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ABSÈNCIES JUSTIFICADES
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Alcalde president:
Bona tarda a tots i a totes, si us sembla donem inici al Ple de l'Ajuntament de Granollers del mes de 
juny. Ple Ordinari i ho farem aprovant l'acta.



1111).-).-).-).-APROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE L ''''ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIAACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIAACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIAACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA     29292929    DE MAIG DEDE MAIG DEDE MAIG DEDE MAIG DE     2012201220122012
Va ésser llegit l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, la qual fou aprovada sense cap esmena 

Alcalde president:
En tot cas, fem constar també, senyora secretària, les disculpes del senyor Pep Mur que no pot 
assistir. Moltes gràcies. Passem al punt número 2 i 3, endavant, 
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7777////1985198519851985,,,,    DEDEDEDE    2222    DDDD''''ABRILABRILABRILABRIL,,,,    I DELS ARTICLESI DELS ARTICLESI DELS ARTICLESI DELS ARTICLES     42424242    IIII    104104104104    EL RDEL RDEL RDEL RD    2568256825682568////1986198619861986,,,,    DEDEDEDE    28282828    DE NOVEMBREDE NOVEMBREDE NOVEMBREDE NOVEMBRE .... 

Alcalde president:
Moltes gràcies. Passaríem a la Comissió Informativa de l 'Àrea de Govern i Economia, endavant ,
 

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

4444).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR 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    2013201320132013

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 2013. 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  2013.

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 2013 els dies següents: 10 de maig 
(l'Ascensió) i 30 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. 

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde president:
Moltes gràcies, aquest és un dictamen que no requereix votació, té l'acord de tots els grups, com no 
pot ser d'una altra manera. Passem, al punt 5 i 6 que els tractarem i els debatrem també 
conjuntament, son dues modificacions de crèdit que donen lloc a un Pla Important per la ciutat, 
endavant, 
 

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

 
5555).-).-).-).-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////2012201220122012    DE MODIFICACIÓDE MODIFICACIÓDE MODIFICACIÓDE MODIFICACIÓ    
DEL PRESSUPOST DE LDEL PRESSUPOST DE LDEL PRESSUPOST DE LDEL PRESSUPOST DE L ''''AJUNTAMENT PER SUPLEMENT DE CRÈDITSAJUNTAMENT PER SUPLEMENT DE CRÈDITSAJUNTAMENT PER SUPLEMENT DE CRÈDITSAJUNTAMENT PER SUPLEMENT 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 suplement de crèdits per un import de 156.400,00€, al qual se li ha 
assignat el codi d'expedient MC AJT 15/2012.

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 del  RD 
500/1990, de 20 d'abril, i l'article 6è de les Bases d'execució del Pressupost General per al 2012.

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 2012, 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 15/2012 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per 
suplement de crèdits per un import de 156.400,00€, amb el detall següent:
      

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

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT



 
6666).-).-).-).-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    16161616////2012201220122012    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 866.200,00€, al qual se li ha 
assignat el codi d'expedient MC AJT 16/2012.

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  RD 
500/1990, de 20 d'abril, i l'article 7è i 8è de les Bases d'execució del Pressupost General per al 2012.

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 2012, 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 16/2012 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per 
crèdit extraordinari per un import de 866.200,00€, 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, per fer la presentació d'aquests dos punts te la paraula la regidora de Promoció 
Econòmica, endavant, 

Sra. Canelo:
Gràcies. Bona tarda, avui, tal i com explicava la secretària, sotmetem a aprovació plenària dues 
modificacions de crèdit per tal d'habilitar les partides necessàries en el pressupost de l'exercici actual 
de l'Ajuntament de Granollers per destinar 1 milió d'euros a un pla de xoc.



En la sessió plenària del mes de març passat, quan es va donar compte de la liquidació de l'exercici 
del 2011 ja vam anunciar la voluntat de l'equip de govern de destinar una part important del romanent 
de tresoreria a acompanyar 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 una feina de molts anys, acurada, austera, sense estirar més el braç que la màniga i essent 
absoluta i rigorosament responsables del diner públic, l'Ajuntament de Granollers, en moments en què 
les arques de les administracions, i especialment les locals, estan en situacions d'absoluta fragilitat 
pot presentar uns números ajustats, amb un deute molt per sota del que seria recomanable, amb un 
pagament a proveïdors ajustat a normativa i amb un romanent de tresoreria de 4 milions d'euros dels 
quals destinarem, com us deia, exactament 1.000.600€ al pla de xoc que avui presentem.

Són moments convulsos, molt inestables i a més, s'estan duen 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 .

És per això, que en aquest marc social i econòmic, amb un atur registrat de gairebé 5.900 persones de 
les quals quasi la meitat ja no cobren prestació, és imprescindible que la ciutat aposti, acompanyi i 
pal�lii les situacions de risc i d 'exclusió social que estan patint els nostres ciutadans i ciutadanes .

I ho farem tots junts, amb el treball conjunt de tots els grups municipals amb representació al 
consistori (i aprofito, en aquest moment,  per agrair les aportacions i esforç d'arribar a acords dels 
grups d'Acció Granollers, Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida Alternativa i Convergència i 
Unió), i també de les organitzacions sindicals (Unió General de Treballadors i Comissions Obreres) i 
empresarials (Unió Empresarial Intersectorial i PIMEC de Granollers) de la ciutat que han fet 
aportacions molt interessants que en la majoria dels casos estan recollides en la proposta que us 
passo a detallar.

Es tracta d'un pla de xoc estructurat amb 6 eixos:
El primer, és 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.

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 
de la demanda.

El tercer eix, les subvencions a entitats. Es tracta d'entitats que sense ànim de lucre es dediquen a 
pal�liar els efectes de la crisi als més desfavorits .

El quart eix, el del suport a l'ocupació. La pèrdua del treball en el si de les famílies en la majoria dels 
casos és el factor desencadenant de l'entrada en situacions d'exclusió social. Per tant, creiem que és 
imprescindible donar suport a aquelles 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, en el futur,  de nou la seva autonomia.

Cinquè eix, el de suport a les persones emprenedores. Actualment, i mitjançant el canvi legislatiu dels 
darrers anys, la capitalització de l 'atur per tal d'autoocupar-se és una de les sortides més habituals per 
a les persones en situació d'atur que els permet assolir una nova manera de treballar, per compte 
propi, però que també se'ls dificulta molt per la dificultat actual d'accés al crèdit que imposen les 
entitats financeres.

El sisè eix, el de mesures específiques de suport als i les joves. Els joves es veuen especialment 
afectats per la situació de crisi en el seu accés al mercat de treball. Dins d'aquesta major 
vulnerabilitat, cal remarcar la dels joves que han experimentat un fracàs escolar i es troben en 
especial risc d'exclusió social. Per això creiem que cal promoure mesures de suport adaptades a la 
seva realitat que els ajudin a retrobar un camí cap al mercat de treball .

Aquests darrers eixos, el de suport i foment de la ocupació, el de suport a les persones emprenedores 
i les mesures específiques per a joves són clarament unes polítiques actives d'ocupació molt 



innovadores pel que fa a l'assumpció directa de la seva gestió per part de l 'Ajuntament de Granollers.

Avui les persones que tenim encomanades la responsabilitat i representació a la nostra ciutat ens 
posem d'acord per tal d'oferir a la ciutadania i al teixit empresarial, una ma estesa, una sortida a la 
seva situació en ocasions dramàtica i possibilitats de mirar endavant i veure un horitzó més amable 
que el propi present.

Gràcies a tots i totes les regidores i els regidors 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 diverses àrees de l'Ajuntament que ha treballat de valent per donar forma a 
un pla que s'ha de desenvolupar d'avui en endavant i que necessitarà de l'esforç i del treball de 
tothom. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Si que hi ha demanades intervencions en aquest punt, endavant senyor Casasnovas, 

Sr. Casasnovas:
Gràcies alcalde. Primer de tot dir, com ja saben,  que el nostre grup votarà favorablement a les 
mesures proposades per l'equip de govern, en aquest pla de xoc.

Tenim, com deia la regidora,  gairebé 6.000 aturats i aturades a Granollers, molts d'ells ja sense cap 
mena prestació econòmica, i altres  veïns i veïnes de la nostra ciutat amenaçats de córrer una sort 
semblant. En els temps que corren, totes aquestes famílies, els hi cal el suport de l'administració per 
minimitzar la precarietat en que es troben, per això entenem que aquest pla es encertat i una aposta 
decidida per ser al costat d'aquells que estan patint la crisi.

També agrair a l'equip de govern l'haver estat dialogant escoltant les propostes del nostre grup i 
incorporant-les dins d'aquestes mesures.

Dit això, també voldríem dir-li que ens hagués agradat que a la Junta de Portaveus del mes de maig, 
on Iniciativa Verds – Esquerra Unida varem presentar una moció encaminada en un termes similars a 
la proposta que avui s'aprova, el seu grup hagués votat favorablement. Si més no que haguessin 
tingut la intenció de negociar-la. La moció, com recordarà feia referència a les mesures adoptades pel 
Govern Central, sobre l'IBI i que comporta un increment a la nostra ciutat d'un10% del rebut de l'IBI.

Aquesta mesura està quantificada en una xifra que s'aproxima al 1.800.000€ a la nostra ciutat. Uns 
ingressos que no estaven previstos al pressupost i que demanàvem que es destinessin  a mesures 
especials de foment de l'ocupació.

Ens hagués agradat que ens diguessin: escolteu donada la situació econòmica i les mesures que va 
prenent el govern central no podem destinar tota aquesta quantitat, que us sembla estudiar quina 
quantitat podríem destinar, escolteu com que per aquest any ja tenim previst fer un pla de xoc, 
negociem la moció, com es fa amb moltes i l'apliquem l'any vinent una vegada acabat el que 
proposem com equip de govern. O simplement dir, la deixem sobre la taula la moció i parlem, dons no 
va ser així i ho lamentem, perquè encara que una proposta vingui d'un grup de l'oposició si va 
encaminada a millorar la situació personal dels ciutadans i ciutadanes de Granollers, per ser al costat 
d'aquells que estan patint la crisi vostès entenem que li haurien de donar suport, com fan avui amb 
aquest pla de xoc, però no va ser així.

Com els deia, tot i això, el nostre grup entenem que és positiva la seva proposta que avui porten a ple 
i per això li donarem suport. Gràcies.

Alcalde president: 
Moltes gràcies. Endavant senyora Olano per part del Partit Popular, endavant, 

Sra. Olano:
Si, gràcies senyor Alcalde. També per posicionar el nostre grup respecte al pla de xoc presentat per 



l'equip de govern, nosaltres bàsicament donarem recolzament amb aquest pla donat que pensem que 
enceta les línies importants per la ciutat , no només pel present sinó també pel futur. Pensem que el pla 
de xoc recull el necessari per apostar pel futur i el nostre grup considera que han estat encetades 
doncs el recolzament social amb temes tant importants com pot ser la formació, com pot ser el 
recolzament amb els emprenedors i també el sector de la societat més vulnerable encara que com 
sabem la crisi econòmica afecta a tota la societat de manera vertebral . 

Pensem que aquest pla de xoc és el començament, però lamentablement no és el final, de tal manera 
que tindrem que veure com afrontem el nou pressupost de la ciutat i també quin efecte suposa aquest 
pla de xoc als números que vindran donant doncs les empreses de la nostra ciutat i també els 
diferents ciutadans que lamentablement segurament amb les properes dates aniran incrementant les 
llistes de la prestació per acomiadament.

Però, naturalment, la responsabilitat que suposa governar es prendre decisions i el que l'interessa al 
nostre grup és que es prenen les mesures que es pot dintre de la disponibilitat pressupostària de la 
nostra ciutat, per un cantó i per una altra part que es fa una aposta de creació, és a dir, d'apostar 
necessàriament pel futur per tal de que quan estem preparats podem recollir el fruit d 'això. 

El nostre grup, seguirà cadascuna de les actuacions que planteja el grup de govern de la ciutat. 
Esperem que es pugui treure el profit i l'aposta que fem per cadascun dels grups municipals per 
aquestes actuacions i en tot cas si que volem manifestar la situació de transitorietat que suposa 
aquest pla de xoc davant de les mesures econòmiques que segurament en aquests propers mesos 
veurem com es van implementant, però sobretot volia llençar aquest missatge d'esperança, de que 
apostem per l'emprenedoria, apostem per la formació dels nostres joves, perquè això és una situació 
transitòria i per tant hem de posar les bases als fonaments necessaris perquè amb mesures 
necessàries d'austeritat es pugui aplicar un pressupost per l'any vinent, per l'any 2013 amb el qual 
aquest pla de xoc hagi estat el suport necessari per emprendre doncs una legislatura i que sigui millor 
per els ciutadans i també per les empreses que no ens oblidem que som les que donen oportunitats 
perquè els ciutadans puguin desenvolupar el seu pla vital .

Per tant, per totes aquestes mesures i sense entrar en el detall, sinó amb les línies estratègiques i 
vertebrals d'aquest projecte, el grup popular dóna suport el pla de xoc presentat per l'equip de govern. 
Gràcies.

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

Sra. Pons:
Si, gràcies. Bona tarda, com ja varem avançar-los el nostre Grup municipal donarà recolzament a la 
proposta que es presenta avui al ple, però no volem perdre l’oportunitat de fer unes breus reflexions al 
respecte.

Com ja saben tan a les ordenances fiscals com també en els pressupostos municipals, el vot del 
nostre Grup fou en sentit negatiu, i explicant en aquells plens el nostre sentit de vot .

No obstant, ens va semblar llavors i ens ho sembla ara molt encertada la decisió de l’equip de govern 
de destinar una part del romanent de tresoreria del 2011 a mirar d’ajudar i  donar solucions  a 
determinades situacions que posen en risc d’exclusió social a una part dels nostres ciutadans . 

És per això que des del nostre Grup hem volgut participar activament fent propostes viables per portar 
a bon terme el destí d’aquest capital. I en aquest sentit, ens congratulem perquè l’equip de govern ens 
ha escoltat i ha acollit moltes de les mesures proposades des de Convergència i Unió .

És per aquest motiu, que entenent de la importància de prendre mesures actives com les que avui 
s’aprovaren en el ple, els nostre Grup vol aprofitar el moment per recordar-los que la feina no s’acaba 
aquí, que no n’hi ha prou perquè la situació es prou difícil i tots els grups ja han fet esment i ja fa temps 
que la patim.

Per tant,  tot i que ara, com se’ns va dir en la reunió de treball que varem mantenir en relació a les 



propostes que avui es porten al Ple,  no toca parlar de temes que haurien de ser debatuts en les 
ordenances fiscals, el nostre grup si que vol fer esment elles, a fi i efecte que quan s’hagin de debatre 
les ordenances fiscals, a més de ser  un element de recaptació municipal, es prenguin mesures 
actives per incentivar l’ocupació i  que suposi a més incentivar la instauració de nous negocis i 
empreses, facilitant els dos primers anys d’activitat l'alleugeriment de taxes amb bonificacions 
concretes  o bé el poder diferir les mateixes de forma temporal. Aquest ha de ser un element clau que 
respon també a veritables mesures de promoció econòmica i social de la ciutat .

És per això que el nostre grup va  proposar com a mesura excepcional, i per tant a imposar de forma 
temporal degut a la conjuntura econòmica actual, una bonificació de fins el 90 % del Impost de 
Construcció, l’ICIO, per tal de dinamitzar l’activitat immobiliària, sobretot pensant  en el que 
actualment hi pot haver més activitat com és la restauració de façanes, rehabilitacions d’habitatges 
antics, etc.

També dins aquest apartat de propostes us varem fer esment  a fi de prendre especial atenció al Real 
Decret 19/2012, de mesures urgents de  liberalització del comerç i serveis, al marge de les mesures 
que ja s’hagin pres per part del Govern de la Generalitat, i que substitueix la llicència d’obertura 
d’establiment per una declaració responsable amb presentació del projecte en consideració, que 
permet agilitzar l’obertura de negocis industrials, especialment comerç minorista i de determinats 
serveis, sense necessitat d’atorgament del   permís previ, sinó que la comprovació seria ex-post.

Amb tot això el que els volem dir i insistir, és que la feina no s’acaba aquí, en les propostes que avui 
es porten al ple, sinó que encara es poden fer coses i en el proper debat de les ordenances fiscals es 
poden anar apuntant mesures excepcionals i temporals, i mirar així de donar incentius a la iniciativa 
privada, que és realment a qui hem de confiar la creació de nous llocs de treball i de dinamització de 
l’economia. Res més.

 
Alcalde president:
Moltes gràcies. El senyor Terrades pel grup socialista, 

Sr. Terrades:
Gràcies Alcalde. En el mes de març quan es va presentar la liquidació del pressupost de l'any passat, 
de l'any 2011 i es va presentar un romanent positiu de la gestió que es va fer del pressupost que 
tancàvem, l'Alcalde ja va anunciar que dedicaríem d'aquest romanent positiu un milió d'euros a un pla 
de xoc d'apaivagar en la mesura del possible situacions molt complicades de molts dels nostres 
conciutadans. 

També ens va dir que la resta del romanent positiu, que no era només d'aquest milió d'euros aquest 
anys, com ja es va fer l'any passat el reservaríem. El reservaríem pel que pogués passar, perquè la 
situació econòmica doncs és encara molt complexa i molt complicada . Això és el que farà el govern de 
la ciutat i també ens va esperonar a tots els grups municipals que aquest milió d 'euros ens va explicar, 
en nom del govern, que el govern estava obert a les aportacions que la resta de grups municipals de 
l'oposició volguessin fer respecte a que havien de destinar a aquest milió d'euros que com ha explicat 
la regidora, conjuntament amb la regidora de Serveis Socials, que han tingut la responsabilitat d'anar 
construint les propostes o part de les propostes que estan al damunt de la taula que fessin la resta de 
grups.

Jo vull agrair en nom del grup municipal socialista les aportacions que els diversos grups polítics, ICV, 
Esquerra Republicana i CiU i les entitats econòmiques i sindicals de la ciutat ens han fet arribar. 
També agrair-li en el grup del PP el recolzament en aquests mesures que avui es porten en el Ple. 

Ho deia la regidora Canelo, si avui estem presentant aquest pla de xoc és perquè, des del nostre punt 
de vista, des del punt de vista del grup municipal socialista s'està posant en valor també la gestió 
econòmica de l'Ajuntament. Una gestió econòmica de prudència i de rigor, no a l'any 2011, sinó al 
llarg de molts anys de gestió i també es deu a una altra cosa, la prudència i el rigor, també es deu a 
una altra cosa, a que fins avui la base de l'estructura econòmica de la ciutat ha estat bona, és una 
ciutat que passa dificultats com totes les ciutats. Ho passen els nostres espais del centre dels espais 
comercials, ho passen també els polígons industrials i per tant les empreses, però l'estructura 
econòmica de la ciutat ha estat bona, que ha permès en el passat fer polítiques de cohesió social , és a 



dir, de redistribució de la riquesa que genera a la nostra ciutat. Ara bé, estem en una situació de crisi 
econòmica i en funció de que tenim aquests resultats positius seria alarmant, crec jo, que una part 
d'aquests recursos no es destinessin justament a intentar preservar allò que al llarg dels anys s'ha 
anat construint a la nostra ciutat i que jo crec que és un bé preuat, que és la cohesió social, no podem 
deixar al marge a molts ciutadans i ciutadanes que s'ho estant passant molt malament en aquests 
moments.

Abans de tancar aquesta intervenció, i referint-me al pla de xoc, fer un incís a la intervenció que ha fet 
el senyor Casasnovas en nom d'ICV, ja li vàrem explicar, però li torno a explicar en sessió plenària. 
¿Per què no li podíem donar recolzament a la moció que el seu grup va presentar respecte a l'IBI? 
Doncs justament perquè aquesta és una decisió que haurem d'adoptar quan liquidem el pressupost 
del 2012. Però una cosa son les previsions que puguin donar aquest increment que s'ha produït fruit 
d'una decisió, no del govern municipal, sinó d'una decisió del govern central, que és veritat que 
l'Ajuntament recaptarà, però veurem que recaptarem, veurem com liquidem el pressupost del 2012 i el 
2013 parlarem de la liquidació i a que destinem la liquidació, si es produeix, en resultats positius, que 
jo espero que si, respecte a aquest tema. Tanco l'incís. 

El milió d'euros del pla de xoc, no son mesures estructurals per suplir allò que alguns governs han 
tancat. O de partides pressupostàries que no han arribat o d'altres serveis que no ens corresponen a 
nosaltres tot i que a vegades el presta els Ajuntaments i que corresponen a altres administracions. No 
es tracta de suplir i per tant no son mesures estructurals, son mesures puntuals que alguna d'elles és 
nova, però la majoria el que venen a fer és complementar partides pressupostàries que el pressupost 
que vàrem aprovar al desembre de l'any passat i que feia referència a l'any 2012 ja havia obert amb 
previsió de les dificultats que ens podríem trobar a l'any 2012 i per tant, vistes aquestes dificultats 
algunes de les mesures,  justament, van a complementar el que ja estava obert. És veritat que hi ha 
algunes que son noves i hi ha dues que jo em vull referir especialment i en aquí tancaré la intervenció 
en nom del grup municipal socialista. La que fa referència als joves, és a dir, tots sabem que hi ha a la 
nostra ciutat com a totes les ciutats, al país, molta gent jove, nois i noies que no han aconseguit trobar 
encara la seva primera feina o que l'han trobada i que no l'han mantinguda. El que s'està fent amb 
aquesta mesura és, escoltant també algunes de les propostes que ens han fet alguna organització 
empresarial, és justament no subvencionar la seguretat social, arribar a un acord amb aquells 
empresaris que estiguin disposats i s'avinguin en aquesta proposta a que en funció de que siguin 
capaços de contractar més enllà d'un determinat període, l'Ajuntament, no tot el període, una part, és 
un conveni entre empresaris i l'Administració està disposat a pagar el salari, una part del salari 
d'aquests joves, no arribarem a tots els joves que estan en atur a la ciutat, però és una mesura que 
indica un camí. 

I l'altra mesura que nosaltres considerem molt interessant i que amb això hem coincidit amb algun 
altre grup municipal és aquella que està destinada a ajudar en la mesura del possible a facilitar 
finançament, microcrèdit en aquest cas, en aquelles activitats d'emprenedoria que en aquells 
moments no troben en el sistema financer doncs l'ajut necessari per tirar endavant. Volem fer una 
aposta, justament, perquè aquelles persones de la nostra ciutat que tinguin idees per tirar endavant la 
seva pròpia empresa, la seva pròpia activitat i que tinguin dificultats de finançament trobin en el seu 
Ajuntament una Administració que els hi donarà recolzament perquè puguin tirar endavant aquesta 
iniciativa.

Els repeteixo, no son mesures estructurals, son mesures de xoc per intentar apaivagar en la mesura 
del possible, alguna situació molt complexa, molt complicada que viu el conjunt de la ciutat, però 
especialment aquells col�lectius més febles de la nostra societat que pensem i volem que no es 
quedin enrere i que la sortida d'aquesta crisi, que algun dia es produirà la poguem fer entre tots amb 
les millors condicions possibles . 

Alcalde president:
Moltes gràcies. No sé si la regidora vol tancar aquest torn i fer la rèplica , endavant, 

Sra. Canelo:
Gràcies, molt breument. Només comprometrem, comprome-te'ns a parlar de les propostes que l'equip 
de CiU havia fet referent a tots aquells temes que tenen a veure amb les ordenances municipals, ho 
vaig fer personalment però vull expressar-ho aquí també, en el seu moment quan discutim tots 



aquests temes estem absolutament disposats a seure i a parlar i a discutir del que faci falta en aquest 
sentit i res més, agrair a tots els grups el suport mostrat en aquest pla de xoc, la feina feta també, 
l'esforç de com deia abans d'arribar a acords.

Reiterar que és un pla de xoc que ara comença el seu desplegament, per tant, comparteixo amb la 
senyora Mariona Pons quan deia que no acaba, sinó que ara comença i de fet començarem a 
desplegar algunes de les mesures molt properament i algunes altres hauran d'acabar d'ajustar-se i ho 
farem més endavant.

També sempre pendents de tots els canvis legislatius que s 'estan produint setmana rere setmana i per 
tant hem d'estar molt atents i per tant a partir d'aquí desenvoluparem aquestes propostes i res més, les 
convido també en els grups municipals a fer-ne seguiment de les mesures i per tant a poder-les 
desenvolupar conjuntament. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. No sé si algun grup municipal vol fer ús de la paraula. Endavant senyor Casasnovas, 

Sr. Casasnovas:
Gràcies Alcalde. Senyor Terrades, tal i com diu vostè el seu equip fa una bona gestió econòmica, 
doncs si és així aquest 1.800.000 euros del que parlava d'ingressos addicionals de l'IBI que van 
arribar una vegada aprovat els pressupostos municipals, per tant no contàvem amb aquests ingressos 
a l'hora de fer-los. Imaginem que amb aquesta bona gestió que fan seran en el moment de fer el 
tancament de pressupostos. 

Per això el que entenem és que no vàrem tenir la voluntat de negociar la moció que va presentar el 
nostre grup, ni de votar-la afirmativament. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Endavant senyora Olano,

Sra. Olano:
Si, gracias señor Alcalde. Haber, con el mismo ánimo que hemos dado soporte pero la intervención 
del señor Terrades, por parte de nuestro grupo hay que matizar algunas cuestiones. Nosotros damos 
soporte a este plan de choque, pero no estamos haciendo un baño de masas de la gestión, si me lo 
permite, no estamos hoy evaluando la gestión del ayuntamiento, ni estamos valorando el porqué 
estamos aquí, si que es cierto que se podía decir que estamos mejor o peor respecto a otros 
ayuntamientos pero en este punto estamos votando un plan de choque, con unas líneas estructurales 
a las que nuestro grupo da soporte. Pero no es el momento de decir, porqué estamos aquí, cuales han 
sido las causas, ni estamos valorando porque ustedes tienen en estos momentos la responsabilidad 
del gobierno porque los ciudadanos se lo han dado y nosotros no lo discutimos. Pero también es cierto 
que no es muy normal que un Ayuntamiento tenga romanente de tesorería, se lo hemos dicho mil 
veces, ¿por qué? Una cosa es que no esté endeudado y otra cosa es que lo normal es que el 
presupuesto sea ajustado a los objetivos de aquel ayuntamiento y por lo tanto, si el dinero tiene que 
estar en algún sitio pues preferiblemente en el bolsillo de los ciudadanos mas que en el romanente de 
tesorería. Y entonces usted me dirá: “es que estas medidas las podemos hacer si tenemos 
romanente”, pero siempre nos quedará la duda de si este plan de choque se hubiera puesto en 
marcha con estas prioridades que nos está marcando ustedes cuál sería la situación . Si que es verdad 
que la crisis va mas allá de nuestra ciudad, pero estamos hablando del presupuesto de Granollers y 
estamos hablando de los ciudadanos de Granollers y nuestro grupo está encantado que ustedes 
ahora consideren una prioridad los emprendedores, consideren una prioridad todo lo que tiene que ver 
y poner en marcha con la empresa y con el fomento de la ocupación. Estamos encantados, pero esta 
visión al pasado nos meteríamos en un terreno complicado que creemos que no es objeto del debate y 
por tanto reiteramos, estamos de acuerdo con las líneas estratégicas de este plan de choque. Que 
hubiera podido hacerse anteriormente, al empezar la legislatura, también, porqué de hecho este grupo 
municipal en campaña electoral ya planteaba cuales eran las líneas de apuesta para el futuro dentro 
de las cuáles estaban naturalmente estas. Pero nosotros no hemos venido aquí para hablar de nuestro 
programa electoral, pero si decir que no son medidas estructurales pero que tampoco son flor de un 



día, una cosa que haya aparecido de repente, sino que también es fruto de unas prioridades y que lo 
bueno y que pensamos nosotros que es positivo es que en las líneas estructurales cada uno con su 
diferencia y su matiz estemos comprometidos a trabajar por estas líneas en nuestra ciudad .

Por tanto, vuelvo a reiterar el apoyo de nuestro grupo municipal a estas medidas teniendo en cuenta 
que votamos este plan de choque extraordinario pero no estamos aquí evaluando otras cuestiones 
económicas ni de nuestro Ayuntamiento ni de la crisis económica que puede que sea objeto de debate 
de otro pleno, pero que no está dentro del orden del día de hoy. Muchas gracias.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Pel part del grup socialista, el senyor Terrades té interès en replicar, endavant, 

Sr. Terrades:
Si, per tornar-li a explicar al senyor Casasnovas, jo em dec explicar molt malament, perquè serà la 
tercera vegada que li explico, que li explico. Escolti, jo no sé com liquidaré el pressupost del 2012, el 
govern de la ciutat no sap com liquidarà el pressupost del 2012. És possible, és possible no, es 
produirà un major ingrés per recaptació de l'IBI, si ja li he dit que si. No perquè va aprovar aquest Ple 
amb les Ordenances Fiscals, sinó perquè ens va venir imposada pel govern central una altra posició. 
Ara, no sé com evolucionaran la resta de partides pressupostàries de l'Ajuntament, la resta 
d'ingressos no sé com evolucionaran al llarg del 2012, no sé quin comportament tindrà l'impost 
d'activitats econòmiques, no sé si tancarem més empreses, per tant contribuiran menys als ingressos 
municipals i com que no ho sé, el govern de la ciutat seria imprudent, respecte al conjunt de ciutadans 
que arribés a acords amb un grup municipal dient: “aquests els destinarem a....”, escolti, quan hàgim 
liquidat el pressupost del 2012 i si tanquem en situació positiva podrem discutir, tots plegats, veurem 
si ens posem d'acord o no a què destinem aquests recursos, tots, una parts, etc. Però fins que no ho 
sapiguem, jo crec que és fàcil d'entendre. 

Si avui estem parlant d'aquest pla de xoc és justament perquè l'any 2011, com a mínim en els darrers 
8-10 exercicis anteriors aquest Ajuntament ha tancat amb números positius. Clar, aquesta és una 
causa directa, senyora Olano, de perquè avui estem en aquesta situació i podem destinar una part 
d'aquests recursos a aquest pla de xoc.

Jo no vull valorar la casuística de cada un dels Ajuntaments i que ha fet amb els seus recursos, jo em 
preocupo de l'Ajuntament de la meva ciutat i de la meva responsabilitat, escolti, és veritat, hi va haver 
determinades etapes que van haver-hi majors ingressos dels que estaven pressupostats. Podien 
haver fet dues coses, engreixar la maquinària i probablement ara estaríem en una situació de moltes 
dificultats fins i tot per pagar nòmines o destinar aquests majors ingressos a inversions, per evitar 
justament endeutar-se amb el sistema financer. L'Ajuntament de Granollers és un dels ajuntaments 
que té un endeutament, diguem, de la part mitja-baixa. Doncs perquè va fer aquesta política i té uns 
serveis, jo crec, adequats a la realitat de la ciutat. 

Estem molt satisfets de poder destinar una partida, petita si vol vostè, a subvencions d'emprenedors. 
Ara, jo em pregunto ¿la missió de l'Ajuntament és fer de sistema financer o això li correspon a uns 
altres que en aquests moments no poden fer per determinades disbauxes que es van produir en el 
país? Doncs escolti, com que la aixeta del crèdit per les famílies i per les empreses i sobretot pels 
petits emprenedors i empresaris està tancada, doncs intentarem aixoplugar alguns projectes, algunes 
iniciatives d'aquestes, poquetes, però algunes iniciatives d'aquestes.

Si, en el pressupost del 2012 i també en el pla de xoc hi han algunes prioritats, claríssimes. Per 
exemple la dels Plans d'Ocupació. En aquelles persones, aquelles unitats familiars que fa molt de 
temps que estan a l'atur, que fa molt de temps que no tenen cap ingrés a la seva llar, perquè 
justament ens hem trobat aquest any 2012 en que qui hauria de tenir la responsabilitat d'activar els 
plans d'ocupació no n'ha convocat. Escolti, ja els convocarem nosaltres, ja els convocarem nosaltres.

Alcalde president:
No sé si la regidora vol cloure. En tot cas ho faré jo per fer diverses coses. 

La primera per recordar una xifra que ja ha sortir per aquí i que val la pena repetir -la, 5.900 aturats a la 



nostra ciutat, el 45% no cobra subsidi, aquesta és la situació de Granollers i qualsevol cosa que fem, 
qualsevol cosa que decidim, qualsevol objectiu de futur només pot tenir aquest element com un 
element de sortida. 5.900 aturats dels quals el 45% no cobren subsidi. Si acompanyem les males 
notícies que tenen que veure, com deia el regidor Terrades, a la suspensió dels Plans d'Ocupació, la 
reducció de les beques, per exemple, no s'han convocat les beques per escoles bressol. La reducció 
d'alguns serveis públics, si veiem tot aquest panorama és evident que si podíem, i podíem, havíem 
d'avançar i havíem de prendre decisions. Calia fer un pla de xoc que fos complementar a un pla que ja 
existeix, que és el Pla d'Actuació Municipal que té un pressupost que ha estat debatut i aprovat i que 
alhora que afronta també aquests elements i té aquests elements com a qüestions fonamentals per 
afrontar el futur es veiés complementat per una quantitat d'un milió d'euros. Ho vàrem dir en el 
moment tot just de liquidar el pressupost, calia fer aquest esforç, era imprescindible fer aquest esforç i 
també vàrem dir una cosa: no havia de ser un pla del govern, no tocava un pla de govern, podia ser un 
pla del govern, però no tocava un pla del govern. Havíem de ser capaços atès que la ciutat havia 
generat aquest romanent de fer un pla de xoc de ciutat. Per tant, jo crec que el que es proposa no és 
el Pla del govern, sinó que és el Pla de l'Ajuntament, el Pla de tots, i així ho hem volgut. Hem volgut 
escoltar a tothom i crec que hem incorporat totes aquelles aportacions que s'han fet des dels grups 
municipals, però alhora, perquè volíem que fos un pla de ciutat també és el Pla del Consell Econòmic i 
Social. L'esquema, el guió d'aquest pla de xoc va ser presentat als grups empresarials i a les 
organitzacions sindicals i als grups municipals. El que hi ha aquí és el fruit de molts imputs, de moltes 
aportacions, la feina de les regidores, Andrea Canelo i Maria del Mar Sánchez ha estat cosir això, però 
el gruix, l'aportació és col�lectiva, per tant, permeteu-me que digui que no és un pla del govern, sinó 
que l'entenc com un Pla de ciutat.

En temps difícils cal buscar acords, cal buscar estratègies compartides i cal vèncer diferències i 
buscar aquells elements que ens ajunten, aquells elements que ens permeten avançar col�lectivament 
i cal demostrar que aquesta societat, que aquesta ciutat, que aquests partits polítics es poden posar 
d'acord i cal demostrar-ho essencialment amb temes tant sensibles com aquest. Ens podem posar 
d'acord, podem sumar, podem innovar, perquè algunes de les mesures que proposem son 
absolutament innovadores i fins i tot algunes son arriscades, és a dir, provarem de fer mesures que 
veurem com acaben encaixant atès els canvis legislatius que tenim a l 'abast. 

Son temps difícils i com s'ha dit, crec que ho ha dit la senyora Pons i també la senyora Olano, amb 
aquest Pla no acaba res. El que fem aquí és simplement és aprovar una modificació de pressupost 
que habilita partides per fer la feina, ara cal desplegar cada una d'aquestes mesures. Insisteixo, no 
son fàcils, per tant, haurem de veure com les implementem. Algunes son fins i tot difícils i caldrà 
buscar les aliances amb les administracions per fer-les possibles i caldrà buscar també aliances amb 
sectors privats per fer-les possibles, però sabem que obrim i ho deia també molt bé la senyora Olano, 
noves perspectives. Per tant aquests nous camins ben segur que seran útils pel futur, tenint en 
compte, també s'ha dit que no és un Pla estructural, és a dir, no estem generant nous serveis, ens 
equivocaríem, és un Pla de xoc per pal�liar unes situacions molt complicades . 

A més a més ho hem de fer recordant que els propers mesos no seran més fàcils que els anteriors. 
Per les persones, per la societat, però també per les administracions. Llegeixo amb preocupació el 
contingut de la llei d'estabilitat pressupostària, que podria posar en qüestió alguns dels temes que ens 
ha proposat el senyor Casasnovas. Llegeixo amb preocupació la vocació i la voluntat de reformar 
intensament la Llei de Bases de Règim Local i de laminar les competències dels Ajuntaments. 
Llegeixo amb preocupació algunes de les estratègies recentralitzadores, ja sigui catalanes o ja sigui 
espanyoles o ja sigui europees, llegeixo amb preocupació com Alcalde el fet de que ajuntaments que 
hem demostrat que es pot gestionar i que es pot gestionar bé i que la proximitat és un valor, amb 
aquesta visió, a vegades tant curta de mires en la que es prenen grans mesures sense diferenciar res, 
també els ajuntaments que ho fem bé, els ajuntaments que tenim possibilitats de posar-nos d'acord 
tampoc podem fer la feina. 

Per tant, jo també vull reflexar aquí per un costat l'optimisme, podem posar-nos d'acord, podem 
enfortir la nostra posició i el projecte de ciutat però alhora vull posar l'alerta en que els temps no seran 
fàcils. I si auvirem els temps no seran fàcils ben segur que la feina passa per reforçar allò que sabem 
fer, allò que som, aquesta ciutat té una estructura econòmica que encara permet dibuixar estratègies 
de futur. Té un teixit associatiu i un cost social potent i diversificat i per tant, es tracta de firmar aquest 
discurs de ciutat i es tracta de que Granollers sigui una part de la solució i no una part del problema. 
Es tracta que sigui aquesta feina conjunta, col�lectiva, si pot ser de tots els grups fantàstic, si pot ser 
de tot el Consell Econòmic i Social també fantàstic, que reforci aquesta identitat de ciutat compromesa 



amb un projecte en que té la cohesió com un factor essencial. 

Treballarem per tirar endavant aquest pla de xoc, seguirem comptant, seguirem oferint el diàleg amb 
tots els grups municipals, avaluarem aquells espais de dificultat que coneixen perquè els hem explicat 
i en tot cas el primer que hem de posar en el nostre esperit de treball i en la nostra feina, l'únic 
important son els ciutadans i les ciutadanes i especialment aquells ciutadans i ciutadanes que estan 
rebent més durament l'impacte de la crisi. Per tal de sortir de la crisi d'una manera positiva sense que 
es quedi gent al marge. Aquest crec que és el valor que tots estem posant sobre la taula avui i jo vull 
acabar agraint la feina de tots els grups municipals, franca i sincerament, agrair la feina dels tècnics 
municipals que han anant imaginant, buscant informació i vestint aquestes propostes, als membres 
del Consell Econòmic i Social, als sindicats i de les entitats empresarials i en tot cas el que es tracta 
és enfortir aquest projecte de ciutat per tal de mirar endavant amb l'optimisme d'aquells que creiem 
amb aquesta ciutat. L'optimisme d'una ciutat, en definitiva, creu en ella mateixa. 

En aquest cas no fa falta votació perquè tothom ha anunciat el vot favorable, per tant aprovem aquests 
dos punts. 

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde president:
Passem al punt número 7, endavant senyora Secretària, 
 
7777).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE SUBSTITUCIÓ DE FINANÇAMENT DE LAAPROVACIÓ DE SUBSTITUCIÓ DE FINANÇAMENT DE LAAPROVACIÓ DE SUBSTITUCIÓ DE FINANÇAMENT DE LAAPROVACIÓ DE SUBSTITUCIÓ DE FINANÇAMENT DE LA    
INVERSIÓ PER MAJORS INGRESSOS CORRENTSINVERSIÓ PER MAJORS INGRESSOS CORRENTSINVERSIÓ PER MAJORS INGRESSOS CORRENTSINVERSIÓ PER MAJORS INGRESSOS CORRENTS

A través del present expedient, el finançament de la inversió per préstecs a llarg termini per import de 
150.000,00€ és substituït per l'aplicació de majors ingressos corrents. Aquesta substitució 
s'instrumenta a través de dos moviments pressupostaris en paral�lel :

- El suplement del crèdit d'inversió per aplicació del major ingrés obtingut per la liquidació definitiva de 
la Participació Municipal en els Tributs de l 'Estat del 2010 (MC AJT 17/2012).
- La baixa del crèdit d'inversió i del finançament afectat per préstec (MC AJT 18/2012).

Tots dos moviments es produeixen simultàniament i pel mateix import, de manera que l'efecte 
resultant és el manteniment del crèdit d'inversió (efecte nul sobre el crèdit del capítol VI de despesa) i 
la substitució del finançament bancari (reducció del capítol IX d'ingressos) per l'aplicació de recursos 
corrents (augment del capítol IV d'ingressos). Arran d'aquests moviments, els crèdits d'inversió 
detallats en aquest expedient passen a ser totalment disponibles i operatius .

Vist l'informe favorable emès per l'interventor general en virtut del que disposen els articles 36 i 49 del  
RD 500/1990, de 20 d'abril, i l'article 6è de les Bases d'execució del Pressupost General per al 2012.

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 2012, 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 les operacions incloses en el conjunt MC AJT 17/2012 de modificació del 
Pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdits per un import de 150.000,00€, amb el detall 
següent:

      



SEGONSEGONSEGONSEGON.... Aprovar les operacions incloses en el conjunt MC AJT 18/2012, de modificació del 
Pressupost de l'Ajuntament de baixa per anul�lació de crèdits i del seu finançament associat, per un 
import de 150.000,00€, amb el detall següent:

       

TERCERTERCERTERCERTERCER....    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 anunciades intervencions, si 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     ::::    CapCapCapCap....
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions     ::::    11111111    CIUCIUCIUCIU::::    6666 PPPPPPPP::::    4444 ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE::::    1111

Alcalde president:
Passem al punt número 8, endavant senyora Secretària, 
 
8888).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A LMOCIÓ RELATIVA A LMOCIÓ RELATIVA A LMOCIÓ RELATIVA A L''''INFORME DE LA INTERVENCIÓ GENERAL SOBRE EL COMPLIMENTINFORME DE LA INTERVENCIÓ GENERAL SOBRE EL COMPLIMENTINFORME DE LA INTERVENCIÓ GENERAL SOBRE EL COMPLIMENTINFORME DE LA INTERVENCIÓ GENERAL SOBRE EL COMPLIMENT    
DE LDE LDE LDE L''''OBJECTIU DOBJECTIU DOBJECTIU DOBJECTIU D''''ESTABILITAT PRESSUPOSTARIAESTABILITAT PRESSUPOSTARIAESTABILITAT PRESSUPOSTARIAESTABILITAT PRESSUPOSTARIA,,,,        DE LA LIQUIDACIÓ DE LDE LA LIQUIDACIÓ DE LDE LA LIQUIDACIÓ DE LDE LA LIQUIDACIÓ DE L''''EXERCICIEXERCICIEXERCICIEXERCICI     2011201120112011    
DE LDE LDE LDE L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS,,,,    DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMSDELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMSDELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMSDELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS,,,,    DE LADE LADE LADE LA    
ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL GRANOLLERS MERCATENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL GRANOLLERS MERCATENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL GRANOLLERS MERCATENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL GRANOLLERS MERCAT,,,,    DE LDE LDE LDE L''''EMPRESA GRANOLLERSEMPRESA GRANOLLERSEMPRESA GRANOLLERSEMPRESA GRANOLLERS    
PROMOCIONSPROMOCIONSPROMOCIONSPROMOCIONS ,,,,    SSSS....AAAA....,,,,    DE LDE LDE LDE L''''EMPRESA GRANOLLERS ESCENAEMPRESA GRANOLLERS ESCENAEMPRESA GRANOLLERS ESCENAEMPRESA GRANOLLERS ESCENA,,,,    SSSS....LLLL....,,,,    I DE LI DE LI DE LI DE L''''EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA    
GRANOLLERS AUDIOVISUALGRANOLLERS AUDIOVISUALGRANOLLERS AUDIOVISUALGRANOLLERS AUDIOVISUAL,,,,    SSSS....LLLL....,,,,    I ELS INFORMES DE LA INTERVENCIÓ GENERAL SOBREI ELS INFORMES DE LA INTERVENCIÓ GENERAL SOBREI ELS INFORMES DE LA INTERVENCIÓ GENERAL SOBREI ELS INFORMES DE LA INTERVENCIÓ GENERAL SOBRE    
EL COMPLIMENT DE LEL COMPLIMENT DE LEL COMPLIMENT DE LEL COMPLIMENT DE L''''OBJECTIU DOBJECTIU DOBJECTIU DOBJECTIU D''''ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA CORRESPONENTS ALSESTABILITAT PRESSUPOSTARIA CORRESPONENTS ALSESTABILITAT PRESSUPOSTARIA CORRESPONENTS ALSESTABILITAT PRESSUPOSTARIA CORRESPONENTS ALS    
EXPEDIENTS DE MODIFICACIONS DE PRESSUPOST APROVADES PER PLE DURANTEXPEDIENTS DE MODIFICACIONS DE PRESSUPOST APROVADES PER PLE DURANTEXPEDIENTS DE MODIFICACIONS DE PRESSUPOST APROVADES PER PLE DURANTEXPEDIENTS DE MODIFICACIONS DE PRESSUPOST APROVADES PER PLE DURANT    
LLLL''''EXERCICIEXERCICIEXERCICIEXERCICI     2012201220122012....    

En data 13 de juny de 2012, l'Interventor General ha emès informe sobre el compliment de l'objectiu 
d'estabilitat pressupostària de la liquidació de l'exercici 2011, de l'Ajuntament i dels seus organismes 
autònoms, i de la entitat empresarial Granollers Mercat,  de la Empresa Granollers Promocions, S.A., 
Granollers Escena, S.L. i de Granollers Audiovisual, S.L.

En data 21 de maig de 2012, l'Interventor General ha emès informe sobre el compliment de l'objectiu 
d'estabilitat pressupostària dels expedients de modificació de crèdit aprovats pel Ple de  l'ajuntament 
MC4/2012 (acord de ple de 27-3-2012), MC6/2012, MC7/2012 i MC8/2012 (acord de ple de 
24-04-2012).

En data 13 de juny de 2012, l'Interventor General ha emès informe sobre el compliment de l'objectiu 
d'estabilitat pressupostària de l'expedient de modificació de crèdit del patronat del Museu aprovat pel 
Ple de  l'ajuntament en data 29-5-2012.

    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  DE LA INTERVENCIÓ GENERAL SOBRE EL COMPLIMENT DE LINFORME  DE LA INTERVENCIÓ GENERAL SOBRE EL COMPLIMENT DE LINFORME  DE LA INTERVENCIÓ GENERAL SOBRE EL COMPLIMENT DE LINFORME  DE LA INTERVENCIÓ GENERAL SOBRE EL COMPLIMENT DE L''''OBJECTIUOBJECTIUOBJECTIUOBJECTIU     
DDDD''''ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA DE LA LIQUIDACIÓ DE LESTABILITAT PRESSUPOSTARIA DE LA LIQUIDACIÓ DE LESTABILITAT PRESSUPOSTARIA DE LA LIQUIDACIÓ DE LESTABILITAT PRESSUPOSTARIA DE LA LIQUIDACIÓ DE L''''EXERCICIEXERCICIEXERCICIEXERCICI     2011201120112011    DEDEDEDE    
LLLL''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS,,,,    DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMSDELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMSDELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMSDELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS,,,,    DE LA ENTITATDE LA ENTITATDE LA ENTITATDE LA ENTITAT    
PÚBLICA EMPRESARIAL GRANOLLERS MERCATPÚBLICA EMPRESARIAL GRANOLLERS MERCATPÚBLICA EMPRESARIAL GRANOLLERS MERCATPÚBLICA EMPRESARIAL GRANOLLERS MERCAT,,,,    DE LES SOCIETATS MUNICIPALSDE LES SOCIETATS MUNICIPALSDE LES SOCIETATS MUNICIPALSDE LES SOCIETATS MUNICIPALS        



GRANOLLERS PROMOCIONS SAGRANOLLERS PROMOCIONS SAGRANOLLERS PROMOCIONS SAGRANOLLERS PROMOCIONS SA,,,,    GRANOLLERS ESCENA SL I GRANOLLERS AUDIOVISUALGRANOLLERS ESCENA SL I GRANOLLERS AUDIOVISUALGRANOLLERS ESCENA SL I GRANOLLERS AUDIOVISUALGRANOLLERS ESCENA SL I GRANOLLERS AUDIOVISUAL    
SLSLSLSL....

Aquest informe es realitza en compliment del que disposa 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 .

LEGISLACIÓ APLICABLELEGISLACIÓ APLICABLELEGISLACIÓ APLICABLELEGISLACIÓ APLICABLE
 RD Legislatiu 2/2007, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Estabilitat 
Pressupostaria.
 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 .

CONSIDERACIONSCONSIDERACIONSCONSIDERACIONSCONSIDERACIONS
Les entitats a les quals es refereix l’article 2.1.d del TRLEGEP i l’article 4.1 del Reglament es 
classifiquen en dos grups:
 Les entitats de l’article 19.1 del TRLGEP o article 5 del Reglament. (Municipis capitals de 
província o Comunitat Autònoma i amb població superior a 75.000 habitants).
 Les entitats de l’article 19.3 del TRLGEP ( Resta d’Entitats entre las quals es troba l’Ajuntament 
de Granollers). Aquestes últimes s’ajustaran al principi d’estabilitat pressupostaria entès com la 
situació d’equilibri o de superàvit en termes de capacitat de finançament d’acord amb la definició del 
Sistema Europeu de Comptes (SEC 95).

La instrumentació del principi i la determinació de l’objectiu d’estabilitat pressupostària aplicable a les 
entitats locals es diferència entre:
 Les classificades en l’article 4.1 del Reglament: entitats locals, els seus organismes autònoms i 
els ens públics dependents d’elles, que prestin serveis o produeixin béns no finançats majoritàriament 
amb ingressos comercials, que hauran d’aprovar, executar i liquidar els pressupostos ajustant-se al 
principi d’estabilitat, entès como la situació d’equilibri o de superàvit computat en terme de capacitat 
de finançament d’acord amb la definició continguda en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i 
Regionals (SEC-95).
 Les classificades en l’article 4.2 del reglament: restants entitats públiques empresarials, societats 

mercantils i altres ens de dret públic dependents de les Entitats Locals, aprovaran, executaran i 
liquidaran els seus respectius pressupostos o aprovaran les seves respectives comptes de pèrdues i 
guanys en situació d’equilibri financer, d’acord amb els criteris del pla de comptabilitat que els sigui 
d’aplicació.

L’objectiu d’estabilitat pressupostària corresponent a les entitats locals s’haurà de computar en termes 
de comptabilitat nacional d’acord amb el disposat en el TRLGEP i s’haurà d’entendre aplicable a cada 
una de les entitats locals en termes consolidats, de conformitat amb el que disposa l’article 6 del 
Reglament.

En aplicació de l’article 20 del TRLGEP i el 9 del Reglament, la Comissió Nacional d’Administració 
Local, mitjançant acord de la subcomissió de règim econòmic, financer i fiscal, de 22 de maig de 2012, 
va establir un objectiu d’estabilitat pressupostària aplicable a les liquidacions dels pressupostos de les 
entitats locals de l’exercici 2011 on la necessitat de finançament no superi el 4,39% dels ingressos no 
financers liquidats consolidats.

La Intervenció Local haurà d’elevar al Ple un informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostaria. L’informe s’emetrà amb caràcter independent en les aprovacions dels pressupostos, 
dels crèdits extraordinaris i dels suplements de crèdits i en la liquidació. L’Interventor Local detallarà 
en el seu informe els càlculs practicats sobre la bases de les dades dels capítols 1 a 9 dels estats de 
despeses i d’ingressos pressupostaris, en termes de comptabilitat nacional.

Els expedients de sol�licitud d’autorització d’endeutament deuran d’incorporar els informes d’avaluació 
sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat del pressupost de l’exercici corrent i de la liquidació de 
l’exercici anterior emesos per la Intervenció Local. L’incompliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostaria en l’últim any de vigència del pla, serà causa de denegació de l’autorització 
d’endeutament.



CALCUL DE LA CAPACITATCALCUL DE LA CAPACITATCALCUL DE LA CAPACITATCALCUL DE LA CAPACITAT ////NECESSITAT DE FINANÇAMENTNECESSITAT DE FINANÇAMENTNECESSITAT DE FINANÇAMENTNECESSITAT DE FINANÇAMENT ....
El  càlcul de la capacitat o necessitat de finançament, d’acord amb la definició continguda en el 
Sistema Europeu de Comptes nacionals, de les entitats del Grup Ajuntament de Granollers 
classificades  en l’article 4.1 del Reglament, es diferencia entre: 

1. En l’Ajuntament i els seus organismes autònoms el càlcul de la capacitat/necessitat de 
finançament s’obté pel resultat pressupostari de les operacions no financeres, es a dir per la diferencia 
entre els imports liquidats en els capítols 1 a 7 dels estats d’ingressos i els capítols 1 a 7 dels estats 
de despeses.  A partir del resultat pressupostari de les operacions no financeres aprovat es realitzen 
diversos ajustos, 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 :

Ajustos en la liquidació d’ingressos:
a) ajust que s’aplica als ingressos comptabilitzats als capítols 1, 2 i 3 del pressupost d’ingressos de 
manera que a efectes de comptabilitat nacional els imports a registrar per cada un dels citats capítols 
siguin els realitzats en caixa en l’exercici, el que inclou els ingressos de l’exercici corrent i els de 
tancats.
b) Consolidació de transferències corrents i de capital entre l’Ajuntament i els seus organisme 
autònoms.

Ajustos en la liquidació de despeses:
a) Ajust de les despeses realitzades en l’exercici i pendents d’aplicar al pressupost   
b) Ajust pel tractament de les despeses d’interessos en comptabilitat nacional, fruit de que en la 
comptabilitat pressupostària s’apliquen pressupostàriament en el moment del venciment mentre que 
en la comptabilitat nacional es registren les quantitats meritades en l’exercici .
c) Consolidació de transferències corrents i de capital entre l’Ajuntament i els seus organisme 
autònoms.
d) Consolidació de transferències corrents i de capital entre l’Ajuntament i les societats municipals 
classificades en l’article 4 del reglament de la LGEP.

2. Els ens públics dependents de l’Ajuntament de Granollers que presten serveis o produeixin béns 
no finançats majoritàriament amb ingressos comercials on es remet el seu règim de comptabilitat a la 
normativa mercantil i que formen part del sector d’Administracions Públiques, són l’EPE Granollers 
Mercat, les societats Granollers Escena S.L. i Granollers Audiovisual S.L. En el seu cas el càlcul de la 
capacitat/necessitat de finançament s’haurà de fer per la diferència, positiva o negativa, entre les 
despeses i els ingressos, corrents i de capital, computables a efectes de comptabilitat nacional. Per 
tant el procediment per determinar la capacitat o necessitat de finançament d’aquestes unitats es farà 
a través de les fases següents:

A. Identificació dels conceptes comptables d’ingressos i despeses recollits en el compte de pèrdues 
i guanys que hauran de ser considerats com a Ingressos i Despeses en comptabilitat nacional .
B. Identificar aquelles variacions en el balanç que hagin de ser considerats com a Ingressos i 
Despeses en comptabilitat nacional.
C. Analitzar que les operacions realitzades entre aquestes unitats i les restants unitats considerades 
Administracions públiques figurin registrades pels mateixos imports .
D. Un cop realitzades les fases anteriors, el càlcul del dèficit o superàvit d’aquestes unitats s’efectuarà 
de la forma següent:
a. (+) Ingressos computables en comptabilitat nacional
b. (- ) Despeses computables en comptabilitat nacional
c. (+/-) Variacions del balanç computables (despeses o ingressos)
d. (=) capacitat o necessitat de finançament de la unitat

Pel que fa a l’apartat A) cal tenir en compte el següent:
a) 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.



b) 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 pèrdues per alienació d’immobilitzat financer, immaterial i material.
 Les pèrdues d’inversions financeres

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 :
a) Les despeses d’establiment s’imputaran a efectes de comptabilitat nacional com a despesa de 
l’exercici en que es produeixin.
b) 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).
c) 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.
d) En comptabilitat nacional no existeixen les provisions per riscos i despeses, ja que únicament 
s’hauran de reflectir els fluxos econòmics produïts i no previsions de despeses .

CÀLCUL DE L’EQUILIBRI O EL DESEQUILIBRI  FINANCERCÀLCUL DE L’EQUILIBRI O EL DESEQUILIBRI  FINANCERCÀLCUL DE L’EQUILIBRI O EL DESEQUILIBRI  FINANCERCÀLCUL DE L’EQUILIBRI O EL DESEQUILIBRI  FINANCER
En el cas de les entitats classificades en l’article 4.2 del Reglament, ens públics finançats 
majoritàriament per ingressos de mercat, que en el nostre cas ho compleix la societat Granollers 
Promocions S.A. , l’article 24.1 del reglament regula que es considerarà que es troben en 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 comportarà 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 per tal que 
l'entitat elimini pèrdues o aporti beneficien el termini de tres anys .

CONCLUSIÓCONCLUSIÓCONCLUSIÓCONCLUSIÓ

Quan es produeixi la situació de desequilibri financer els comptes anuals de l'entitat en desequilibri es 
complementaran amb un informe de correcció de desequilibris a l 'efecte de la Llei General d'Estabilitat 
Pressupostària, en el qual es detallaran les mesures a adoptar en el futur per corregir-la i, una vegada 
aprovades per la seva junta general o òrgan competent, s'elevarà al Ple de l'entitat local de la qual 
depèn, per a coneixement.

El citat pla de sanejament haurà de presentar-se a l'aprovació del Ple de l'entitat local de la qual 
depengui, dins del termini de tres mesos explicats a partir de la data d'aprovació dels comptes per la 
junta general o òrgan competent. Aprovat pel Ple, el pla de sanejament se sotmetrà als mateixos 
requisits d'aprovació i seguiment establerts per als plans economicofinancers de la corresponent 
entitat local.

LIQUIDACIONS PRESSUPOSTARIES  I COMPTES ANUALSLIQUIDACIONS PRESSUPOSTARIES  I COMPTES ANUALSLIQUIDACIONS PRESSUPOSTARIES  I COMPTES ANUALSLIQUIDACIONS PRESSUPOSTARIES  I COMPTES ANUALS     2011201120112011
Els càlculs de la capacitat o necessitat de finançament de la liquidació del comptes corresponents a 
l’exercici 2011 de  les entitats del grup Ajuntament de Granollers 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 
274/2012 de data  12 de març del 2012, amb el següent resultat pressupostari per operacions no 
financeres de 2.416.616,78 euros. 
2. Liquidació del pressupost del  Patronat Municipal del Museu aprovat mitjançant Resolució nº 
275/2012 de data  12 de març del 2012, amb el següent resultat pressupostari per operacions no 
financeres de 66.399,23 euros.



3. Liquidació del pressupost del  Patronat Municipal de l’Escola del Treball aprovat mitjançant 
Resolució nº 276/2012 de data  12 de març del 2012, amb el següent resultat pressupostari per 
operacions no financeres de 444.198,75 euros. 
4. Liquidació del pressupost del  Patronat Municipal de l’Escola de Música aprovat mitjançant 
Resolució nº 277/2012 de data  12 de març del 2012, amb el següent resultat pressupostari per 
operacions no financeres de -103.295,56 euros.
5. Liquidació del pressupost del  Patronat Municipal escola Salvador Llobet aprovat mitjançant 
Resolució nº 278/2012 de data  12 de març del 2012, amb el següent resultat pressupostari per 
operacions no financeres de 84.210,64 euros.
6. Liquidació del pressupost del  Patronat Municipal escoles Bressol aprovat mitjançant Resolució 
nº 279/2012 de data  12 de març del 2012, amb el següent resultat pressupostari per operacions no 
financeres de 53.428,40 euros.
7. Proposta de formulació dels comptes anuals de la societat municipal GRANOLLERS ESCENA 
S.L. amb un resultat del compte de pèrdues i guanys de l’exercici 2011 de -161.862,97 euros, que serà 
aprovada pel Consell d’Administració que es portarà a terme el proper dia 21 de juny de 2012
8. Proposta de formulació dels comptes anuals de la societat municipal GRANOLLERS 
AUDIOVISUAL S.L. amb un resultat del compte de pèrdues i guanys de l’exercici 2011 de    
-418.141,81 euros que serà aprovada pel Consell d’Administració que es portarà a terme el proper dia 
20 de juny de 2012
9. Formulació dels comptes anuals de l’EPE GRANOLLERS MERCAT pel seu Consell 
d¡Administració en data 6 de juny del 2011, amb un resultat del compte de pèrdues i guanys  de 
l’exercici 2011 de 125.178,78 euros, d’acord amb el Consell d’Administració que va tenir lloc el 
proppassat dia 6 de juny de 2012.
10. Proposta de formulació dels comptes anuals de la societat municipal GRANOLLERS 
PROMOCIONS S.A. amb un resultat del compte de pèrdues i guanys de l’exercici 2011 de   
-1.795.662,79 euros que serà aprovada pel proper Consell d’Administració que es portarà el proper dia 
18 de juny de 2012.

CONCLUSIÓCONCLUSIÓCONCLUSIÓCONCLUSIÓ

PRIMER.- Per les entitats definides a l’article 4.1 del reglament de la LGEP que pel grup Ajuntament 
de Granollers està format per l’Ajuntament, els seus organismes autònoms, l’EPE Granollers Mercat, 
la societat Granollers Escena S.L. i la societat Granollers Audiovisual S.L., s’ha realitzat el càlcul de la 
necessitat o capacitat de finançament sobre les liquidacions dels pressupostos (Ajuntament i 
organisme autònoms) i els comptes de pèrdues i guanys (EPE i societats) corresponents a l’exercici 
2011, computats en termes de comptabilitat nacional i a nivell consolidat, considerant que a partir del 
resultat de les operacions no financeres s’han realitzat els ajustos definits en els apartats anteriors .

A partir dels citats càlculs detallats en annexos s’obté un resultat consolidat a efectes d’estabilitat 
pressupostària del sector Administracions Públiques de l’Ajuntament de Granollers d’import  
185185185185....897897897897,,,,41414141    euroseuroseuroseuros::::

Per tant s’entén que les liquidacions dels comptes 2011 de les entitats compreses a l’article 4.1 del 
reglament compleixen l’objectiu d’estabilitat pressupostàriacompleixen l’objectiu d’estabilitat pressupostàriacompleixen l’objectiu d’estabilitat pressupostàriacompleixen l’objectiu d’estabilitat pressupostària previst a l’article 15 del reglament de la 



LGEP, un cop consolidades i en termes de capacitat de finançament d’acord amb la definició 
continguda en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals.

Tot i així cal indicar que el citat objectiu també es compleix si tenim en compte el següent :

1. La Comissió Nacional d’Administració Local, mitjançant acord de la subcomissió de règim 
econòmic, financer i fiscal, de 22 de maig de 2012, va establir un objectiu d’estabilitat pressupostària 
aplicable a les liquidacions dels pressupostos de les entitats locals de l’exercici 2011 on la necessitat 
de finançament no superi el 4,39% dels ingressos no financers liquidats consolidats. Per tant el citat 
límit d’estabilitat aplicat al nostre grup consolidat donaria el següent :
 Ingressos financers consolidats entitats art.4.1:    74.993.642,26 euros
 Aplicació límit -4,39% fixat per la CNAL:              -3.292.220,89 euros (necessitat)
 Resultat entitats art.4.1 Ajuntament Granollers:      185.897,41     euros (capacitat)
 % ingresso no financers liquidats entitats art .4.1:                 0,25 %

2. El Ple de l’Ajuntament de Granollers de data 30 de març del 2011 va aprovar un pla econòmic 
financer consolidat del període 2011 a 2013 per les entitats de l’Ajuntament de Granollers incloses en 
l’article 4.1 del reglament de la LGEP, que per l’exercici 2011 preveia una necessitat de finançament 
de -855.842 euros.

En tot cas, els imports que consten al present informe poden tenir variacions que seran, en el seu cas, 
introduïdes en relació al comptes definitivament formulats pels Consell d’Administració encara no 
celebrats.

SEGON.- Pel que fa a les entitats definides a l’article 4.2 del reglament de la llei d’estabilitat 
pressupostària que pel grup Ajuntament de Granollers està format per la societat municipal Granollers 
Promocions S.A. s’obté un resultat del compte de pèrdues i guanys corresponent a l’exercici 2011 de 
----1111....795795795795....662662662662,,,,79797979    euroseuroseuroseuros.

En l’article 24.1 del reglament de la LGEP s’estableix que es considerarà que l’entitat es troba en 
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 correspon aportar-los, en aquest cas 
l’Ajuntament de Granollers.  

En aquest sentit cal indicar que el Ple de l’Ajuntament de Granollers de data 20 de desembre de 2011 
va aprovar una ampliació de capital de 4.004.000,00 euros de la societat Granollers Promocions S.A. , 
a distribuir 2.000,000,00 d’euros en l’exercici 2012, que consta en l’aplicació H330/15100/85020 del 
pressupost de despeses de l’Ajuntament 2012, i 2.004.000,00 euros en l’exercici 2013. La finalitat 
d’aquesta ampliació de capital consistiria fonamentalment en donar cobertura a dos préstecs signats 
amb BBVA i Banc Sabadell, avalat per l’Ajuntament, així com atorgar liquiditat a la tresoreria de la 
societat per tal de poder fer front a obligacions arrossegades d’anys anteriors. Per aquest motiu, 
mitjançant resolució d’Alcaldia 40/2012 s’aprova el calendari de desemborsament del capital social 
per l’any 2012.

Per tant tot i que la societat Granollers Promocions presenta unes pèrdues de  -1.795.662,79 euros no 
es considera que es trobi en situació de desequilibri financer, al haver aprovat el Ple de l’Ajuntament 
de Granollers en data 20 de desembre de 2011 una ampliació de capital de 4.004.000,00 euros, dels 
quals s’han dotat recursos en el pressupost 2012 per import de  2.000.000 d’euros. 

Per tant al complir-se l’objectiu d’estabilitat pressupostària de les entitats incloses en l’article 4.1 (a 
nivell consolidat) i 4.2 del reglament de la LGEP l’Ajuntament no haurà d’aprovar un pla econòmic 
financera regulat en els articles 19 i 20 del Reglament i 21 de la nova Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat financera .

D’acord amb l’article 16.2 del Reglament la Intervenció Local deurà d’elevar al Ple aquest informe 
sobre el compliment de l‘Estabilitat Pressupostaria de la Entitat Local ."

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-    Donar compte dels informes de la Intervenció General sobre el compliment de l'objectiu 
d'estabilitat pressupostària dels expedients de modificació de crèdit aprovats pel Ple de  l'ajuntament 
MC4/2012, MC6/2012, MC7/2012, MC8/2012 i Museu 1/2012, que es transcriuen literalment  en 



annexos 2, 3, 4 i 5. 

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:
Passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Planificació Estratègica i Ciutadania, endavant, 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE L ''''ÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA IÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA IÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA IÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I     
CIUTADANIACIUTADANIACIUTADANIACIUTADANIA

9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ INICIAL DE LAPROVACIÓ INICIAL DE LAPROVACIÓ INICIAL DE LAPROVACIÓ INICIAL DE L''''ORDENANÇA REGULADORA DEORDENANÇA REGULADORA DEORDENANÇA REGULADORA DEORDENANÇA REGULADORA DE    
LLLL''''ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICAADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICAADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICAADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

Com a conseqüència del desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació en les 
darreres dècades, per una banda, ha aparegut un nou entorn anomenat societat de la informació i del 
coneixement, i per altra, ha comportat la liberalització del sector de les telecomunicacions, la qual 
cosa ha suposar que determinada població gaudeixi d'aquests serveis com a nou tipus de relació 
entre la ciutadania, les empreses i les administracions, la qual cosa suposa que els poders públics 
són cabdals en la promoció del desenvolupament de la societat de la informació i el coneixement, 
garantint els drets de la ciutadania i la cohesió social .

La introducció de les eines TIC’s en l’organització administrativa ha portat aquests darrers anys a 
posicionar a les administracions públiques –i especialment a les administracions locals com 
administracions més properes a la ciutadania- en la direcció d’aprofundir en els principis que 
l’ordenament jurídic administratiu ha recollit tradicionalment: eficàcia i eficiència en l'actuació 
administrativa, de coordinació i, de forma molt rellevant pel que fa a aquest text, de transparència i 
millor servei a la ciutadania.

En aquest sentit, l’aprovació d’aquesta Ordenança pretén garantir un ús efectiu de les eines 
electròniques per a millorar la seva actuació administrativa i serveis que té encomanats, facilitar les 
relacions amb la ciutadania, les empreses i d’altres administracions públiques i entitats i, en definitiva, 
propiciar un millor exercici dels seus drets i deures .

Atesos els informes favorables del Tècnic de l'Àrea de Planificació Estratègica i Ciutadania i del 
Tècnic lletrat dels Serveis Jurídics .

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

1111rrrr.... L'article 60.1 del ROAS aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny en relació a l’art 49 de la Llei 
7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’art. 178 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 
d’abril estableix el règim aplicable al procediment a seguir per l’aprovació i modificació de les 
ordenances locals.

2222nnnn.... L’art. 22.d) de la Llei de Bases de Règim Local, modificada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril que 
disposa que és competència plenària indelegable l’adopció del present acord .

3333rrrr....  L'art. 63.2 del Reglament d'Obres, activitats i Serveis dels ens locals , aprovat pel Decret 179/1995, 
de 13 de juny, i l'art. 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.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer.- Aprovar inicialment l'Ordenança municipal reguladora de l'Administració electrònica en l 'àmbit 
territorial del municipi de Granollers ,,,, el text íntegre de la qual s'annexa a aquest acord.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Sotmetre ell precedent acord a informació pública, per un termini de trenta dies hàbils, 
mitjançant la inserció de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al web 
municipal i en el tauler d'anuncis de la Corporació, a efectes de presentació d’al�legacions, 
suggeriments i reclamacions, de conformitat amb allò que disposa l'art. 63.2 del Reglament d'Obres, 



activitats i Serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, i l'art. 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 aprovada DEFINITIVAMENT l'ordenança municipal esmentada. 

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde president:
Té la paraula per fer la presentació la regidora de la Societat de la Informació i del Coneixement, la 
senyora Carme Garrido, endavant, 

Sra. Garrido:
Gràcies senyor Alcalde. El desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació 
estan afectant la forma i fins i tot al contingut de les relacions dels éssers humans entre si i de les 
societats en què s'integren. Una Administració a l'altura d'aquests temps ha d'acompanyar i impulsar 
l'ús de les comunicacions electròniques en benefici dels ciutadans. Aquests han de ser els primers i 
principals beneficiaris d'aquest salt, impensable fa només dècades, que s'ha produït en el camp de la 
tecnologia de la informació i les comunicacions electròniques . 

En les dues últimes dècades aquest desenvolupament ha comportat la liberalització del sector de les  
telecomunicacions tant pel que fa a les xarxes socials (com el facebook o el twitter) com sobre tot als 
serveis de les comunicacions electròniques. Tot això ha suposat una nova forma de relacionar-se amb 
la ciutadania, les empreses i les administracions, una forma més eficaç i eficient  i sobretot amb més  
transparència, en definitiva una forma de donar millor servei a la ciutadania .

El Pla director de Societat del Coneixement que el nostre Ajuntament va  aprovar  l'any 2010 
proposava, en la línia d'e-govern i administració electrònica, com a objectiu estratègic de millorar, la 
regulació municipal relacionada amb d’administració electrònica a través de la creació i aprovació de 
l'ordenança reguladora de l'administració electrònica.

Aquesta Ordenança reguladora de l'administració electrònica és un instrument que permetrà a 
l’Ajuntament de Granollers adaptar-se als últims canvis normatius, entre els que destaca la Llei 
11/2007 d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics, llei que regula l’accés electrònic dels 
ciutadans als serveis públics  i que a partir de gener de 2010 per normativa imposa la necessitat 
d'agilitzar l'administració electrònica a l'Ajuntament, a la vegada que reforça els drets i les possibilitats 
dels ciutadans i ciutadanes de relacionar-se amb l'administració municipal a través de mitjans 
electrònics.

L'Objectiu és regular la utilització de les eines de la societat de la informació i el coneixement en les 
relacions jurídic administratives entre els ciutadans i les ciutadanes i el conjunt de  l’Administració 
municipal.

Aquesta ordenança està estructurada en diversos capítols, 
• És l'instrument que permetrà al nostre Ajuntament reconèixer drets a la ciutadania, al mateix 
temps que ens ajudarà a desenvolupar projectes relacionats amb les noves tecnologies . 
• Ens permetrà reconèixer el dret de la ciutadania a triar el mitjà de relació amb l’administració .
• No aportar dades i documents que es troben en poder de les administracions. 
• A utilitzar els diferents sistemes de signatura  (DNI, certificats electrònics reconeguts)

Per a garantir aquests drets l'Ajuntament desenvolupa els projectes de seu electrònica, registre 
electrònic, Via Oberta  (convenis per a la interoperabilitat amb altres administracions), campanyes de 
sensibilització i formació per a l 'ús del certificat digital. 

En relació al principi de foment de l’accessibilitat, de trencar barreres d’espai i temps en l’accés a 
l’administració, aquesta Ordenança regula i permet a la nostra ciutadania:

• Fer tràmits i gestions per mitjans electrònics  24 h /365 dies
• Obtenir còpies electròniques dels documents electrònics



• A ser informats de la data efectiva del còmput de terminis
• A rebre un rebut acreditatiu del lliurament de la documentació garantint la integritat i no repudi en 
la seva recepció

Per garantir aquests drets, l'Ajuntament continuarà desenvolupant i desenvoluparà els projectes de 
l'oficina Virtual d'Atenció al Ciutadà, registre electrònic, e-factura

En relació amb el principi de col�laboració i cooperació entre administracions públiques, aquesta 
Ordenança regula i permet a la nostra ciutadania:

• Obtenir còpia electrònica dels documents que formin part de procediments que tinguin 
consideració d’interessat
• En els procediments relatius a l’establiment d’activitats de serveis: a obtenir electrònicament les 
dades de les autoritats, associacions i organitzacions professionals competents

Per garantir aquests drets, l'Ajuntament desenvoluparà els projectes de finestreta única empresarial i 
conveni amb  altres administracions o amb col�legis professionals, que es desenvoluparan els propers 
anys.

En relació a la promoció i la garantia dels drets de participació ciutadana, de publicitat i transparència 
administrativa, aquesta Ordenança regula i permet a la nostra ciutadania:

• A accedir a l’expedient electrònic en qualsevol moment de la tramitació
• A presentar al•legacions per via electrònica
• A obtenir informació a través de mitjans electrònics

Per garantir aquests drets, l'Ajuntament continuarà desenvolupant i desenvoluparà amb els propers 
anys el projecte de carpeta ciutadana i la carpeta del proveïdor dins OVAC, el perfil de contractant i 
e-Tauler dins seu electrònica. 

En relació a la simplificació administrativa , aquesta ordenança regula i permet a la nostra ciutadania:

• A obtenir còpies electròniques
• A comunicar-se amb l’ajuntament a través d’una seu electrònica amb totes les garanties
• A triar lliurement l’opció de ser notificat electrònicament
• A que es garanteixi l’accessibilitat universal del canal de notificació

Per garantir aquests drets, l'Ajuntament desenvolupa els projectes relacionats amb la notificació 
electrònica, així com la signatura electrònica i segellat electrònic . 

En relació a la protecció jurídica és important garantir la integritat, la protecció i conservació dels 
documents electrònics.

Aquesta Ordenança regula i permet a la nostra ciutadania: 

• Conservació en format electrònic per l’Ajuntament dels documents electrònics que formin part de 
l’expedient
• A que se’ls garanteixi la privacitat de les dades de caràcter personal

Per garantir aquests drets, l'Ajuntament desenvolupa els projectes Plataforma integral 
d'e-administració 2012-15 que, entre d'altres, afecta al registre, gestió documental, gestió d'expedients 
i arxius.

Aquest, doncs, és un gran moment per l'Ajuntament de Granollers perquè el document que portem 
avui a Ple és un document que significarà pel nostre Ajuntament un gran canvi en la forma de 
relacionar-nos amb la ciutadania. Que permetrà una relació més eficaç i més eficient, més directa i 
més transparent i tot això ho aconseguirem a través de la utilització de les noves tecnologies .

A partir dels propers mesos treballarem ja per transformar de manera radical la forma de 
relacionar-nos. Facilitant i millorant els processos interns i externs que hem de dur a terme .



Per finalitzar, vull agrair a tothom que ha participat en la elaboració d'aquesta Ordenança la seva 
participació i les ganes de treballar que han posat i han sigut moments de moltes aportacions 
importants, però sobretot en especial, als tècnics i tècniques de les diferents àrees que han treballat 
conjuntament perquè és un projecte de tot l'Ajuntament i que ens han fet arribar aportacions que han 
permet presentar aquesta ordenança que avui portem a Ple. Gràcies. 

Alcalde president:
Moltes gràcies. Aquí no hi ha anunciades intervencions, per altra banda tots els grups han manifestat 
també el seu suport a la Junta de Portaveus, per tant, quedaria aprovada per unanimitat. 

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde president:
Passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Territori i Ciutat, 
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Mitjançant dictamen del Ple de la Corporació de data 26 de maig de 2009, es va adjudicar 
definitivament a l'empresa IMESAPI,SA. 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 un import 
màxim de 3.908.935,34 euros més 625.429,65 euros en concepte d'IVA, el que fa un total màxim de 
4.534.365,04 euros, pel període executiu 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.

El contracte núm. 174/09 es va formalitzar el 10 de juny de 2009 i  finalitza el proper 30 de juny de 
2012.

D'acord amb la clàusula VIII.3 del Plec de clàusules administratives particulars, aquest contracte pot 
ser prorrogable , de forma expressa i per mutu acord, fins a 2 anys mes, sense que la durada de la 
seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de 5 anys, sempre que les seves 
característiques continuïn inalterables.

D'acord amb la clàusula VII.1 del Plec de clàusules administratives particulars, aquest contracte pot 
ser modificable, tant a l'alça com a la baixa,  fins a un 20% de l'import adjudicat inicialment.

A conseqüència de les mesures de racionalització de la despesa que l'Ajuntament de Granollers està 
portant a terme i d'acord amb l'informe tècnic emès pel Director dels Serveis  de Manteniment de 
Ciutat i Seguretat i el cap del servei de Serveis municipals i manteniment de data 11 de juny de 2012  
es proposa reduir un  18,325%  l'import del contracte  i prorrogar-lo per un import màxim de 
1.064.203,39 euros més IVA.

L'empresa IMESAPI,SA ha presentat un escrit   amb  registre d'entrada núm. 12713 de data 21 de juny 
de 2012, indicant el seu interès en prorrogar el contracte des de l' 1 de juliol de 2012 fins al 30 de juny 
de 2013 amb les mateixes condicions , d'acord amb els preus unitaris i la baixa ofertada del 20% i la 
reducció de l' import màxim de 1.064.203,39 euros més IVA, segons detall a continuació indicat:

            % baixa
1 Cost horari de la mà d'obra en funció de les diferents categories professionals 20%
2 Cost horari de vehicles i maquinària especial 20%
3 Operacions de manteniment a realitzar a les dependències municipals 20%



4 Operacions específiques que caldrà realitzar a les obres de manteniment de  
l'enllumenat públic

20%

5 Materials elèctrics del catàleg TARIFEC (Promig=Suma % baixes/número famílies) 20%
6 Materials no inclosos al catàleg TARIFEC 20%

El Director dels Serveis de Manteniment de Ciutat i Seguretat i el cap del servei de Serveis municipals 
i manteniment han emès un informe de data 11 de juny de 2012 en el qual proposen  prorrogar el 
contracte de manteniment dels elements constructius i de les instal�lacions dels edificis i de les 
dependències municipals i el manteniment de les instal�lacions de l'enllumenat públic, d'acord amb la 
clàusula VIII.3 del plec de clàusules administratives particulars fins a l'adjudicació del nou contracte i 
com a màxim 1 any,  es a dir  de l'1 de juliol de 2012 fins al 30 de juny de 2013 màxim , i reduir l'import 
màxim a 1.064.203,39 euros més 191.556,61 euros en concepte d'IVA (18%), el que fa un total de 
1.255.760,00 euros.

En qualsevol cas, la despesa real vindrà determinada per les prestacions efectivament realitzades, 
amb subjecció a l'import màxim prorrogat i sempre condicionat a la disponibilitat dels crèdits 
pressupostaris i al finançament associat que aprovi la Corporació, d'acord amb la següent distribució 
per ens i any:

2012 2013Ens
Import IVA 18% Import IVA 18%

TOTAL

Ajuntament 508.016,95 91.443,05 551.101,69 99.198,30 1.249.760,00
Patronat Municipal del Museu 2.542,37 457,63 2.542,37 457,63 6.000,00
TOTAL 510.559,32 91.900,68 553.644,07 99.655,93 1.255.760,00

En l'annex adjunt es relacionen els imports i les partides pressupostàries afectades per aquesta 
pròrroga i reducció d'import.  Pel que fa a l'exercici 2012 es destina l'import de 150.000,00 euros a 
càrrec de la partida H311.16510.61901 que restarà condicionat a l'executivitat de la modificació de 
crèdit que aprovarà el Ple. Per tant la formalització de l'addenda d'aquest contracte quedarà 
supeditada a la disponibilitat dels crèdits suplementats .

Pel que fa  a les despeses de l'exercici 2013 resten subjectes a l'autorització en el pressupost de cada 
exercici del corresponent crèdit adequat i suficient, de conformitat amb l'art. 174 del RDL 2/2004 de 5 
de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals .

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

Disposició transitòria primera del Reial decret legislatiu 3/2011 de 14 de novembre del Text refós �

de la Llei de contractes del sector públic que fa referència als expedients iniciats i contractes 
adjudicats amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta llei.
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 i les seves pròrrogues.
Article  202 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, pel que fa a les �

modificacions dels contractes.
Clàusula  VII.1 del Plec de clàusules administratives particulars pel que fa a la modificació �

d'aquest contracte.
Clàusula  VIII.3 del Plec de clàusules administratives particulars pel que fa a la pròrroga d'aquest �

contracte.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.-     Aprovar la modificació 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.

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-    Declarar la plurianualitat de la pròrroga 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 ,,,,    
adjudicat mitjançant procediment obert   subjecte a regulació harmonitzada que s 'executarà durant  els 
exercicis 2012 i 2013 , d'acord amb la següent distribució econòmica:

2012 2013Ens
Import IVA 18% Import IVA 18%

TOTAL

Ajuntament 508.016,95 91.443,05 551.101,69 99.198,30 1.249.760,00
Patronat Municipal del Museu 2.542,37 457,63 2.542,37 457,63 6.000,00
TOTAL 510.559,32 91.900,68 553.644,07 99.655,93 1.255.760,00

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.- Aprovar la pròrroga 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  amb efectes des 
de l'1 de juliol de 2012 i fins a l'adjudicació del nou contracte, com a màxim fins al 30 de juny de 2013,  
formalitzat amb l'empresa IMESAPI,S.A. amb CIF  A28010478 per un import màxim de 1.064.203,39 
euros més 191.556,61 euros en concepte d'IVA (18%), el que fa un total de 1.255.760,00 euros, amb 
les mateixes condicions i amb els preus unitaris ofertats vigents a l'actualitat, d'acord amb els fets i 
fonaments de dret invocats.

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.- Confeccionar els documents comptables AD(2012) i ADFUT (2013) amb càrrec a les 
partides pressupostàries indicades en l 'annex adjunt  i  les anualitats indicades en el primer punt .

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.- Condicionar la formalització de l'addenda  del contracte núm. 174/09  formalitzat amb data 
10 de juny de 2009 a l'aprovació de la modificació de crèdit pressupostari  de l 'exercici 2012 per import 
de  150.000,00 euros.

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

Alcalde president:
Moltes gràcies. En farà la presentació el Regidor de Serveis, el senyor Juanma Segovia, endavant, 

Sr. Segovia:
Si, gracias Alcalde, será una intervención breve. 

Por acuerdo plenario del 26 de mayo de 2009, se adjudicó a la empresa IMES API,SA el contrato de 
servicios para el mantenimiento de los elementos constructivos, de las instalaciones de los edificios, 
de las dependencias municipales y el mantenimiento de las instalaciones del alumbrado público para 
el período comprendido entre el 1 de julio de 2009 y el 30 de junio de 2012.

La cláusula VIII.3 del Pliego de Cláusulas administrativas prevé la posibilidad de prorrogar el contrato 
hasta dos años más, sin que la duración total de su vigencia incluidas las prórrogas pueda exceder de 
cinco años.

Ante el actual escenario económico que vivimos, las diferentes necesidades de los servicios 
municipales y el período vigente del actual contrato, hemos decidido prorrogar por un año como 
máximo o hasta la adjudicación de un nuevo contrato el actual con la empresa IMES API. 

La razón principal que nos ha llevado a no ejercer la totalidad de la prórroga que prevé el contrato, 
viene dada por la gran variación que ha sufrido y está sufriendo el escenario socio-económico que 
vivimos respecto al que existía en el momento en que se tramitó el contrato en el año 2009. 

Transcurridos estos tres años, la valoración desde el equipo de gobierno que se hace del mismo, y 
también de las áreas, es francamente positiva. Con unos tiempos de respuesta a las órdenes de 
trabajo inferiores a las 24h en la práctica totalidad de los casos. Y un elevado nivel de satisfacción del 
servicio en relación al número total de trabajos realizados. Pero como todo en esta vida, también 
pensamos que aún puede ser mejor y por tanto debe ser mejor. Y ese será nuestro objetivo.



Es cierto que la situación de crisis económica que estamos viviendo ha sido un aspecto importante 
que ha marcado este contrato desde su inicio. 

Recordemos que el funcionamiento del mismo es de facturación contra trabajo realizado, y que  el 
importe que se adjudicó a tal fin fue de 1.511.455€ (iva incluido).  Mientras que la prórroga que hoy 
traemos a aprobación el importe anual que se prevé es de 1.255.760€ (iva incluido). Lo que 
representa una reducción de algo más del 18%.

Esta restricción, supone un esfuerzo por ambas partes. Para el Ayuntamiento para seguir siendo 
austeros y aún ser más estrictos a la hora de limitar las peticiones de trabajo cursadas por las 
diferentes áreas. Y para la empresa, también, el compromiso de mantener los mismos niveles de 
servicio como hasta ahora.

Por todo ello, los servicios técnicos ya están trabajando en un nuevo pliego que adapte de la mejor 
manera posible las necesidades a las posibilidades. Y también con la intención de que a ser posible 
no se llegue a utilizar al completo el año que permite esta prórroga que proponemos aprobar hoy.

Alcalde president:
Moltes gràcies, aquí si que hi ha anunciades intervencions, per part de CiU, endavant, 

Sr. Canal:
Gràcies senyor Alcalde. Bona nit a tothom. Bé, bàsicament he demanat la paraula per avançar que 
nosaltres votarem en contra. Vostè sap que en aquest tema diferim de lluny i ja en el maig del 2009 
vàrem votar negativament perquè en aquell moment no vam acabar d'entendre un fet que el seguim 
sense entendre, es que a l'Ajuntament nosaltres enteníem o tenia que apostar per una Unitat 
Operativa de Serveis(UOS) potent com ens va semblar que s'hi apostava, amb unes instal�lacions 
fantàstiques o externalitzava el servei, però el que no te sentit es que tinguen una UOS que ens 
consta uns diners i a més a més externalitzem el servei amb una empresa perquè ens faci la feina. 
Per tant, això, avui que fa escassament vint minuts acabem d'aprovar un pla de xoc, acabem 
d'adjudicar mig milió d'euros en plans d'ocupació, pensem que ara hi podien haver 1.255.000 € aquest 
any en plans d'ocupació. Per tant, aquest primer punt ens fa reflexionar. 

Vàrem fer una segona proposta, escolti, en contes de fer una empresa externa, fem diverses 
empreses externes, que hi hagin empreses petites, comarcals, que facin el manteniment dels diferents 
edificis públics i d'aquesta manera no estem dient altra cosa que fer petits plans d'ocupació a moltes 
diferents empreses. El raonament que es fa fer en aquell moment va ser que era molt complicat fer 
contractes en múltiples empreses. Avui mateix, ara fa tres minuts, acabem d'aprovar l'Ordenança 
reguladora de l'Administració Electrònica que suposo que en aquest sentit no hi hauria massa 
problema per poder fer 25 contractes en contes d'un perquè ens ho resoldria molt ràpidament. 

En tot cas, si que aquesta nova Administració Electrònica ens facilitarà un tema que varem estar molt 
temps discutint de les factures que generava cada una de les empreses i la dificultat que hi havia per 
aconseguir. 

Hi ha un tercer raonament, i aquest és actual, que és aquesta rebaixa del 20%. Aquesta rebaixa del 
20% es fa en funció del plec de clàusules del contracte que es va signar al 2009, que diu que es podia 
baixar i baixar en un 20% l'import adjudicat i s'ha optat per baixar un 18%. No entenem perquè fem un 
altre contracte de pròrroga podent fer un contracte definitiu aplicant un % molt més gran que el 20% 
perquè les lleis actuals, no les del 2009, així ho permeten. Entenem que donada la situació que tenim 
actual seria molt més profitós que allargar un altre any, per tornar-ho a allargar un altre any i d'aquí 
dos anys tornar-ne a parlar per veure quines condicions imposen. 

Per tant, aquest serà el sentit de la nostra votació, negativa. 

Alcalde president:



Bé, per grup socialista té l'ús de la paraula el senyor Terrades, endavant, 

Sr. Terrades:
Ja li asseguro senyor Canal, no sé si ha escoltat el regidor Segovia quan presentava la proposta que 
ni arribarem a l'any ni haurem d'esperar un altre any i al cap de dos anys en tornarem a parlar. Ja li 
agradaria a vostè per poder-nos criticar, però ja li asseguro que aquesta no serà la situació. En tot cas, 
d'aquí uns quants mesos, a tocar a final d'any o a principis del que ve podrem tornar a discutir aquest 
tema amb els paràmetres que el seu grup municipal li sembli pertinent, és evident, jo no fixaré 
l'estratègia del seu grup, faltaria més. 

¿Per què en el seu moment es va optar per aquesta solució? Que avui revisem i perquè avui la 
revisem, miri l'objectiu del govern de la ciutat és justament aconseguir l'eficiència, tant en el servei 
com en l'optimització de recursos.

A les empreses concessionàries se'ls hi està fent una reflexió, també a IMES-API, que jo crec que ens 
hem de fer tots plegats. L'austeritat només afecta a les administracions, en aquest cas a 
l'administració municipal, a l'Ajuntament de Granollers, la contenció dels pressupostos s'ha de fer 
sobre pressionant, per exemple als salaris dels treballadors públics, que s'ha de fer, les 
concessionàries també estan obligades en aquest context a reduir els seus beneficis, no sobre el que 
és fàcil que és la reducció de plantilles, sinó sobre els seus beneficis, aquesta és una reflexió que les 
concessionàries s'han de fer, que les empreses s'han de fer.

El marc econòmic en que es va aprovar el contracte aquest que avui prorroguem per uns mesos i que 
volem canviar es fa en un marc econòmic diferent al que es va produir. Entenem des del govern de la 
ciutat que en aquesta perspectiva d'aconseguir encara millorar l'eficiència en el servei i sobretot 
l'optimització en els recursos econòmics hem d'anar a una nova modalitat, segurament hem de desfer, 
perquè el marc econòmic ha canviat, i perquè ens estem trobant que moltes de les externalitzacions, 
vostès ho saben perquè a les Comissions Informatives fan el seguiment, doncs veiem que entrant en 
una dinàmica nova aconseguim millors, si se'm permet l'expressió, millors preus per l'administració, 
que va a la llarga en benefici del conjunt dels ciutadans. 

Aquest és l'objectiu i l'objecte de perquè prorroguem per uns mesos, que no arribarà a l'any, ja li ben 
asseguro. Aquest contracte amb IMES-API amb l'objectiu justament de treure un nou concurs respecte 
a alguns dels aspectes de manteniment de la ciutat.

Alcalde president:
Moltes gràcies. El senyor Segovia, per fer la rèplica d'aquest primer torn, endavant, 

Sr. Segovia:
Decirle al señor Pius Canal, que evidentemente la apuesta que se inició con la Unitat Operativa de 
Serveis, con las instalaciones que tienen, también han dado resultado, no ha sido un camino diferente 
el que se ha tomado. Porque, solo un dato, en el año 2009 se ejecutaron por parte de la Brigada de 
Obras, o la Unitat Operativa de Serveis 2.734 órdenes de trabajo cuando en el 2011 pasaron estas a 
4.298. Por lo tanto la UOS ha seguido haciendo su trabajo, se le ha incrementado el trabajo y 
paralelamente los temas mas específicos como podía hacer la empresa IMES-API los ha continuado 
haciendo y los ha hecho con un nivel, con un estándar de calidad importante y en menos de 24 h. que 
eso quizás no nos podemos permitir con la estructura que tenemos a nivel de la UOS pero si que nos 
ha hecho replantear estos tres años del contrato en si aquellas cosas que podamos mejorar, sea la 
empresa IMES-API sea quien sea. Evidentemente, como decía, estamos haciendo el nuevo pliego de 
condiciones que no solo les invito, a parte que será su obligación, sino el compromiso de discutir 
cuando tengamos el esqueleto de lo que ha de ser el pliego de condiciones técnicas cuál ha de ser el 
objetivo de este nuevo contrato y ademas, eso sí, que dejemos claro, porque como discurso puede 
quedar muy bien, con financiación o empresas de proximidad, como ustedes nos decían, en el 2009 y 
hasta ahora, nosotros lo que seremos será respetuoso con la ley a la hora de contratar o de elaborar 
los pliegos de condiciones, evidentemente nos seguimos guiando por la guía de contratación pública y 
competencia que publica la Comisión Nacional de Competencia a nivel estatal y l'Autoritat Catalana 



de la Competencia y que el criterio de territorialidad queda como bastante claro que no se puede 
premiar o diferenciar de ninguna manera, pero si que evidentemente tenemos que buscar entre todos, 
como decía el Alcalde anteriormente, siempre ha de ser nuestra obligación intentar entendernos en 
momentos como los que estamos viviendo mucho mejor y es mucho mas entendible por parte de la 
ciudadanía que nos lo exige, ponernos de acuerdo en los temas que nos ha de regir a la importancia y 
a un contrato de este tipo, que si no recuerdo mal, es el segundo en importancia de este 
Ayuntamiento.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Senyor Canal, no sé si vol replicar, 

Sr. Canal:
Si, mínimament, només dir-li al senyor Segovia que jo no tinc cap interès en quedar bé. El que vull i 
avui que és una conversa amb una profunditat econòmica es que al ciutadà li surti el més econòmic 
possible una feina ben feta i de qualitat, per tant, no tinc cap interès en guanya aquests punts que 
vostè em suposa. 

En tot cas, em crida l'atenció que estiguin tant preocupats per això, però que deixin acabar el 
contracte i que, ostres, 6 mesos enrere, 1 any enrere no s'hi posessin i ara tornem a prorrogar. El 
senyor Terrades em diu, bé, seran uns mesos, doncs posar-se uns mesos abans i no haguéssim tingut 
que fer una pròrroga que de moment és per un any i que els diners son per un any. Vostè em diu que 
no arribaran, fantàstic, el felicito, però el felicitaria més si s'hagués posat 6 mesos abans i no 
haguessin tingut que tornar a fer una altra pròrroga d'aquest mateix contracte. 

Alcalde president:
Moltes gràcies. No sé si el senyor Terrades vol intervenir , endavant doncs, 

Sr. Terrades:
Si, perquè el mon es canviant. Alguns no s'assabenten que el mon és canviant i el que avui és d'una 
manera, fa sis mesos era d'una altra.

Vostès, aquest contracte, aquest i algun altre que hem parlat en aquest hemicicle i que suposo que 
seguirem parlant sempre l'han tingut entravessat, sempre l'han tingut entravessat, no només aquest, 
algun altre, que fins i tot en algun altre cas els va comportar algun conflicte amb el Comitè d'Empresa 
d'aquella concessió. Com que sabem que els tenen entravessats, el que hem encarregat als serveis 
tècnics i als serveis jurídics de l 'Ajuntament es que quan el portem a Ple serà amb totes les condicions 
per evitar el francs de crítica fàcil que vostès a vegades utilitzen. Li deia el meu company regidor, com 
que ja se que aquest debat es tornarà a produir d'aquí a sis-set mesos quan ho portarem en aquí, ja li 
asseguro que el govern de la ciutat el que no farà, perquè estem en un marc català, estem en un marc 
espanyol i estem en un marc europeu, és incomplir les lleis de contractació que fixa el Parlament de 
Catalunya, que fixa el congrés dels diputats i que fixa la Unió Europea, i per tant, totes les empreses 
siguin de Granollers o no, es podran presentar en els concursos de manteniment de la ciutat, als 
diversos  concursos de manteniment de la ciutat que ja li anuncia que no serà només 1, si no que 
seran varis i diversos. Aquelles millors ofertes que es produeixin des del punt de vista del servei i des 
del punt de vista econòmic seran les que obtindran els beneficis, espero, de la majoria en forma de 
votació i d'adjudicació del contracte de la majoria, espero que de tots els grups polítics presents avui a 
l'Ajuntament de Granollers. 

Alcalde president:
Moltes gràcies, no sé si el senyor Segovia vol tancar aquest torn. 

Sr. Segovia:



Si, yo brevísimamente porque de la misma manera que el señor Canal dice que no le importa quedar 
bien, a mi si que me importa quedar bien. Ante usted me da igual, pero ante los ciudadanos si. Por lo 
tanto nuestro objetivo es ese, señor Canal, aunque no se lo crea, conseguir el mejor contrato posible 
tanto a nivel de servicio como a nivel económico de la ciudad. Es lo que llevamos intentando hacer 
des de siempre, si podemos cerrar económicamente bien las cuentas en este Ayuntamiento no es 
porque tengamos una máquina de hacer dinero, sino porque todos, no yo, todos y cada uno de los 
regidores y técnicos de esta casa trabajamos para intentar sacar lo mejor posible rendimiento a la 
confianza que nos da los ciudadanos a la hora de gestionar su dinero, porque no es el nuestro, es el 
de todos, por lo tanto nuestra obligación es esa, buscar el mejor contrato posible. 

Además, aquí lo decía mi compañero Jordi Terrades, tenemos la obligatoriedad de que este contrato 
con el montante económico que supone de llevarlo a publicación al Diario Oficial Europeo , DOUE, nos 
podemos encontrar que una empresa de Alemania pueda presentarse y ganar, y que vamos a decir, 
que no, por ese mismo criterio de territorialidad. Ojalá empresas locales puedan presentarse y 
ganarla, ojalá, pero lo primero que tienen que hacer es presentarse.

Alcalde president:
Moltes gràcies. En tot cas és el moment de la votació.

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor     ::::13131313PSCPSCPSCPSC::::    13131313
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra     ::::    6666 CIUCIUCIUCIU::::    6666
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions     ::::    5555 PPPPPPPP::::    4444 ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE::::    1111

Alcalde president:
Passem al punt número 11 que és la lectura per part de la senyora Secretària de les mocions, 
endavant,
 

JUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUS
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Considerant la difícil situació econòmica per la que travessa el país, que afecta de manera directa el 
conjunt de la població treballadora, i que colpeja amb força als ajuntaments com a administració més 
propera al ciutadà.

Considerant que, precisament per aquests circumstàncies, els ajuntaments hem de renovar més que 
mai el nostre compromís de defensa de l'Estat del Benestar, del manteniment dels serveis bàsics i 
essencials a la comunitat, per tal de garantir la cohesió social, la convivència i la solidaritat .

Considerant igualment que per tal de mantenir tots els serveis a la ciutat i als ciutadans que es venen 
prestant, i no posar en perill la seva continuïtat, cal garantir com a mínim la plantilla municipal actual .

Considerant que el servei públic està essent objecte d'una campanya detestable, que busca el 
desprestigi de tots els seus integrants i de tot allò que representa dels del punt de vista de la 
democràcia i el progrés social, amb l'únic objectiu de reduir-lo a la mínima expressió i privatitzar bona 
part del mateix.

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

1. Reivindicar el paper del SERVEI PÚBLIC com a instrument essencial de cohesió social, de garantia 
d'igualtat de tots els ciutadans i de solidaritat, com també dels treballadors i les treballadores que el 
fan possible.

2. Pronunciar-se a favor de la continuïtat de tots els serveis que ve prestant l'Ajuntament de 
Granollers, com també del manteniment integral de la plantilla permanent d'aquest Ajuntament i de les 



seves condicions salarials , amb el compromís de la seva estabilització quan sigui possible .

3. Pronunciar-se a favor d'exigir l'anul�lació del deute municipal als bancs, que llasta una part 
important dels pressupostos de tots els ajuntaments, com també a favor de la derogació de totes les 
disposicions que retallen l'autonomia i la democràcia municipals, i que condemnen tots els governs 
municipals al paper d'executors de polítiques contràries als interessos dels treballadors i de les 
treballadores i de la majoria social .

4. Proposar a totes les entitats municipalistes la convocatòria d'una gran mobilització contra la llei del 
dèficit zero, responsable de totes les polítiques d'austeritat i de retallades socials i salarials, i a favor 
que els diners lliurats per l 'Estat a la banca repercuteixin positivament en les hisendes locals ." 

REBUTJADAREBUTJADAREBUTJADAREBUTJADA    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor ::::    ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra :::: PSC i PPPSC i PPPSC i PPPSC i PP....
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions ::::    CIUCIUCIUCIU
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Les entitats sotasignats que formem part del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat de 
Granollers volem expressar la nostra indignació i el nostre rebuig més enèrgic pel que fa a les 
mesures preses pel govern, amb la pretesa finalitat de fer front a la situació de crisi que patim, ja que 
entenem que aquestes retallades afecten drets de les persones, drets que són una fita històrica que 
ha costat molt d’aconseguir i que debiliten l’Estat del Benestar.

Entenem que les retallades anunciades i que ja s’apliquen suposen una amenaça per als drets 
econòmics, socials i culturals que han de garantir el desenvolupament de la societat que volem, i 
defensem la necessitat de lluitar per ser un país que creu en l’educació i en l’accés a la salut com a 
pilars fonamentals, que reivindica el dret a l’habitatge, que creu en els drets laborals i que defensa els 
drets socials de totes les persones.

Pel que fa al nostre sistema educatiu, la retallada de 3.000 milions d'euros del Ministeri d'Educació i la 
reducció pressupostària de la Generalitat posen en perill el nostre sistema públic educatiu. 
Considerem gravíssimes les mesures preses en tant que afecten directament un dret considerat 
essencial per a poder formar els futurs ciutadans. L’augment en la ràtio d’alumnes, la retallada en 
docents interins, la congelació i retallada salarial del professorat, entre d’altres són mesures que 
suposaran una baixada en la qualitat de l’ensenyament amb les conseqüències per a la societat del 
futur que això comporta.

Igualment, les restriccions que imposa el Decret llei 16/2012 quant a l’exercici del dret a l’accés a una 
sanitat pública i universal, que limita l’assistència sanitària de les persones estrangeres sense 
autorització de residència a l’Estat espanyol a casos d’urgència per accident o malaltia greu fins l’alta 
mèdica, dones embarassades i menors de 18 anys. I també la restricció del drets als majors de 26 
anys que no ha accedit a una primera feina, els quals hauran de justificar que no tenen ingressos per 
tenir dret a la targeta sanitària.

Considerem que aquesta decisió és especialment injusta i immoral, suposant un clar retrocés en el 
reconeixement de l’accés universal a la salut (que és de justícia) i especialment, perquè suposa 
l’exclusió d’aquest dret a les persones joves, i a les més vulnerables i empobrides. 

Quant al dret a l’habitatge, pensem que ha estat insuficient la resposta de les autoritats per evitar que 
milers de famílies siguin desallotjades de casa seva sense garantia de protecció. Creiem que aquest 
és un tema que cal afrontar de forma valenta de manera que tots els actors que hi estan implicats hi 
assumeixen la seva part de responsabilitat. I més tenint en compte que la Constitució mateixa 
estableix que els poders públics són responsables de promoure les condicions necessàries per 
garantir aquest dret.



Igualment, condemnem la reforma laboral en tant que mesura que, sota el pretext de crear llocs de 
treball, redueix els drets dels treballadors, presents i futurs, aconseguits després d’anys de lluita i 
reivindicacions.

També denunciem les retallades en el programes de cooperació internacional i sobre tot en l’àmbit de 
la sensibilització, que és un eix fonamental per tal d'aconseguir el suport de la població als programes 
de desenvolupament. La Llei catalana de cooperació al desenvolupament, aprovada per unanimitat al 
Parlament de Catalunya l’any 2001, s’havia compromès a destinar el 0,7% del producte interior brut al 
desenvolupament dels països i els pobles en desenvolupament. La convocatòria d’enguany 
presentada pel Govern de la Generalitat ha disminuït, en l’àmbit de la cooperació, un 62,5% respecte 
la del any 2011 i ha disminuït en un 80% pel que fa a la dotació per projectes de sensibilització .

Aquestes retallades comprometen i posen en perill els programes que des d’aquesta i altres 
poblacions, a través del Consell Municipal de Cooperació i d’altres institucions, s’estan realitzant 
mitjançant projectes de cooperació al desenvolupament en països del tercer món, en defensa dels 
drets humans i per fomentar la cultura de la pau.

Ens trobem, doncs, davant un escenari on tots els avenços assolits en igualtat, cohesió i protecció 
estan desapareixent a un ritme vertiginós, deixant de manifest la falta de compromís dels mandataris 
envers els objectius del mil�lenni que no només no disminueixen sinó que, atesa la falta d’inversió en 
polítiques socials, ens portarà a un augment considerable d’aquesta problemàtica i al sorgiment de 
noves formes de violència i que ens deixa, a les entitats socials, sense recursos per poder lluitar 
contra la pobresa i la desigualtat.

Creiem que per redreçar la situació econòmica que patim calen solucions valentes; així, pensem que 
la racionalització de la despesa pública ha de passar necessàriament per la disminució de l’enorme 
despesa militar espanyola; igualment trobem immoral que no hi hagi una lluita més activa i efectiva 
contra totes les formes de corrupció, d’abús dels serveis públics i de frau fiscal . Defensem, per això, la 
millora en la gestió i l’ús més responsable dels serveis públics i creiem en un repartiment més 
equitatiu de les càrregues públiques en funció dels nivells de renda , entre d’altres.

Les entitats del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat de Granollers volem mostrar el nostre 
desacord i rebuig a les mesures regressives i discriminatòries que ha pres el govern espanyol per fer 
front a una crisi econòmica que està desembocant, innecessàriament, en una crisi social perquè 
aquestes mesures afecten incisivament als Drets Econòmics, Socials i Culturals de les persones.

Davant les mesures preses pel govern estatal i per la Generalitat per fer front a la situació de crisi 
econòmica, sol�licitem al Ple de l 'Ajuntament de Granollers:

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

1. Traslladar al Govern espanyol, al Govern de la Generalitat i al conjunt de grups parlamentaris del 
Congrés dels Diputats i del Parlament de Catalunya aquesta moció.

2. Instar el Govern espanyol a retirar el Reial decret-llei 16/2012 “de mesures urgents per garantir la 
sostenibilitat en el Sistema Nacional de Salut per millorar la qualitat i seguretat de les seves 
prestacions”.

3. Instar el Govern de l’Estat a dur a terme les reformes legislatives que impedeixin el 
sobreendeutament de famílies i persones i que, a la vegada, els garanteixi el dret constitucional i 
estatutari d’accés a l’habitatge.

4. Instar el Govern espanyol i el Govern de la Generalitat a ratificar el compromís assumit el 2001 de 
destinar el 0’7% del producte interior brut al desenvolupament dels països i pobles en 
desenvolupament. 



APROVADAAPROVADAAPROVADAAPROVADA    ::::
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Atès que el darrer 31 de desembre es publicà el Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre de 
2011, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit 
públic i que les principals mesures en matèria tributària adoptades és l’augment de l’IBI (Impost sobre 
Béns Immobles) com a mesura temporal i progressiva;

Atès que l’article 62 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei Reguladora de las Hisendes Locals, es refereix a l’acord entre l’Estat Espanyol i la Santa Seu 
sobre Afers Econòmics, de 3 de gener de 1979, pel qual estan exempts de l’IBI els immobles de 
l’Església catòlica i el de les associacions confessionals no catòliques legalment reconegudes, en els 
termes establertes en els respectius acords de cooperació subscrits en virtut  d’allò que disposa en 
l’article 16 de la Constitució, de manera que afecta temples, capelles, residències, oficines, seminaris, 
convents, habitatges, locals de tot tipus, places d’aparcament i solars;

Atès que segons la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les Entitats Lucratives i dels 
Incentius Fiscals al Mecenatge, també gaudiran d’exempció de l’IBI els béns de les fundacions, les 
associacions declarades d’utilitat pública, les organitzacions no governamentals de desenvolupament, 
les delegacions de fundacions estrangeres inscrites en el registre de fundacions, les federacions 
esportives espanyoles, les federacions esportives territorials d’àmbit autonòmic integrades en les 
anteriors, les federacions i les associacions ;

Atès que la crisi econòmica que estem vivint ha significat aplicar mesures molt dures que posen en 
perill l’estat del benestar i que han recaigut de ple en els sectors socials més afectats per la crisi, i 
atès que al mateix temps es produeix l’augment d’impostos que afecten la majoria de ciutadans 
assalariats i pensionistes, és d’esperar gestos raonables i de solidaritat d’entitats exemptes del 
pagament d’aquest impost pel que poden significar d’aportació de recursos econòmics a les arques 
públiques;

Atès que la Constitució proclama la laïcitat de l’Estat, cal demanar que les institucions religioses, 
especialment la catòlica, una de les majors propietàries d’immobles de tot l’Estat, siguin sotmeses a 
revisió segons l’ús de rendiment econòmic o de finalitat social que facin dels seus immobles ; 

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

1. Instar el govern de l’Estat per tal que proposi la revisió i modificació del contingut de la Llei de 
Mecenatge i de la Llei d’Hisendes Locals referida als acords amb la Santa Seu i a d’altres ens per tal 
que els ajuntaments puguin procedir al cobrament de l’IBI pels immobles que tinguin activitat 
econòmica i que signifiquin rèdits lucratius per als seus propietaris, sempre que no sigui edificis 
destinats al culte, ús educatiu o social de primera necessitat.

2. Elaborar des dels Serveis Municipals un cens dels béns immobles rústics i urbans que estan 
censats i registrats a nom de les confessions religioses existents Granollers , i avaluar-ne el cost de les 
exempcions fiscals de què disposen amb els criteris exposats a l’anterior apartat .

 
3. Traslladar aquests acords a la Presidència del Govern de l’Estat , a la Presidència del Congrés de 
Diputats, a Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis . 

APROVADAAPROVADAAPROVADAAPROVADA    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor     ::::        PSC i ICVPSC i ICVPSC i ICVPSC i ICV ----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra     ::::        PPPPPPPP
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions     ::::    CIUCIUCIUCIU



Alcalde president:
Passem a l'apartat de Precs, Preguntes i Interpel�lacions, 

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

Alcalde president:
Endavant senyor Casasnovas, per formular-les

Sr. Casasnovas:
Gràcies Alcalde. Voldríem preguntar-li si des de l'equip de govern es té previsió de fer una millora de 
la climatització dels espais de Roca Umbert, com és les sales de la bobina, la feixa, la quadra, son les 
que tenen activitats durant tot l'any, ja sigui per entitats, reunions, actes i que sobretot ara, arribada la 
calor i donada l'estructura de l'antiga fàbrica de Roca Umbert és gairebé impossible desenvolupar cap 
activitat en aquestes sales per l'alta temperatura que s'agafa en el seu interior. Gràcies.

Alcalde president:
Bé, en tot cas, respondrem a aquesta pregunta en la Comissió Informativa en la que els tècnics faran 
l'avaluació també de la situació d'aquests espais que vostè esmenta. ¿Més preguntes?

Sr. Casasnovas:
Ja fa temps que l'Escola Bressol del Cangur està tancada, des del nostre grup voldríem saber si seria 
possible durant el dia que el pati de l'escola es pogués obrir com es fa amb els patis d'altres escoles 
per guanyar un espai pels veïns i veïnes del barri . Gràcies.

Alcalde president:
En tot cas, si ha observat darrerament s'han començat les obres de rehabilitació d'interior del Cangur i 
el pati s'utilitza també per les obres, per tant en aquests estem pendents d'acabar aquest procés i el 
que vostè demana és bastant incompatible amb l'activitat de reforma del propi edifici .

Sr. Casasnovas:
Per últim, ja fa dies varen retirar bancs de la plaça Calderon de la Barca i no han estat reposats. El 
que voldrien saber del Parc Infantil que hi ha en allà, el que voldríem saber si hi ha intenció de 
reposar-los i per quan. Gràcies.

Alcalde president:
El regidor de Serveis té la paraula, endavant, 

Sr. Segovia:
Se retiraron un par de ellos porque estaban en mal estado. Se están arreglando, repintando y en 
cuanto lo podamos tener pues los volveremos a colocarlos. 

Alcalde president:
¿Alguna pregunta més? ¿Per part del Partit Popular? ¿Per part de CiU? Endavant senyor Canal, 

Sr. Canal:
Si, en el passat ple del març del 2012 varem fer un prec en el sentit de que en el ROM, que avui l'he 
portat aquí per si de cas, ens semblava que quan explicava el que era una moció, no ens quedava 



massa clar, que s'hi podia especificar millor. La seva resposta va ser que sotmetria a un informe 
jurídic a la Secretària de la Corporació. Bé, en tot cas jo no he rebut resposta, potser encara no la té. 
Però vaig tenir el dubte perquè en el Ple passat que el senyor Sastre va fer una pregunta similar va 
respondre el senyor Alcalde i no sé si entendre que aquesta resposta que va fer era la resposta o 
seguim esperant aquest informe. 

En tot cas, el senyor Alcalde si que ens va il�lustrar en el sentit de que l'article concret és el 51 de 
l'apartat segon que diu: “En cas de manca de competència de l’ens local -propostes sobre matèries de 
política supramunicipal o que no siguin d’estricta competència municipal-, quedaran exemptes del 
tràmit de dictamen de la Comissió Informativa, i passen directament al debat i l’aprovació de la Junta 
de Portaveus. Del resultat d’aquesta votació, se’n donarà compte al Ple. Els grups municipals...en fi en 
tot cas”. Jo vaig tenir la curiositat de mirar-me'l aquest article i ostres, llàstima, perquè de la seva cita 
es va deixar només una línia, que m'agradaria en tot cas llegir-la, perquè quan diu del resultat 
d’aquesta votació, se’n donarà compte al Ple. Els grups municipals, etc. Diu els grups municipals en 
un únic torn d’intervenció, podran explicar la seva posició sobre el particular. Vol dir que en aquest 
sentit, entenem que el que nosaltres li vàrem demanar en el Ple de març tindria sentit que els grups 
que fessin votació pel motiu que sigui doncs no se sentissin o requerissin una explicació, segons 
l'article 51, nosaltres entenem que es podria fer. Potser ho tenim mal entès i per tant li demanaria que 
m'aclarís si esperem aquesta resposta o no.

Alcalde president:
No, en tot cas. La interpretació que s'ha fet sempre és la que hem fet aquí. Històricament des del 
mateix moment en que es va formular aquest apartat i en tot cas també em reitero amb el que li vaig 
dir al senyor Àlex Sastre que és que toca revisar el ROM i per tant la proposta és fer una Comissió de 
treball per tal de revisar el ROM, crec que ho vaig dir i deu constar amb acta. Aquest és el compromís 
que vaig assumir en el darrer Ple, si no em falla la memòria. ¿Vaig assumir aquest compromís?

Sr. Canal:
Si, si, 

Alcalde president:
El reitero, li he explicat que la interpretació que s'ha fet és aquesta per part dels diferents alcaldes que 
han estat presidint aquesta Corporació i en tot cas, insisteixo que, com s'ha dit aquí, son temps nous i 
jo crec que convé rellegir el ROM i per tant, tal i com vaig dir fa un mes, haurem de crear i buscarem el 
marc oportú. Haurem de crear una Comissió de Treball per revisar el ROM i adaptar-lo als nous 
requeriments de funcionament i els nous requeriments socials i alhora també als nous requeriments 
legals. Haurem de fer-ho i ho farem en els propers mesos, jo diria que podem acordar fer una 
Comissió de Treball per tal de revisar-ho, compromís establert el mes passat i que reitero. ¿Més 
preguntes? No. 

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

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


