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

DiaDiaDiaDia::::        11111111    dddd''''octubre deoctubre deoctubre deoctubre de     2017201720172017
HoraHoraHoraHora::::    16161616::::00000000    hhhh
LlocLlocLlocLloc::::    Saló de sessions de la casa consistorial deSaló de sessions de la casa consistorial deSaló de sessions de la casa consistorial deSaló de sessions de la casa consistorial de     GranollersGranollersGranollersGranollers

ASSISTENTS

Alcalde president

Josep Mayoral i Antigas

Tinents i tinentes d'alcalde

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

Regidors i regidores

Sra. Mireia López i Ontiveros
Sr. Álvaro Daniel Ferrer Vecilla
Sra. Silvia Rodríguez López
Sr. Rudy Benza Alegría
Sr. Àlex Sastre Prieto
Sr. Josep Maria Noguera Amiel
Sra. Eugènia Llonch Bonamusa
Sra. Núria Maynou i Hernández
Sr. Chakir El Homrani i Lesfar
Sr. Roberto Carmany Valls
Sra. Maria Oliver Reche
Sr. José María Moya Losilla

Secretària general

Catalina Victory i Molné

Interventor general

Sr. Francesc Aragón Sánchez

ABSÈNCIES JUSTIFICADES

Sr. Oriol Vila Castelló
Sr. Pep Mur i Planas
Sr. Enrique Meseguer Casas
Sr. Eduard Navarro Doménech

Alcalde: Molt bona tarda. 
A una hora inhabitual, fem un Ple, en aquest cas, extraordinari i urgent, motivat per la suspensió del 
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Ple d'ahir, tal com ja havíem acordat en el seu moment amb la Junta de Portaveus, perquè el motiu és 
que hem d'aprovar necessàriament la Liquidació de Comptes, el Compte General de l'Ajuntament, i 
per tant no podem buscar una altra data, l'únic forat que quedava a l'agenda era aquest, i per tant de 
mutu acord hem convocat aquest Ple,  extraordinari i urgent, tot i que, seguint la formulació que ens 
marca la senyora  secretària, hauríem de declarar la urgència d'aquest Ple. 

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

1111).).).).Declarar la urgència dDeclarar la urgència dDeclarar la urgència dDeclarar la urgència d ''''aquest Ple atès el que estableix laquest Ple atès el que estableix laquest Ple atès el que estableix laquest Ple atès el que estableix l ''''articlearticlearticlearticle     79797979....1111    del ROFdel ROFdel ROFdel ROF    

L'Article 46.2 b de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local i 
l'article 79 del RD 2568/1986 de 28 de desembre, del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, estableixen que les sessions 
extraordinàries que hagin estat convocades amb caràcter urgent hauran de ser ratificades 
pel Ple.

La urgència d'aquest Ple ve motivat per la necessitat d'aprovar definitivament el Compte 
General de l'ajuntament i la remissió a la Sindicatura de Comptes abans del 15 d'octubre.

Aprovat per unanimitat
 

 
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

Alcalde: Aquest Ple té un únic punt de l'ordre del dia, que és aprovar definitivament els Comptes 
Generals de l'Ajuntament de Granollers corresponents a l'exercici 2016. 
Li he demanat al senyor Terrades que fos sintètic en la seva intervenció, si el pot liquidar en dues 
paraules, millor. 
En primer lloc abans de la intervenció sí que toca la lectura del dictamen per part de la senyora 
Secretària.

2222).-).-).-).-Aprovació definitiva del Compte General de LAprovació definitiva del Compte General de LAprovació definitiva del Compte General de LAprovació definitiva del Compte General de L''''ajuntament de Granollers corresponent a lajuntament de Granollers corresponent a lajuntament de Granollers corresponent a lajuntament de Granollers corresponent a l''''exerciciexerciciexerciciexercici     
2016201620162016    

El Compte General  de l’exercici 2016 està integrat pel de la pròpia Corporació, el del patronat del 
Museu municipal, els quals reflecteixen la situació econòmica financera i patrimonial, els resultats 
econòmics patrimonials i l’execució i liquidació dels pressupostos, d’acord amb l’article 209.1 i 2 del 
TRLRHL, i pels Comptes Anuals de les societats municipals Granollers Promocions S.A., Granollers 
Escena S.L., Roca Umbert, Fàbrica de les Arts S.L. i l’Entitat Pública Empresarial Granollers Mercat, 
la preparació i presentació dels quals s’ha basat en l’aplicació dels principis i criteris comptables 
establerts al Pla General de Comptabilitat, aprovat mitjançant el Reial decret 1514/2007 i demés 
legislació mercantil vigent .

D’acord al que es preveu en la regla 48 de la instrucció del model normal de comptabilitat local 
aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, s’acompanya com a documentació 
complementària al Compte General 2016 de la corporació, els d’aquelles unitats dependents incloses 
en l’àmbit d’aplicació de la LOEPSF, com són els consorcis adscrits Consorci d'Educació Especial 
Montserrat Montero i Consorci Teledigital Granollers .
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El contingut del Compte General del pressupost 2016 de la corporació està format per:

Compte General de l’Ajuntament de Granollers i el del Patronat municipal del Museu :�

 D’acord al previst a la Regla 45 de la nova ICAL els comptes anuals següents:     
a) El Balanç. 
b) El Compte del resultat econòmic-patrimonial. 
c) L’Estat de canvis en el patrimoni net.
d) L’Estat de fluxos d’Efectiu. 
e) L’Estat de Liquidació del Pressupost.
 f) La Memòria. 

D’acord al previst a la Regla 45 i 48 de la nova ICAL la documentació complementària
      següent: 

a) Actes d’arqueig de les existències en caixa referides a fi d’exercici .
b) certificats de cadascuna de les entitats financeres amb els saldos a favor de l’entitat

    local o de l’organisme autònom a fi de l’exercici . 
c) Memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics . 
d) Memòria del grau de compliment dels objectius programats.
e) Compte Generals dels consorcis adscrits a l’ens local . 

Comptes anuals 2016 de les societats mercantils municipals i l’Entitat Pública empresarial .�

Vist que la recaptadora municipal presenta per a la seva aprovació el Compte de Recaptació 
corresponent a l’exercici 2016.

Atès que els consorcis adscrits han aportat la documentació corresponent per tal que s’inclogui com 
documentació complementària dins de la tramitació del compte general de l’Ajuntament de Granollers. 

Vist l’informe de l'Interventor relatiu al Compte General de la Corporació corresponent a l'exercici de 
2016.

Atès que el Compte General de la Corporació de l’exercici 2016, ha estat informat favorablement per 
la Comissió Especial de Comptes, en data 25 de juliol de 2017 i durant el període d'exposició pública 
no s'ha presentat cap reclamació.

FONAMENTS JURÍDICS

· Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals.

· Reial Decret 500, de 20 d'abril, de desenvolupament del títol VI de la Llei 39/88 del reglament 
d'hisendes locals en matèria de pressupostos.

· Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la instrucció del model normal de 
comptabilitat local.

· Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de 
les entitats locals. 

· Llei 47/2003, de 26 de novembre, General pressupostària.
· RD Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la llei de societats de 

capital.
· RD 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Pla General de Comptabilitat.

D'acord amb el que disposa l'article 212 i  següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s'aprova el text refós de la  Llei Reguladora de les Hisendes Locals .

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

PrimerPrimerPrimerPrimer.  Aprovar el Compte General de l'Ajuntament de Granollers corresponent a l’exercici 2016 i el 
seu Compte de Recaptació, integrat pels comptes anuals i documentació complementària dels ens 
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següents:

-  Compte General del pressupost 2016 de l’ Ajuntament de Granollers.
-  Compte General del pressupost 2016 del Patronat Museu Municipal.
-  Estat i comptes anuals 2016 de l'Entitat pública empresarial Granollers Mercat .
-  Estat i comptes anuals 2016 de Granollers Promocions, S.A.
-  Estat i comptes anuals 2016 de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts S.L.
-  Estat i comptes anuals 2016 de Granollers Escena, S.L.

En documentació complementària: Compte General 2016 del Consorci d'Educació Especial 
Montserrat Montero i Compte General 2016 del Consorci Teledigital Granollers .

SegonSegonSegonSegon.  RETRE el Compte General 2016 de la corporació a la Sindicatura de Comptes abans del 15 
d’octubre, en compliment d’allò previst en l’article 223 del Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals i l’article 41.4 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, modificada per la Llei 5/2012, de 20 
de març, de la Sindicatura de Comptes, per mitjans telemàtics, en la forma prevista en l’Acord del Ple 
de la mateixa Sindicatura, de 8 de març de 2016 (DOGC 7081, de 17 de març de 2016). 

Alcalde: En tot cas el Tinent d'alcalde, responsable d'aquest expedient, si vol fer una breu intervenció 
o llarga, vostè mateix.

Senyor Terrades: No, A efectes de l'acta per reproduir la intervenció que ja es va fer quan es va 
presentar la liquidació dels Comptes de 2016, i em remeto a l'informe de l'interventor de l'Ajuntament, 
que n'informa favorablement.

Alcalde: No sé si hi ha algú que vulgui intervenir? Algú vol fer intervenció? No?. Doncs passaríem 
directament a la votació.

S'aprova per majoria absoluta amb 13 vots favorables del Grup Municipal del  PSC-CP (13), i 8 
abstencions dels Grups Municipals del PDeCAT (3), d'ERC-AG-AM (2), de la  CpG-CUP-PA (1 ),  de 
C'S (1) i del PP (1).
 
Per tant, una vegada aprovats els Comptes i a l'espera de signar immediatament perquè es pugui 
traslladar en els organismes pertinents, finalitzaríem la sessió. 
Moltes gràcies

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

LA SECRETÀRIA GENERALLA SECRETÀRIA GENERALLA SECRETÀRIA GENERALLA SECRETÀRIA GENERAL
VIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAU
LLLL''''ALCALDEALCALDEALCALDEALCALDE


