Josep Mora
 
c)         Destinar-hi el personal tècnic necessari  per a la gestió de l’Hemeroteca municipal Josep Mora i dels fons 
a de l’Arxiu Municipal de Granollers, d’acord amb la relació d’activitats que s’adjunta a l’Annex 2.  Aquestes 
persones exerciran les seves funcions sota la dependència del director/a de l’arxiu comarcal i adequaran el seu 
règim d’horaris, llicències, vacances i permisos al què està establert amb caràcter general per a tots els arxius de 
la Xarxa d’Arxius Comarcals, sempre i quan no s’entri en conflicte amb els drets i deures del conveni laboral de  
l’Ajuntament de Granollers.  
 
d)         Aportar en funció de les necessitats de l’equipament, a més del personal tècnic de l’apartat anterior, la 
persona directora de l’Arxiu  Municipal, en la dedicació temporal necessària per la gestió dels fons municipals, 
qui adequarà la seva activitat dins l’Arxiu Comarcal d’acord amb l’horari establert en aquest centre. La persona 
directora de l’Arxiu Municipal desenvoluparà les seves tasques en coordinació amb el director de l’Arxiu 
Comarcal 
 
e)         Facilitar la coordinació funcional necessària entre l’Arxiu  Municipal i l’Arxiu Comarcal a fi d’assegurar 
l’eficient aplicació del Sistema de Gestió Documental de l’Ajuntament de Granollers . 
 
Sisè.- El Departament de Cultura assumirà les obligacions següents :
 
a)         Exercir les competències que, determinades per al conjunt dels arxius comarcals, la Llei d’arxius i 
documents li confereix en els seus articles  17 i 29.
 
b)         Destinar-hi el tècnic superior director de l’Arxiu Comarcal, el qual estarà en situació de personal 
funcionari al servei de l’Administració de la Generalitat del cos de titulats superiors de la Generalitat Catalunya, 
arxivers.
 
c)         Transferir al Consell Comarcal del Vallès Oriental, per a la gestió de l’arxiu, la dotació econòmica que li 
correspongui de l’assignada en el pressupost de la Generalitat de Catalunya per al funcionament dels arxius 
comarcals. 
 
d)         Fer-se càrrec de les despeses derivades de l’adquisició i manteniment de l’equipament informàtic i 
proporcionar els programaris necessaris per a la correcta gestió de l’arxiu .
 
Setè.- Per regular les obligacions econòmiques que assumeix la Generalitat anualment per a la gestió de l’arxiu 



comarcal es signarà un conveni específic anual entre el Departament de Cultura i el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental que establirà l’aportació econòmica a transferir al Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la gestió de 
l’Arxiu Comarcal del Vallès Oriental.
 
Vuitè.- Aquest conveni tindrà vigència indefinida, tot i que les parts podran modificar-ne el contingut mitjançant la 
signatura d’addendes o rescindir-ne la vigència, mitjançant denúncia expressa amb un preavís mínim de sis 
mesos.
 
I en prova de conformitat i acceptació, les parts signen el present document per triplicat exemplar i a un sol 
efecte en el lloc i data esmentats a l’encapçalament .

TERCERTERCERTERCERTERCER. Aprovar el contingut  i la signatura de l'annex 2 del conveni per a la gestió de l'Arxiu 
Comarcal del Vallès Oriental, d'acord amb el redactat següent:

ANNEX 2. Àmbits d’actuació  i funcions del personal municipal

Àmbits d’actuació : Hemeroteca Municipal Josep Móra i Arxiu Comarcal

Treballarà sota la direcció funcional del Director/a de l’Arxiu Comarcal, i s’encarregarà prioritàriament de 
l’organització i manteniment de l’Hemeroteca, de l’atenció als usuaris del centre i d’aquells altres àmbits que se li 
encomanin

Les funcions tindran relació amb els diferents àmbits d’actuació i es concretaran en la comissió de seguiment, 
seran a l’entorn de:    

Classificació, catalogació i conservació del fons documental de l’Hemeroteca
Atenció als usuaris del centre
Qualsevol altra funció que li sigui atribuïda pel Director de l’Arxiu

Àmbits d’actuació : Arxiu Municipal i atenció als usuaris

Treballarà sota la direcció del Director/a de l’Arxiu Comarcal pel que fa a l’atenció als usuaris del centre i sota la 
direcció de l’Arxiver/a municipal pel que fa al tractament arxivístic dels fons de l’Arxiu Municipal; s’encarregarà 
prioritàriament del tractament arxivístic dels fons municipals, en especial del fons d’imatges i col�laborarà en 
l’atenció als usuaris del centre.

Les funcions tindran relació amb els diferents fons i col�leccions municipals , seran a l’entorn de:    
Classificació, catalogació i conservació del fons municipals , en especial el fons d’imatges
Atenció als usuaris del centre
Qualsevol altra funció que li sigui atribuïda per l’Arxivera Municipal

QUARTQUARTQUARTQUART. Facultar a l'alcalde de Granollers per a la signatura d'aquest conveni i l'annex 2.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ. Notificar aquest acord a la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Granollers.Notificar a 
les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat d'interposar-hi els 
recursos corresponents.

Alcalde president:
Moltes gràcies, hi ha acord en aquest punt i per tant quedaria aprovat per unanimitat ,        

APROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde president:
Passem al punt número 16, és un Dictamen a partir del qual s'aprova l'encomana de gestió dels 
equipaments de Roca Umbert  a la societat municipal Granollers Audiovisuals SL, endavant senyora 
Secretària,



 
16161616).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR L''''ENCOMANA DE GESTIÓ UNIFICADA DELSENCOMANA DE GESTIÓ UNIFICADA DELSENCOMANA DE GESTIÓ UNIFICADA DELSENCOMANA DE GESTIÓ UNIFICADA DELS    
EQUIPAMENTS DE ROCA UMBERT FÀBRICA DE LES ARTSEQUIPAMENTS DE ROCA UMBERT FÀBRICA DE LES ARTSEQUIPAMENTS DE ROCA UMBERT FÀBRICA DE LES ARTSEQUIPAMENTS DE ROCA UMBERT FÀBRICA DE LES ARTS,,,,    A LA SOCIETAT MUNICIPALA LA SOCIETAT MUNICIPALA LA SOCIETAT MUNICIPALA LA SOCIETAT MUNICIPAL    
GRANOLLERS AUDIOVISUALGRANOLLERS AUDIOVISUALGRANOLLERS AUDIOVISUALGRANOLLERS AUDIOVISUAL ,,,,    SLSLSLSL

PrimerPrimerPrimerPrimer ....    L'Ajuntament de Granollers és propietari del complex d’equipaments culturals de Roca 
Umbert, equipament públic adscrit al servei públic, i situat entre els carrers d'Enric Prat de la Riba i de 
Lluís Companys. Roca Umbert Fàbrica de les Arts és el projecte que reconverteix el recinte fabril Roca 
Umbert, un espai de 21.092 m² al centre de la ciutat, en un gran centre cultural adreçat a la producció, 
formació i difusió de la creació artística . 

Roca Umbert és un escenari únic on la cultura, la participació, l'art, la creació, el pensament i les 
noves tecnologies poden combinar-se i entrecreuar-se per experimentar en tots els camps de la 
creació contemporània i on poden ser compartides entre els creadors i els ciutadans  amb la creació i 
posada en marxa d’una sèrie d’equipaments culturals que conviuen en un espai delimitat . 

Seguint l’exemple d’altres experiències similars a Europa, Roca Umbert Fàbrica de les Arts vol 
dinamitzar el territori en el qual desenvolupa l'activitat i posar l’accent en l'especialització, per tal de 
ser un pol d’atracció de tasques relacionades amb les indústries de la creativitat . 

SegonSegonSegonSegon.... Des que es va definir el Pla d’Usos de Roca Umbert (2003) i el Pla Director Arquitectònic 
(2004), Roca Umbert ha estat un projecte en evolució contínua i, actualment amb més del 65% 
rehabilitat, i tal i com es recollia en el Programa d’Actuació Municipal 2011-2015, es creu convenient 
realitzar uns canvis conceptuals i una gestió més integral, en un context de crisi econòmica, un 
recursos públics reduïts i un retrocés del consum privat . 

La proposta és la de dotar a Roca Umbert d’un model de gestió global a tot el recinte que actuï com a 
paraigües donant coherència, visibilitat i viabilitat a tot el conjunt, i millorar la seva sostenibilitat en 
totes les seves dimensions. L’orientació conceptual de Roca Umbert anirà encaminada cap a dues 
línies prioritàries: estimular la creativitat per la innovació social i cooperar amb el teixit econòmic 
emergent. 

Per aquesta raó, es fan necessaris uns canvis de funcionament i unes reformes en l’estructura jurídica 
i econòmica.  Es proposa treballar per projectes i no per equipaments. 

TercerTercerTercerTercer. Granollers Audiovisual, SL (en endavant GASL) és una societat mercantil de responsabilitat 
limitada, formalitzada en escriptura pública atorgada per la Notària de Granollers, Maria Ángeles Vidal 
Davydoff, el dia 21 de desembre de 2009, i que té, enter altres, com a objecte social la gestió i 
administració dels equipaments municipals destinats a la comunicació audiovisual i culturals que li 
siguin adscrits, tal com determina l'article núm. 2 dels seus estatuts. 

Així, d'acord amb l'ideari general que va concebre la seva fundació i conforme estableix l'article 2n 
dels seus estatuts,  GASL és una societat receptora de les adscripcions i/o drets d'aprofitament i, en 
especial, dels encàrrecs de gestió que tinguin a veure amb els objectius marcats en els seus estatuts. 
Aquest és el cas de Roca Umbert Fàbrica de les Arts, un centre d'exhibició i creació cultural . 

És per aquest motiu que és voluntat  de l'Ajuntament de Granollers adscriure aquests béns de domini 
públic a la societat per al compliment dels seus fins . D'acord amb l’article 214 del Decret 179/1995 que 
aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals s’estableix que els béns de domini 
públic adscrits per les entitats locals a les societats mercantils amb capital íntegrament públic per al 
compliment de les seves finalitats, conservaran la seva qualificació jurídica originària i l'adscripció no 
implicarà transmissió del domini ni desafectació . 

QuartQuartQuartQuart. Per acords plenaris de 29 de novembre de 2011 i de 21 de juliol de 2012, es va adoptar la 
dissolució del Consorci del Mercat Audiovisual de Catalunya-MAC i del Consorci del Centre 
Tecnològic i Universitari-CTUG, respectivament, fent sendes encomanes de gestió a GASL,  i que per 
tal de poder gestionar-ho correctament, li foren adscrits els edificis que ambdós Consorcis utilitzaven 
a Roca Umbert, fixant el camí per tal que GASL aglutinés, sota la seva acció, la gestió patrimonial 
íntegra i la gestió operativa. 



CinquèCinquèCinquèCinquè. Per acord de la Junta de Govern Local de 28 de desembre de 2009 i per acord plenari en 
sessió celebrada el dia 29 de gener  de 2013, es van prendre també acords relatius a l’adscripció de 
diversos espais de titularitat municipal següents : 

* Nau D1, D2 i D3 -Centre Audiovisual de Roca Umbert -> acord JGL de 28-12-2009.
* Nau C3 - Centre Tecnològic i Universitari de Granollers  -> acord plenari de 20-01-2013

Tots aquests espais són susceptibles de generar en major o menor mesura, activitat econòmica 
relacionada amb activitats culturals o professionals annexes a les mateixes . 

SisèSisèSisèSisè.... Per acord plenari en sessió celebrada el dia 30 d’abril de 2013, es va completar l’adscripció i la 
gestió dels següents equipaments de Roca Umbert també susceptibles de generar en major o menor 
mesura activitat econòmica relacionada amb activitats culturals o professionals : 

+ Nau A - Dents de Serra
+ Nau C1 i C2 – La Tèrmica
+ Nau E1 parcial- Tallers de producció
+ Nau E2 – Bucs d’assaig musical
+ Nau F1 – Espai d’Art
+ Nau F2 parcial – Bar de Roca Umbert
+ Nau G2 – Oficines de coordinació
+ Nau G3 – Magatzem
+ Nau G4 – Tallers de Producció/magatzem

SetèSetèSetèSetè. A Roca Umbert Fàbrica de les Arts hi ha tot un seguit d'espais que no es poden adscriure atès 
que s'han posat a disposició de diverses entitats locals. Amb tot, i per tal de mantenir l’objectiu de 
gestió unificada de tots els equipaments que integren Roca Umbert, cal fixar les condicions d’una 
delegació a GASL de funcions per a la resta d’equipaments que no han pogut ser adscrits per diverses 
raons a GASL i per  tant, tot i que l'Ajuntament de Granollers mantindrà la plena titularitat sobre 
determinats espais del conjunt immobiliari, es persegueixi l’objectiu de prestar una gestió unificada 
també sobre els espais dels equipaments següents: 

+ Nau B1 i B2 – Sala de concerts i 1a planta
+ Nau E1 parcial - Tallers de Blancs i Blaus, Dracs, Diables i 1a planta
+ Nau  E3 - sense ús pendent de rehabilitar
+ Nau F2 parcial - Centre de Cultura Popular i Tradicional – La Troca
+ Nau F3 - Biblioteca Roca Umbert
+ Nau G1 – antiga porteria de la fàbrica, pendent de rehabilitar
+ Nau H  - Impremta municipal, taller de manteniment i tallers d'artista a la 1a planta
+ Vials interiors de la fàbrica

VuitèVuitèVuitèVuitè. Amb aquests objectius és voluntat de l'Ajuntament de Granollers encomanar a GASL la gestió 
cultural que es desenvolupa als equipaments que li han estat adscrits per acord de Ple en sessió de 
30 d’abril de 2013; i, alhora, es vol encarregar a la Societat l'administració en relació a aquells béns 
que no li han estat adscrits, per tal que es constitueixi en un únic interlocutor respecte de tot el 
complex de Roca Umbert Fàbrica de les Arts. 

NovèNovèNovèNovè. La gestió patrimonial i logística sobre els equipaments de Roca Umbert que varen ser adscrits 
mitjançant acord plenari de 30 d'abril de 2013 esmentat en l'antecedent sisè anterior, consisteix en:

- Mantenir els espais i les infraestructures en bon estat per assegurar la màxima durabilitat i 

l’adequació dels usos que tenen assignats

- Garantir la seguretat dels usuaris i de les infraestructures, amb els protocols corresponents 

d’evacuació de les naus

- Gestionar les cessions dels espais, tant dels equipaments com dels vials i places, aplicant la 

normativa i els preus de cessió vigents.

- Mantenir actualitzats els inventaris de bens i equipaments

- Controlar els consums de cada equipament de cara a la facturació a tercers de les despeses 



corrents i d’estalvi energètic.

- Millorar l’eficiència energètica.

- Gestió de les incidències en el recinte

- Custòdia de claus

- Control i manteniment dels sistemes d’alarmes i de videovigilància

- Proposar  al Servei Municipal d’Obres i Projectes, les necessitats més prioritàries per realitzar 

inversions i millorar el rendiment del recinte (connectivitat, urbanització, xarxes...)

En quant, a l'encomana de gestió cultural sobre els equipaments adscrits esmentats en l'antecedent 
sisè anterior, consisteix en:

1. GESTIÓ DE PROGRAMES I ACTIVITATS
- Planificar projectes i activitats culturals mediant entre la creació, la participació i el consum 

cultural i inserint-lo en una estratègia social, territorial i de mercat, amb els corresponents 

sistemes d’avaluació i memòries justificatives.

- Gestionar activitats educatives com a element transversal de totes les manifestacions que es 

produeixin a Roca Umbert que siguin visibles, respectuoses i de qualitat a fi de garantir una major 

aproximació i democratització del fet cultural i artístic .

- Gestionar tots els espais posant-los a disposició dels projectes i les activitats que es vagin 

produint, coordinadament amb els seus responsables.

- Consolidar projectes artístics d’ajut a nous creadors : Residències d’artistes

- Facilitar l’ús dels equipaments, exigint una utilització responsable amb l’establiment de protocols 

i normes de funcionament. 

- Impulsar els espais de Roca Umbert com a laboratoris de formació creativa

- Divulgar el coneixement científic en l’àmbit local, específicament pel que fa a l’aplicació de les 

noves tecnologies connectant les TIC, la producció cultural i els hàbits culturals .

2. COMUNICACIÓ, SERVEIS 2.0. I MARQUETING
- Millorar la comunicació externa i interna de manera unitària, enfortint el posicionament i la 

imatge corporativa de Roca Umbert, i posicionar-la entre la comunitat artística, audiovisual i 

cultural, com a fàbrica de creació de referència.

- Dinamitzar econòmicament Roca Umbert, desenvolupant formes de col·laboració entre la gestió 

pública i la gestió privada, evitant la competència deslleial i afavorint el desenvolupament 

empresarial en l’àmbit de la cultura i el seu entorn.

3. GESTIÓ ADMINISTRATIVA I FINANCERA
- Vetllar per la sostenibilitat dels projectes .

- Tenir capacitat de donar respostes administratives ràpides a les exigències del context dinàmic en 

què ens movem.

- Unificar una política de preus coherent orientada al progressiu sosteniment de serveis oferts .

- Unificar les polítiques de patrocini i de relacions amb l’entorn empresarial global de Roca Umbert

- Tramitar els expedients i realitzar l’exercici de l’activitat econòmica i administrativa en general .

- Redacció i tràmit de documents, arxius, fitxers i classificació de documents.

- Realitzar les memòries econòmiques i les justificacions de les despeses realitzades  

- Cobrament artistes i empreses residents

- Tramitar les assegurances pertinents

- Avançar en línies de finançament públic provinents d’altres administracions que ens permeti 

augmentar els ingressos

- Gestionar els recursos humans, assegurant les corresponents condicions de treball i la seva 

formació

DesèDesèDesèDesè. L'encàrrec de la gestió de l'administració dels espais no adscrits consisteix en l'assumpció per 
part de GASL de la gestió de les dependències de manera integral, tot assegurant les condicions 
favorables per al seu ús, i coordinant enter la direcció de continguts i la gerència les necessitats i les 



condicions d'ús per part dels usuaris. 

Aquesta administració dels espais serà compensada econòmicament d’acord amb els pressupostos 
municipals elaborats anualment per l’Ajuntament i els altres ens municipals, per un preu de mercatpreu de mercatpreu de mercatpreu de mercat 
resultant d’aplicar per a 12 mesos, els conceptes i partides de despesa descrits en el quadre adjunt en 
l’annex al present document. Actualment aquest quadre recull el valor de l’encomana de gestió fins a 
31 de desembre de 2013, a l’aplicar períodes entre 4 i 7 mesos, en funció de la vigència i exhauriment 
dels contractes existents en el moment de l’acord de l’encomana de gestió.

De forma descriptiva, aquesta gestió es concreta en allò relatiu a: 
� Accessibilitat i horaris: obertura i tancament dels centres, amb la regulació dels accessos, 
acordant l’establiment dels horaris i el règim de regulació . 
� Neteja: coordinant el procediment de neteja, sigui amb mitjans propis o amb serveis externs de 
suport, vetllant si s’escau per a la seva contractació, seguiment , control i inspecció, així com la 
supervisió de la facturació i pagament dels serveis . 
� Manteniment: petit manteniment de conservació, pintura, fusteria, alumini, tancaments i finestres, 
bon ús de les instal�lacions elèctriques i de climatització si s’escau. Realització de les inspeccions 
periòdiques normatives. 
� Subministres: per la seva particularitat, es procedirà d’acord amb el que s’estableix en el pacte 
sisè de l’annex al present acord. 
� Climatització: petit manteniment de seguiment i regulació per adaptació de les instal�lacions a les 
diverses estacions climatològiques, bon ús de les instal�lacions elèctriques. Realització de les 
inspeccions periòdiques normatives 
� Seguretat i control: manteniment, control i realització de les inspeccions periòdiques normatives 
en els sistemes de seguretat, extintors, mànegues, bombes, difusors, etc.. . Control en normativa dels 
sistemes de videovigilància del complex .

OnzèOnzèOnzèOnzè. L’empresa municipal no posseeix en aquests moments la capacitat per a crear valor afegit per 
realitzar inversions, ja siguin de reparació com destinades a generar noves activitats o generar més 
recursos per a l’empresa. 

Aquesta situació significa que l’Ajuntament haurà de portar a terme, contemplant les inversions com a 
pròpies, les actuacions que creguin oportunes; d’acord amb la capacitat pressupostària i, en el seu 
cas, les subvencions que pugui assolir. 

En tot cas serà necessària que aquesta inversió sigui tinguda en compte com part de les aportacions a 
l’empresa ; ja sigui amb l’actual previsió comptable en la qual els valors activats passen a qualificar-se 
de patrimoni en adscripció, o atenent a la nova normativa comptable com a inversions de caire 
financer.

DotzèDotzèDotzèDotzè.... No s'estableix vigència concreta de l'encomana de gestió, per quant GASL és un mitjà propi de 
l'Ajuntament de Granollers per a la gestió dels serveis que li són encomanats i, en tant, la 
competència que ostenta l'Ajuntament de fer un control anàleg al què es pot exercir sobre els propis 
serveis, i d'acord amb les instruccions que es puguin fixar unilateralment pel propi Ajuntament, fan 
innecessari l'establiment d'un termini de vigència, per què a més a més, l'Ajuntament també ostenta la 
potestat de deixar-la sense efecte en qualsevol moment.

FONAMENTS DE DRETFONAMENTS DE DRETFONAMENTS DE DRETFONAMENTS DE DRET ::::    

IIII.-    L'article 4.1.n) de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del Sector Públic, estableix que 
queden fora de l'àmbit de la Llei de contractes “Els negocis jurídics en virtut dels quals s’encarregui a 
una entitat que, de conformitat amb el que assenyala l’article 24.6, tingui atribuïda la condició de mitjà 
propi i servei tècnic d’aquest, la realització d’una determinada prestació”. 

IIIIIIII.- L'article 24.6 del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic, determina que: “Als efectes que preveuen aquest article i l’article 
4.1.n, els ens, organismes i entitats del sector públic poden ser considerats mitjans propis i serveis 
tècnics d’aquells poders adjudicadors per als quals realitzin la part essencial de la seva activitat quan 
aquests tinguin sobre aquells un control anàleg al que poden exercir sobre els seus propis serveis. Si 
es tracta de societats, a més, la totalitat del seu capital ha de ser de titularitat pública . 
En tot cas, s’entén que els poders adjudicadors tenen sobre un ens, organisme o entitat un control 



anàleg al que tenen sobre els seus propis serveis si poden conferir-los encàrrecs de gestió que siguin 
d’execució obligatòria per a aquests d’acord amb instruccions fixades unilateralment per qui fa 
l’encàrrec i la retribució dels quals es fixi per referència a tarifes aprovades per l’entitat pública de la 
qual depenguin. 
La condició de mitjà propi i servei tècnic de les entitats que compleixin els criteris esmentats en aquest 
apartat ha de ser reconeguda expressament per la norma que les creï o pels seus estatuts, que han de 
determinar les entitats respecte de les quals tenen aquesta condició i precisar el règim dels encàrrecs 
que se’ls poden conferir o les condicions en què se’ls poden adjudicar contractes, i ha de determinar 
per a aquestes la impossibilitat de participar en licitacions públiques convocades pels poders 
adjudicadors dels quals siguin mitjans propis,sens perjudici que, quan no hi hagi cap licitador, se’ls 
pugui encarregar l’execució de la prestació objecte de les licitacions .” 

IIIIIIIIIIII.- A la vista del què disposa l'article 24.6 del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,  i del 
contingut dels estatuts de la societat Granollers Audiovisual, SL es pot concloure que la Societat 
constitueix mitjà propi de l'Ajuntament de Granollers, per la qual cosa és d'aplicació l'article 4.1.n) del 
mateix text legal. 

IVIVIVIV.-  D'acord amb allò que disposa l'article 4.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases de règim local (LBRL), en la seva qualitat d'Administració pública de caràcter territorial, i dins 
les seves competències, correspon als municipis la potestat d'autoorganització. 

VVVV.- De conformitat a allò disposat a l'article 188.2.d) del ROAS i a l'article 249.1 del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, 
la gestió directa dels serveis públics es pot prestar, entre altres, a través de societat mercantil amb 
capital social íntegrament públic. 

VIVIVIVI.- L'article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú estableix que : 
� La realització d'activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans 
administratius pot ser encarregada a altres òrgans o entitats de la mateixa administració per raons 
d'eficàcia o quan no es tinguin mitjans idonis per dur-la a terme. 
� L'encomana de gestió no suposa cessió de titularitat de la competència ni dels elements 
substantius del seu exercici, essent responsabilitat de l'òrgan o entitat comandant dictar quants actes 
o resolucions de caràcter jurídic donin suport o en els que s'integra la concreta activitat material 
objecte de comanda. 
� L'encomana de gestió entre òrgans administratius o entitats de dret públic que pertanyen a la 
mateixa administració haurà de formalitzar-se en els termes que estableixi la seva normativa pròpia i, 
en el seu defecte, per acord exprés dels òrgans o entitats intervinents. En tot cas, l'instrument de 
formació de l'encomana de gestió i la seva resolució, haurà de ser publicat, per a la seva eficàcia, en 
el diari oficial corresponent. 
� Cada administració podrà regular els requisits necessaris per a la validesa de dits acords que 
inclouran, almenys, expressa menció de l'activitat o activitats a les que afectin, al termini de vigència i 
la naturalesa i abast de la gestió encomanada.

VVVV.- Els articles  22.2.f de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim local, i 52.2.g) 
del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d'abril, disposen que l'aprovació de les formes de gestió dels serveis correspon, en tot cas, al 
Ple. 

VIVIVIVI.-.-.-.- L'art. 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, on es descriu l'encàrrec de gestió.

VIIVIIVIIVII.- L'art. 214.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats 
i serveis dels ens locals, en relació als art. 215 i 216 del mateix text legal, quan diu: "Els béns de 
domini públic adscrits pels ens locals a aquest tipus de societats per al compliment dels seus fins 
conserven la qualificació jurídica originària i l'adscripció no implica transmissió del domini ni 
desafectació".

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



PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Aprovar l'encomana de gestió cultural i l'administració dels equipaments que han estat 
adscrits a Granollers Audiovisual, SL, i que tot seguit es relacionen, d'acord als antecedents exposats 
i de conformitat a allò que es desenvolupa a l'Annex:  

� Nau A - Dents de Serra 
� Nau C1 i C2 – La Tèrmica 
� Nau E1 parcial- Tallers de producció 
� Nau E2 – Bucs d’assaig musical 
� Nau F1 – Espai d’Art 
� Nau F2 parcial – Bar de Roca Umbert 
� Nau G2 – Oficines 
� Nau G3 – Tallers de producció 
� Nau G4 – Tallers de Producció/magatzem

La gestió cultural es concreta bàsicament en les següents activitats, que són àmpliament detallades 
en l'antecedent novè anterior:

� Gestió de programes i activitats
� Coordinació, serveis 2.0 i marqueting
� Gestió administrativa i financera

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Encarregar a Granollers Audiovisual, SL l'administració dels espais no adscrits que tot seguit 
es relacionen, consistent en la gestió de les dependències de manera integral que tot seguit 
s'indiquen, tot assegurant les condicions favorables per al seu ús, i coordinant les necessitats i les 
condicions d'ús per part dels usuaris i del propi Ajuntament:

§ Nau B1 i B2 – Sala de concerts i 1a planta
§ Nau E1 parcial - Tallers de Blancs i Blaus, Dracs, Diables i 1a planta
§ Nau  E3 - sense ús pendent de rehabilitar
§ Nau F2 parcial - Centre de Cultura Popular i Tradicional – La Troca
§ Nau F3 - Biblioteca Roca Umbert
§ Nau G1 – antiga porteria de la fàbrica, pendent de rehabilitar
§ Nau H  - Impremta municipal, taller de manteniment i tallers d'artista a la 1a planta
§ Vials interiors interiors de la fàbrica

Aquesta administració dels espais  ha estat valorada en unes despeses pel termini de temps fins a 31 
de desembre de 2013, per un import de 183.239,00 euros, d’acord als quadres de detall contemplats 
en  l’annex al present acord. 

De forma descriptiva, aquesta gestió es concreta en allò relatiu a: 
� Accessibilitat i horaris: obertura i tancament dels centres, amb la regulació dels accessos, 
acordant l’establiment dels horaris i el règim de regulació . 
� Neteja: coordinant el procediment de neteja, sigui amb mitjans propis o amb serveis externs de 
suport, vetllant si s’escau per a la seva contractació, seguiment , control i inspecció, així com la 
supervisió de la facturació i pagament dels serveis . 
� Manteniment: petit manteniment de conservació, pintura, fusteria, alumini, tancaments i finestres, 
bon ús de les instal�lacions elèctriques i de climatització si s’escau. Realització de les inspeccions 
periòdiques normatives. 
� Subministres: per la seva particularitat, es procedirà d’acord amb el que s’estableix en el pacte 
sisè de l’annex al present acord. 
� Climatització: petit manteniment de seguiment i regulació per adaptació de les instal�lacions a les 
diverses estacions climatològiques, bon ús de les instal�lacions elèctriques. Realització de les 
inspeccions periòdiques normatives. 
� Seguretat i control: manteniment, control i realització de les inspeccions periòdiques normatives 
en els sistemes de seguretat, extintors, mànegues, bombes, difusors, etc.. . Control en normativa dels 
sistemes de videovigilància del complex . 

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Formalitzar mitjançant conveni administratiu les condicions particulars de l'encomana de 
gestió on consti l'activitat a la què afecta, el termini i la naturalesa i l'abast de la gestió encomanada 
per a cada equipament, de conformitat al document annex a aquest acord, així com, aquelles 
retribucions que hagi de percebre en referència a les tarifes aprovades per l'Ajuntament, o aquelles 



altres que l'Ajuntament consideri oportunes, delegant a la Junta de Govern Local la seva concreció. 
Aquest conveni desplegarà plenament la seva eficàcia a partir de la data de la seva signatura, i 
mantindrà la seva vigència mentre duri l 'encomana de gestió atorgada. 

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Compensar econòmicament a GASL, per afrontar la diferencia entre la despesa total de 
l'encàrrec d'administració dels espais descrit en la disposició segona i els ingressos pressupostats pel 
termini de temps fins a 31 de desembre de 2013, per un import de 167.291,00 euros, d’acord als 
quadres de detall contemplats en  l’annex al present acord, i autoritzar i disposar aquesta despesa 
municipal  amb càrrec a la partida del pressupost municipal per a l 'any 2013 que s'estableixi. 

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.- Subrogar els contractes de l'Ajuntament de Granollers dels serveis que s'estan prestant en 
els equipaments descrits, en favor de la societat municipal Granollers Audiovisual, SL-GASL, d'acord 
amb l'annex que s'adjunta. 

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.- Endegar els procediments legalment necessaris per tal que GASL subrogui el personal adscrit 
actualment a Roca Umbert Fàbrica de les Arts, en les mateixes condicions laborals que ostenti .

SetèSetèSetèSetè.-.-.-.- Establir que l’Ajuntament realitzarà directament les inversions dels equipaments adscrits a 
l’empresa municipal Granollers Audiovisual, SL, dins del complex Roca Umbert, en la forma i 
circumstàncies que es prevegin o planifiquin en l’execució pressupostària, sense necessitat de més 
tràmit que la gestió de la despesa corresponent, en tot cas configurada com a inversió al capítol sisè 
del pressupost municipal. 

VuitèVuitèVuitèVuitè.-.-.-.- Delegar en la Junta de Govern Local, de forma anual, la comprovació i quantificació de les 
inversions efectuades dins dels equipaments i instal�lacions adscrits a l’empresa per aprovar la 
corresponent adscripció i documentació dels acords relatius als assentaments comptables a realitzar 
als actius de l’Ajuntament i per tal de poder concretar les aportacions realitzades cada exercici per la 
Corporació relativa al concepte d’inversions cedides a l’entitat .

NovèNovèNovèNovè.-.-.-.- Facultar l'Alcalde per a la signatura de l'esmentat conveni i per a l'execució i compliment 
d'aquests acords. 

DesèDesèDesèDesè.-.-.-.-    Notificar aquest acord a la societat municipal Granollers Audiovisual, SL-GASL i al Servei de 
Patrimoni d'aquest Ajuntament i a tots els serveis i ens municipals . 

Alcalde president:
Bé, no sé si després de la lectura tan exhaustiva de la senyora Secretària queda espai perquè la 
Regidora Alba Barnusell faci la presentació del punt en qüestió, endavant senyora Barnusell,       

Senyora Barnusell:
Moltes gràcies Alcalde, i molt breument, perquè ha estat explicat per la senyora Secretària i a més, 
hem tingut ocasió de parlar-ne en els darrers Plens i en algunes darreres comissions informatives .
L'objectiu d'aquest punt de Ple, com ha comentat la senyora Secretària, i l'objectiu global, és unificar 
la gestió de Roca Umbert. Es tracta de fer més fàcil la coordinació i gestió d'aquest equipament 
d'equipaments culturals, aquests 21.000 metres quadrats, que gairebé podríem dir que ja estan al seu 
60 – 65%. Només cal anar allà aquests dies en plena prèvia de la festa major a veure el moviment de 
gent que hi ha.
I per fer-ho possible, per unificar aquesta gestió, necessitem, i estem seguint el full de ruta que ens va 
indicar un estudi fet per la Diputació de Barcelona, necessitem primer de tot una unitat jurídica i 
contractual, en aquest cas Granollers Audiovisual SL, per a que serveixi de societat paraigua, que 
també en el seu cas hi vam aglutinar els serveis del MAC i també del consorci del CTUG en la seva 
dissolució.
També necessitem una unitat de gestió patrimonial, ja li vam adscriure en el darrer Ple bona part del 
Patrimoni de Roca Umbert en aquesta societat, i aquell que no ha estat adscrit és el que també a 
través d'un encàrrec i una encomana de gestió li demanem que se'n cuidi Granollers Audiovisual. 
Perquè guanyem en gestió i flexibilitat d'usos i moviments.
I tercer, també necessitem d'una gestió quotidiana, amb una coordinació artística més centrada en 



continguts i programes i una gerència que se centrarà, i més centrada, en administració, aspectes 
jurídics, pressupostaris, d'infraestructura.
Per tant, l'acord que aprovem avui també ha de permetre Roca Umbert afrontar tres grans reptes: un, 
com deia, aconseguir la unitat de gestió, aquesta que ens ha de permetre buscar una major eficàcia i 
eficiència. Enfocar també l'opció de Roca Umbert, com a centre de recursos centrat en l'impuls de la 
creativitat i producció cultural. I també poder buscar una millor relació i més eficient amb el sector 
privat i amb l'empresa privada i amb els autònoms vinculats a la industria audiovisual i creativa. I 
tercer, seguir acostant Roca Umbert a tota la ciutat, fent un equipament encara més obert, i més 
accessible a tothom, i per això avui portem a aprovació aquest punt de l'ordre del dia. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies, no hi ha paraules demanades, no? sí que hi ha petició de votació,

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor ::::        13131313 PSCPSCPSCPSC:::: 13131313
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra ::::        1111 ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE:::: 1111
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions ::::    11111111 CIUCIUCIUCIU:::: 6666 PPPPPPPP:::: 4444 AGAGAGAG:::: 1111

Alcalde president:
Passem a la Junta de portaveus, hi ha dues mocions, senyora Secretària,
 

JUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUS

17171717....1111).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D''''ACCIÓACCIÓACCIÓACCIÓ    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS     ((((ERCERCERCERC,,,,    RCATRCATRCATRCAT,,,,    GI I JERCGI I JERCGI I JERCGI I JERC))))    SOBRE LSOBRE LSOBRE LSOBRE L''''EXERCICI DE LA SOBIRANIA FISCAL AEXERCICI DE LA SOBIRANIA FISCAL AEXERCICI DE LA SOBIRANIA FISCAL AEXERCICI DE LA SOBIRANIA FISCAL A    
LLLL''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS

Catalunya pateix dins l’Estat espanyol un espoli fiscal continuat, que sumat a l’espoli interessat de les 
grans corporacions financeres i el frau fiscal centrat en grans empreses i fortunes que pateix el nostre 
poble, afecta i agreuja la retallada de prestacions socials bàsiques com la sanitat, els serveis socials i 
l’educació, perjudica l’economia del nostre país i fa encara més pregona la crisi econòmica que 
colpeix Catalunya amb especial virulència .

Simultàniament a aquest espoli fiscal, l’Estat espanyol ha demostrat una absoluta deslleialtat amb les 
institucions catalanes, amb la Generalitat i els Ajuntaments, en no satisfer-los una gran quantitat de 
deutes contrets, pressupostats i que la pròpia legislació espanyola reconeix .

L’espoli fiscal i els deutes de l’Estat amb Catalunya s’ha mantingut al llarg dels anys, fins i tot mentre 
s’augmentava la càrrega fiscal que, en aquests moments, és homologable a la dels països rics 
d’Europa, mentre es reben unes prestacions socials molt allunyades de les mitjanes europees .

Davant d’aquesta clamorosa situació, és del tot just que els ajuntaments catalans passin de la 
denúncia a aplicar mesures que permetin pal�liar aquest greuge, i posar les bases per a una solució 
definitiva.

Per aconseguir l’objectiu de posar fi a l’espoli fiscal és imprescindible que tots els impostos que 
actualment paguen les institucions i els ciutadans del nostre país es liquidin a l’Agència Tributària de 
Catalunya, en lloc de fer-ho a l’Agència Tributària espanyola, que actualment recapta prop del 95% 
dels impostos suportats a Catalunya.



Seguint aquestes premisses els empresaris i municipis adherits a la Plataforma “Catalunya Diu Prou”, 
fa un any que estan presentant i liquidant les seves taxes a Catalunya, tant l’ATC com l’AEAT han 
reconegut la legalitat de la seva acció amb diferents actes administratius que certifiquen el compliment 
de les obligacions tributaries dels usuaris que han escollit aquesta opció de pagament .

Els Ajuntaments catalans, com a institució més propera a la ciutadania i compromesa amb les 
dificultats socials que comporta l’espoli fiscal, podem i hem de contribuir a l’objectiu de posar fi a 
aquest espoli que pateix Catalunya, exercint la sobirania fiscal i ingressant a l’Agència Tributària de 
Catalunya els impostos que fins ara ingressàvem a l’Agència Tributària espanyola . 

Aquest és un acte completament legal, com ha quedat demostrat a partir dels ajuntaments que ja 
exerceixen la Sobirania Fiscal . I té la cobertura d’entitats municipalistes com l’Assemblea de Municipis 
per la Independència, que el 15 de febrer de 2013, reunida en assemblea, va aprovar per unanimitat 
“que tots els municipis adherits comencin a exercir tot seguit, la Sobirania Fiscal per la qual passin a 
ingressar els impostos dels seus treballadors (IRPF) i IVA a l’Agència Tributària Catalana, en lloc de 
fer-ho a l’Agència espanyola. Això, ho podran fer per designació del Ple o per voluntat dels seus 
Batlles i equips de Govern.”

Per tot això, es proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents ACORDS:

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

Primer.- Demanem a l’Alcalde amb la corresponsabilitat de tots els electes que mostrin conformitat en 
aquest punt, que exerceixin la sobirania fiscal i ingressin els pagaments que hagi d’efectuar 
l'Ajuntament de Granollers, corresponents a l' Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), 
i també en cas d'haver-n'hi, els corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), a l'Agència 
Tributària de Catalunya, en comptes d’efectuar-los a l'Agència Tributària espanyola com s’han realitzat 
fins ara.

Segon.- Adreçar a aquells ciutadans o empreses de Granollers que vulguin acollir-se a aquesta 
pràctica a les plataformes, entitats o associacions que donin assessorament en aquest tema.

Tercer.- Demanar a l’Alcalde que trameti aquesta proposta a l’AMI per tal de consensuar un calendari 
d’actuació conjunta que aglutini el màxim de municipis adherits a l’Associació de Municipis per la 
Independència.

Quart.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a treballar coordinat amb les Associacions 
Municipalistes de Catalunya per la creació de la Hisenda pròpia .

Cinquè.- Notificar el present acord a la Conselleria d'Economia de la Generalitat de Catalunya, a 
l'Associació de Municipis per la Independència, a la Plataforma Catalunya Diu Prou. I a l’Agència 
Tributària de Catalunya. 

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

 
17171717....2222).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTAMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTAMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTAMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTA,,,,    CONVERGÈNCIA ICONVERGÈNCIA ICONVERGÈNCIA ICONVERGÈNCIA I    
UNIÓUNIÓUNIÓUNIÓ,,,,    DDDD''''ICVICVICVICV----EUIA I ACCIÓ GRANOLLERS EN SUPORT DEL MANIFEST PRESENTAT PEREUIA I ACCIÓ GRANOLLERS EN SUPORT DEL MANIFEST PRESENTAT PEREUIA I ACCIÓ GRANOLLERS EN SUPORT DEL MANIFEST PRESENTAT PEREUIA I ACCIÓ GRANOLLERS EN SUPORT DEL MANIFEST PRESENTAT PER    
LLLL''''ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE LA GESTIÓ CULTURAL DE CATALUNYAASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE LA GESTIÓ CULTURAL DE CATALUNYAASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE LA GESTIÓ CULTURAL DE CATALUNYAASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE LA GESTIÓ CULTURAL DE CATALUNYA    ((((APGCCAPGCCAPGCCAPGCC))))    ENENENEN    
DEFENSA DE LA CULTURADEFENSA DE LA CULTURADEFENSA DE LA CULTURADEFENSA DE LA CULTURA

Que el passat 30 de maig l'Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya va adreçar 
a aquest Ajuntament un manifest en el qual es defensen cinc idees essencials que consideren com a 
Associació Professional del tot imprescindibles per preservar l’ecosistema cultural del nostre país i la 
demanda que siguin introduïdes en  línies de treball pròpies de l'organització per tal de garantir el 



sistema cultural que és indispensable per a la ciutadania .

El Manifest diu el següent:

L’Assemblea de l’Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya s’adreça al 
Parlament de Catalunya, al govern de Catalunya i a les administracions públiques locals per posar de 
manifest que els reclama mesures de reconeixement i defensa de la cultura, concretament:
1. Que  reconeguin la cultura com a bé necessari i com a servei d’interès públic  per a la societat i que 
aquest reconeixement es manifesti en el tractament pressupostari de la matèria.
2. Que  treballin perquè es reconegui  la cultura arreu, i que  demanin a l’Estat l’ampliació de les 
competències en matèria de cultura, més enllà de les de les biblioteques i arxius, establint uns serveis 
culturals públics mínims en el camp de la creació i la difusió de la cultura als municipis i al territori .
3. Que  reclamin a l’Estat la rebaixa de l’IVA en la cultura.
4. Que  elaborin i implementin mesures d’incentiu del mecenatge i que  demanin a l’Estat espanyol 
l’aprovació d’una llei de mecenatge que estimuli la inversió privada en la cultura i les arts .
5. Que  defensin la cultura catalana, la diversitat cultural i la immersió lingüística en llengua catalana a 
les escoles.

Es proposa l'adopció del següents acords:

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

1. Donar suport al Manifest i a les cinc mesures que en ell s 'hi exposen
2. Comunicar aquest acord al Govern de Catalunya, al Govern de l'Estat i a la mateixa associació.
 

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

Alcalde president:
Moltes gràcies, entraríem a l'apartat de precs, preguntes i interpel�lacions, senyor Mur té la paraula,  

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

Senyor Mur:
Sí,  Sí, només una pregunta, era saber en el Ple passat jo els hi vaig demanar, el hi vaig fer un prec, 
que tinguessin en consideració el tema de la sobirania fiscal. Avui hem presentat una moció que ha 
estat rebutjada. Jo en el Ple anterior també els hi vaig demanar que potser calia fer un segon pas que 
era demanar-ho a la ciutadania de Granollers, què era el que en pensava sobre això, i en aquest Ple 
doncs els hi demano que ho facin, gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies, en tot cas aquest és un prec i òbviament el Govern hi reflexionarà. En tot cas entenem 



que aquests temes són qüestions que el Govern de la Ciutat ha d'estar també a la guait i a l'abast, 
com fa habitualment, per les seves relacions institucionals amb el Govern de Catalunya .
Endavant, Partit Popular,

Senyor Gutiérrez:
Sí, gràcies senyor Alcalde. Jo els hi voldria fer un prec, fent referència a la memòria de la gestió de la 
Sala de concerts Nau B1 que ens han facilitat, hem de fer les següents puntualitzacions:
Primer, que el total d'assistents a les activitats realitzades a l 'any 2012 és de 4385 persones, i que, per 
tant,  el percentatge d'ocupació d'aquestes activitats és del 50,7%, segons les dades que ens han 
facilitat.
Segon, que l'aforament de la sala és 920 persones, i que tenint en compte les 40 programacions 
realitzades resulten 36.800 persones les que tenen cabuda, i si han assistit 4.385 persones en total, 
resulta un percentatge d'ocupació de 11,9%, per tant, molt lluny del 50,7 que ens diuen.
Tercer, que aquest desequilibri ve donat perquè han anat adaptant l'aforament a les persones que han 
assistit i per això han fet tres formats,  volent-se oblidar que l'aforament de la sala és de 920 persones. 

Quart, que al recompte d'assistents, s'han comptat dues vegades els assistents a un mateix concert 
però amb més d'un artista. Això ha passat com a mínim en 10 sessions. Per exemple, el concert de 
Miquel Serra i el de Gran Amant, que van tenir lloc a la mateixa sessió, al que van assistir 35 
persones, està comptat com si hi haguessin hagut dues sessions, per tant, 35 Miquel Serra , i 35 Gran 
Amant.
No sabem quina explicació ens donaran, però cal recordar-los que si es manté aquesta situació, 
haurem de pagar com a aportació de l'Ajuntament 105,000 euros en 4 anys, i que això no té sortida, 
doncs ja hem vist el dèficit tant de l 'any 2012 com el del primer semestre del 2013.
Per tant, els preguem que ens diguin quines són les mesures que tenen previstes portar a terme 
davant aquesta situació. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies, la regidora de Cultura, li contestarà, endavant, senyora Barnusell,             

Senyora Barnusell:
Sí, moltes gràcies. Primer aclarir un terme, que és que la Memòria no la realitzem des de l'Ajuntament 
sinó que és per contracte que la empresa externa, i en aquest cas l'empresa cultural gestora de la sala 
de concert, pot presentar la Memòria seguint els paràmetres que ells segueixin . Ara ha fet un any i tres 
mesos, i per tant tenen la obligació de presentar la Memòria cada sis mesos, i cada mig any, com 
estava establert per contracte.
És veritat el tema del tant per cent, i no l'enganyaré perquè només cal anar allà. I el 50,7 % seria un 
èxit, estem com vostè ha dit al 11,9 %. No és per un tema d'amagar i de no amagar. Sí que agafarem, i 
si de cas en una Comissió Informativa li proposo que podem suggerir uns paràmetres a l'empresa de 
cara a que la Memòria l'acoti més cap a on nosaltres ens interessa o vulguem, per tant, això en podem 
parlar.
El tema d'ajustar l'aforament és per un tema de seguretat, I dividir els nivells d'aforament, perquè cada 
un dels concerts, segons l'autor que ve o segons l'aforament que necessita, necessita d'unes mesures 
de seguretat i per tant aquestes mesures de seguretat, que vol dir personal extra també té uns costos. 
Per tant no és el mateix comptar que el concert tindrà 900 persones o l'aforament total, vol dir, unes 
quantes hores extres més, o que el concert serà un concert de petit format, que és els que últimament 
estan realitzant més sovint, de manera més sovint, i per tant podrà ..., disculpin que m'he distret allò, 
amb..., dos segons... 

Alcalde president:
Sí no, és que a vegades costa, sí, concentrar-se, perquè hi ha un soroll de fons, a vegades,



Senyora Barnusell:
És que mirava la regidora de Seguretat i m'he distret ...

Alcalde president:
Sí, sí, endavant,

Senyora Barnusell:
Doncs amb 250 persones es pot contractar menys personal de seguretat, per tant aquest és el motiu. 
Ara bé, l'ocupació són aquestes 4.385 persones que han passat per la sala, que és lo òptim? no.
És el primer any, que ells han estat treballant, sí. Que estem contents de com està anant, sí. Que 
conjuntament amb ells estem fent un seguiment perquè això pugui anar millor, també, Que l'aportació 
municipal, que no serà una activitat rendible, ni que generarà beneficis econòmics, efectivament. Sinó 
que segurament aquesta aportació inicial municipal o la inversió l'haguéssim fet pensant d'una altra 
manera, és una inversió voluntàriament feta explícitament per aquest equip de govern pública i perquè 
creuen que pot generar una ocupació, a present i a futur, de molta gent, tant de la ciutat que treballa 
amb la música com també de fora.

Alcalde president:
Moltes gràcies, alguna altra pregunta? No? Doncs estaríem a disposició del públic, de les persones 
que ens acompanyen. Alguna pregunta ?

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

LA SECRETÀRIA GENERAL ACCIDENTALLA SECRETÀRIA GENERAL ACCIDENTALLA SECRETÀRIA GENERAL ACCIDENTALLA SECRETÀRIA GENERAL ACCIDENTAL
VIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAU
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