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1.  Organització 
 
 
Granollers, capital de la comarca del Vallès Oriental, està situada a la plana del Vallès, 
dins la depressió prelitoral catalana, a uns 148 m. de mitjana sobre el nivell del mar. La 
seva població en l’actualitat és de 59.754 habitants (dades oficials del Padró d’habitants a 
31 de desembre de 2012). 
 
A mitjan segle XIX l'activitat econòmica de la capital del Vallès Oriental va anar 
evolucionant a partir del desenvolupament de les vies de comunicació i va esdevenir 
gradualment més industrial i comercial que agrícola. La inauguració del nou traçat de la 
carretera de Barcelona a Vic (1848) i l'arribada de les dues línies de tren (1854 i 1876) van 
ser-ne les causes principals. Al principi del nostre segle, s'incorporen a Granollers el 
Lledoner (1922), segregat de les Franqueses del Vallès i el municipi de Palou (1928). 
D'aquesta forma, la ciutat consolidava la configuració longitudinal amb l'actual carretera 
com a eix principal. 
 
Entre 1956 i 1975 hi va haver un creixement demogràfic molt destacat, a causa 
principalment de l’ immigració i de l'augment de la natalitat, que va propiciar un important 
increment del parc d'habitatges i el desenvolupament de la trama urbana. D'altra banda, la 
crisi del tèxtil de meitat dels anys 60 va donar pas a una indústria més diversificada, un 
dels trets destacats de l'economia granollerina. 
 
Granollers és una ciutat que destaca pel seu dinamisme. Concentra el 20% d'empreses i 
assalariats del Vallès Oriental, un percentatge que se situa gairebé en el 30% quan mirem 
el pes que tenen les empreses i els assalariats del mercat de treball de Granollers 
respecte del conjunt de la comarca. Alhora, en aquesta àrea es concentra el 57% de la 
població activa comarcal, un percentatge en creixement considerable en els darrers anys. 
 
Les dades més recents indiquen que, segons el registre d'establiments industrials de 
Catalunya, a Granollers es concentren més de 800 activitats empresarials amb més de 10 
treballadors. El comerç al detall i la indústria, especialment el teixit empresarial existent als 
polígons, són les activitats econòmiques principals del municipi, que presenta una gran 
diversificació en aquest sentit. 
 
Del resultat de les darreres eleccions locals  el dia 11 de juny del 2011 es va constituir la 
nova corporació local formada per: 
 

A. JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 L’alcalde president  Josep Mayoral i Antigas  (PSC-PM) 
 1r. tinent d’alcalde  Jordi Terrades i Santacreu  (PSC-PM) 
 2ona. tinent d’alcalde  Pietat Sanjuán i Trujillo  (PSC-PM) 
 3a. tinent d’alcalde  Alba Barnusell i Ortuño (PSC-PM) 
 4art. tinent d’alcalde  Albert Camps i Giró  (PSC-PM) 
 5a. tinent d’alcalde  Maria del Mar Sánchez i Martínez (PSC-PM) 
 6è. tinent d’alcalde  Juan Manuel Segovia i Ramos  (PSC-PM) 
 7èna. tinent d’alcalde  Andrea Canelo Matito  (PSC-PM) 
 8èna. tinent d’alcalde  Aroa Ortego Cobos  (PSC-PM) 

 
B. ALTRES REGIDORS 

RESTA GRUP MUNICIPAL DE PSC integrat pels regidors i regidores següents: 
Pere José García de los Riscos 
Carme Garrido López 
Juan Antonio Corchado Ponce 
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Carles Cabanillas Nájera 
 
GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ integrat pels regidors següents: 
Pius Canal i Canals 
Mariona Pons i Rodríguez 
Germán Cequier i Bardají 
Alex sastre Prieto 
Verónica Navarro Serrano 
Josep Maria Noguera Amiel 

 
GRUP MUNICIPAL POPULAR  integrat pels regidors següents: 
Fermín Gutiérrez i Martínez 
Javier Rojas Botella 
Pedro J.Gonzalez Villafranca 
Maria del Mar Robles Macías (substitueix Maria Ángeles Olano García) 
 
 
GRUP ICV-EUiA integrat pels regidors següents: 

 Josep Casasnovas Vaquero 
 

GRUP ACCIÓ GRANOLLERS 
 Pep Mur Planas 
 
 
En l’Ajuntament de Granollers hi ha uns òrgans de govern amb competències decisòries i 
uns òrgans complementaris: 
 

A) ELS ÒRGANS DE GOVERN amb competències decisòries són: 
 L’alcalde 
 Els tinents d’alcalde. 
 El Ple. 
 La Comissió de Govern 

 
B) Els òrgans de govern complementaris són: 

 Els regidors delegats. 
 La Junta de Portaveus. 
 Les comissions plenàries. 
 Les comissions especials. 
 Les juntes municipals i veïnals. 
 Els consells sectorials. 
 Els òrgans desconcentrats i descentralitzats per a la gestió de serveis. 
 

C) Els òrgans desconcentrats i descentralitzats per a la gestió dels serveis. 
 Organismes Autònoms locals  
 Entitats públiques empresarials 
 Societats mercantils amb personalitat jurídica privada. 

 
Les funcions dels òrgans són les següents: 
 
A) Òrgans de govern amb competències decisòries 
 

1) L'alcalde. L'alcalde és triat pels regidors per majoria absoluta, podent ser 
candidats els regidors que encapçalen les seves corresponents llistes. Si cap 
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candidat obté la majoria absoluta, és proclamat alcalde el regidor que encapçala la 
llista que hagi obtingut més vots. 
L'alcalde té, entre altres, les atribucions següents: 

a) Convocar i presidir les sessions del Ple, de la Comissió de Govern i de 
qualssevol altres òrgans municipals. 

b) Representar l’Ajuntament. 
c) Nomenar els membres de la Comissió de Govern, tinents d'alcalde, 

presidents i vice-presidents de comissions informatives, presidents de les 
juntes municipals, alcaldes de barri, etc. 

d) Dirigir el govern i l'administració municipals. 
e) Com a cap de l'administració municipal: dirigir, inspeccionar i impulsar els 

serveis i obres municipals; sancionar les infraccions de les Ordenances 
municipals; dictar bans; la direcció superior del personal de la corporació, 
etc. 

f) Aprovar de les bases de les proves per a la selecció de personal i per als 
concursos de provisió de llocs de treball, etc. 

 
 

2) Els tinents d'alcalde. Els tinents d'alcalde són nomenats i cessats lliurement 
per l'alcalde entre els membres de la Comissió de Govern. En l’Ajuntament de 
Granollers, l'alcalde pot nomenar fins a vuit tinents d'alcalde. Els tinents d'alcalde 
tenen les atribucions següents: 

a) Substitueixen l'alcalde, per l'ordre del seu nomenament, en els casos de 
vacant, absència o malaltia. 

b) Les atribucions delegades per l'alcalde. 
 
 

3) El Ple de l'Ajuntament. El Ple de l'Ajuntament, integrat per l'alcalde i els 
regidors, és l'òrgan suprem del govern i l'administració municipal. El Ple de 
l'Ajuntament té, entre altres, les atribucions següents: 

a) El control i la fiscalització dels òrgans de govern. 
b) Els acords sobre la participació en organitzacions supramunicipals. 
c) Alteració del terme municipal. 
d) Canvi de nom del municipi i l'adopció o modificació de la seva bandera, 

ensenya o escut. 
e) Aprovació de plans urbanístics en els termes previstos per la llei, 

ordenances municipals i fiscals, pressupostos i comptes municipals, formes 
de gestió dels serveis. 

f) Acordar operacions de crèdit, en els supòsits que preveu la llei; la 
contractació d'obres, serveis i subministraments la durada de la qual 
excedeixi d'un any o exigeixin crèdits superiors als consignats en el 
pressupost. 

g) L'aprovació de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball. 
h) L'alteració de la qualificació jurídica dels béns del municipi. 
i) L'alienació del patrimoni, segons allò que s'ha previst per llei; l'adquisició de 

béns i drets. 
j) La regulació de l'aprofitament dels béns comunals, etc. 

 
 
4) La Junta de Govern Local. La Junta de Govern Local està formada per 
l'alcalde i fins a 10 regidors com a màxim, que són anomenats i separats lliurement 
per l'alcalde. La Comissió de Govern té les atribucions següents: 
 

- L'assistència a l'alcalde en l'exercici de les seves atribucions. 
- Les atribucions que li deleguin l'alcalde o el Ple de l’Ajuntament. 
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B) Òrgans municipals complementaris 
 

1) Regidors delegats exerceixen, per delegació de l'alcalde, la direcció i gestió 
d'un servei. Aquestes delegacions es poden atorgar a qualsevol regidor. 
 
2) La Junta de Portaveus. La Junta de Portaveus té caràcter merament deliberant 
i està formada per l'alcalde, els portaveus dels grups polítics i el primer tinent 
d'alcalde. La Junta de Portaveus té les atribucions següents: 

a) Difondre entre tots els regidors les informacions que l'Alcaldia els 
proporcioni.  

b) És el camí per a les peticions dels grups municipals que es refereixin al seu 
funcionament intern o a la seva participació com a conjunt polític en els 
debats corporatius. 

c) Pot acordar el règim dels debats en determinades sessions del Ple per a 
donar fluïdesa i agilitat a les intervencions. 

 
3) Les Comissions Informatives. 

a) Àrea de Programació, Relacions Ciutadanes i Serveis d’Alcaldia 
b) Area de Secretaria, Serveis Centrals,  Hisenda i Promoció Econòmica 
c) Àrea de Serveis Municipals, Mobilitat i Seguretat 
d) Àrea Territorial 
e) Àrea Benestar Social 
f) Àrea de Cultura i Educació 

 
4) Les Comissions Especials. 

a) Comptes 
 
5) Les Comissions Sectorials 

a) Prevenció de drogodependències 
b) Nomenclàtor 
c) Fira de l’Ascensió 
d) Comissió de Festa Major 
e) Seguiment del Projecte Roca Umbert Fàbrica de les Arts 

 
6) Els Consells Sectorials. Els Consells Sectorials estan regulats en el 
Reglament Marc dels Consells Sectorials,  són òrgans de participació, de 
naturalesa consultiva, informativa i assessora en l'àmbit municipal, que tenen com 
a finalitat facilitar la participació dels ciutadans i canalitzar la informació de les 
entitats associatives en els assumptes municipals. Els seus acords tenen el 
caràcter d'informe o petició. 
 
Actualment, s'han constituït els Consells Sectorials següents: 

a) Consell de Poble de Palou 
b) Consell Municipal de Medi Ambient 
c) Consell Escolar Municipal 
d) Consell de Centre de Normalització Lingüística del Vallès Oriental 
e) Consell Municipal de Joventut 
f) Consell de Salut 
g) Consell de l’Esport 
h) Consell de Cultura 
i) Consell de la Gent Gran 
j) Consell Municipal de Seguretat i Prevenció Ciutadana 
k) Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat 
l) Consell dels Infants de Granollers 
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m) Consell de Mobilitat 
n) Consell Universitari de Granollers 
o) Fòrum de Comerç i Turisme 
p) Taula d’Acollida 
q) Pla per a la Societat del Coneixement 
r) Projecte Educatiu de Granollers (PEG) 
s) Consells de Centres Escolars 

 
 
C)     Òrgans desconcentrats i descentralitzats per a la gestió dels serveis. 
 

Organismes autònoms locals 
 

Els organismes autònoms locals tenen personalitat jurídica pròpia, patrimoni 
independent i pressupost diferenciat. Els Estatuts constitueixen la norma rectora 
dels organismes autònoms i en ells es determinen els fins, els òrgans de govern i 
les seves competències, així com les facultats de tutela i intervenció que es 
reserva l'Ajuntament. 
 
L’únic organisme autònom de l'Ajuntament de Granollers per a l’exercici del 2012 
és el Patronat del Museu de Granollers. 
 
Cal indicar que l’Ajuntament de Granollers, en sessió plenària celebrada el 29 de 
novembre del 2011, va aprovar inicialment el canvi de la forma de gestió dels 
serveis prestats mitjançant els organismes autònoms del Patronat IES Escola del 
Treball, Patronat Municipal de l’Escola d’educació infantil i primària Salvador 
Llobet, Patronat de l’escola Municipal de Música Josep M. Ruera i Patronat de 
les Escoles Bressol Municipals, i assumir-ne la gestió directa per la pròpia 
organització, mitjançant el Servei d’Educació de l’Ajuntament de Granollers. 

 

L’acord també especificava que els citats organismes autònoms cessaran totalment 
en la seva activitat a partir del 31 de desembre de 2011, passant a ser substituïts 
en tots els seus drets i obligacions fins a la seva extinció definitiva per l’Ajuntament 
de Granollers. 

 

En el BOP de 30 de novembre del 2011 es va publicar anunci d’exposició al públic 
del citat acord  per tal que els interessats poguessin examinar l’expedient i formular 
les al·legacions que estimessin pertinents, i finalment en la sessió plenària del 31 
de gener del 2012 es va resoldre les al·legacions formulades i es va aprovar 
definitivament l’acord de supressió dels Patronats d’Educació. 
 
Durant l’any 2012 s’ha instat la liquidació definitiva dels patronats mitjançant la 
Comissió liquidadora que va firmar l’acta final de la seva gestió el 19 de desembre 
de 2012, que es va complementar amb l’informe final d’Intervenció i la Resolució 
d’Alcaldia 1498/2012 de 31/12/2012, que s’adjunten en annex X,  i dels quals 
s’extracten les conclusions econòmiques que afecten directament a la comptabilitat 
de l’any 2012 de la Corporació: 
 
1. Regularitzar en la comptabilitat del Patronat Escola d’educació infantil i primària 

Salvador Llobet el saldo de 400 euros corresponent a un aval de 2.404,05 € dipositat 
per la societat SKY CHEFS BARCELONA S.A. en data 31-12-1997 i que es va retornar 
el 16-12-2002, però comptablement només es va anotar el retorn per import de 
2.004,05 €, entenent-se que no existeix cap obligació contractual a cobrir. 
 

2. Donar de baixa les obligacions reconegudes d'exercicis tancats pendents de pagament 
dels patronats motivat per la inexistència de les obligacions segons informe de 15 
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d’octubre de 2012 del Cap del servei de Sistemes d’Informació i Comunicació, d’acord 
amb el detall següent:  

 
Patronat IES Escola del Treball   
 

NIF TERCER ANY nº operació concepte data import

A82018474
TELEFONICA DE ESPAÑA SA-
SDAD.UNIPERSONAL

2011 P 201100002747
Regularització gener-

juliol 2011.  
31/12/2011 227,76

 
 

 
 

Patronat de l’escola Municipal de Música Josep M. Ruera 
 

NIF TERCER ANY nº operació concepte data import

A82018474
TELEFONICA DE ESPAÑA SA-
SDAD.UNIPERSONAL

2011 P 201100001368
Regularització quota 

teleònica gener a juliol 
2011  

20/12/2011 196,61

 
 

 
 
3. Donar de baixa les obligacions reconegudes d'exercicis tancats pendents de pagament 

dels patronats motivat per la prescripció pel transcurs del temps establert a l’article 
25.1.b de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, d’acord amb el 
detall següent:  
 

 
Patronat de l’escola Municipal de Música Josep M. Ruera 
 

NIF TERCER ANY nº operació concepte data import

038861203N CALLEJA*BALLVE,NARCIS 2007 P 200700000205 substitucions gener 
2007   

23/02/2007 10,59
 

 
 
 

 Patronat de les Escoles Bressol Municipals 
 

NIF TERCER ANY nº operació concepte data import

077298238E CAMPOS*RODRIGUEZ,PETRA 2007 P 200700001465 PRODUCTES 
ALIMENTARIS: 

25/05/2007 236,30
 

 

 
 

4. Donar de baixa els drets reconeguts d’exercicis tancats pendents de cobrament que 
consten en la comptabilitat del patronat de les escoles bressol d’acord amb l’informe 
adjunt, en relació a la seva duplicitat, i que consten amb les següents dades: 
 Subvenc.Generalitat ajuts escoles Bressol curs 2009-10: 16.219,24 € (22/02/2010) 
 Subvenc.Generalitat ajuts escolaritat 0-3 anys:                      985,96 € (02/08/2010) 

 
 

5. Procedir a l'anotació en comptes de l’Ajuntament de Granollers dels avals presentats 
davant dels Organismes autònoms administratius dissolts, atès que la gestió dels con-
tractes que aval·len depèn de l’Ajuntament de Granollers, d’acord amb el següent de-
tall: 

·Aval de 1.443,79 euros dipositat en el Patronat IES Escola del Treball per la socie-
tat FESTO-PNEUMATIC S.A.  en data 9-02-2009, per tal de garantir el contracte de 
subministrament de l’equipament del taller mecànic de l’EMT. 
 

·Aval de 20.716,40 euros dipositat en el Patronat Escola  d’educació infantil i primà-
ria Salvador Llobet per la societat ADARA SENIORS SERVICE S.L. en data 25-05-
2011, per tal de garantir el contracte de servei de menjador i monitoratge. 
 

·Aval de 6.237,77 euros dipositat en el Patronat de les escoles Bressol municipals 
per la societat SERHS FOOD AREA S.L. en data 26-5-2011, per tal de garantir el 
contracte de menjador i manteniment de l’equip de cuina de les Escoles Bressol 
Tortuga, Cangur i Congost. 
 
 

6. Establir la inclusió dins de l’apartat de l'immobilitzat de la comptabilitat de l'Ajuntament 
de Granollers dels elements procedents del patronat de les Escoles Bressols munici-
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pals, com a únics béns amb incorporació comptable a l'Ajuntament ja que els valors 
comptables de la resta són nuls a inici de l’exercici del 2012, d’acord amb el següent 
detall: 

 
compte concepte Saldo deutor Saldo creditor 

226 mobiliari 2.963,50 

282 amortitz.acum.immob. 1.598,88 
 
 

7. Modificar els estats comptables d’exercicis tancats pel que afecta a obligacions pen-
dents de pagament de l'Ajuntament per incloure les corresponents als patronats muni-
cipals i que no han estat pagades o anul·lades, per un import total de 515,34 €, d’acord 
amb el següent detall en el que s’inclou el motiu de la incidència:  
 
Patronat IES Escola del Treball 

 

NIF TERCER ANY nº operació concepte data import incidències 

J62141585 JPS , S.C.P 2008 P 200800002411 ENVASOS   14/11/2008 104,40 no té nº c/c

J62141585 JPS , S.C.P 2009 P 200900002668
1000 LITRES 
D'AIGUA DESTILADA 

21/12/2009 59,16 no té nº c/c

163,56  
  

Patronat de l’escola Municipal de Música Josep M. Ruera 
 

NIF TERCER ANY nº operació concepte data import incidències 

047806889D MARTIN*GAMEZ,NURIA 2008 P 200800001445
Substitucions 
novembre 08   

29/12/2008 21,18 no té nº c/c

077610149F GRAU*MAJO,SALVADOR 2008 P 200800001512
Assessorament i 
arrajament video pel 
concert Música x la Pau  

31/12/2008 330,60 no té nº c/c

351,78  
 

  
8. Modificar els estats comptables d’exercicis tancats per comptabilitzar com a drets pen-

dents d'ingrés de l’Ajuntament els imports corresponents al patronat de les Escoles 
bressol, per l’import dels drets que consten a 30 de novembre de 2012 com a pendents 
de recaptació dins dels comptes no pressupostaris del sistema de Recursos d’Altres 
Ens, amb efectes 1 de desembre de 2012, essent el dret reconegut d’import 23.922,14 
€, com a taxes ensenyament i menjador, concepte 31230. 

 
9. Liquidar com ingrés pressupostari en cadascuna de les partides a obrir amb aquesta fi-

nalitat els saldos resultants de la liquidació que es detallen a continuació, aplicant els 
imports resultants dels comptes extrapressupostaris oberts a la comptabilitat de l'Ajun-
tament com a liquidació efectiva dels patronats, d'acord amb el següent detall: 

 
PATRONAT IMPORT 

Patronat IES Escola del Treball. 1.157.321,61 

Patronat Municipal de l’Escola d’educació 
infantil i primària Salvador Llobet. 

203.900,46 

Patronat de l’escola Municipal de Música 
Josep M. Ruera. 

209.059,88 

Patronat de les Escoles Bressol Municipals 164.654,10 

TOTAL 1.734.936,05 

  
10. Establir que a partir dels presents assentaments i tots aquells que s’estableixen com a 

necessaris als informes d’Intervenció i a l’Acta de la Comissió liquidadora de 19 de 
desembre de 2012 els organismes autònoms del Patronat IES Escola del Treball, 
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Patronat Municipal de l’Escola d’educació infantil i primària Salvador Llobet, Patronat 
de l’escola Municipal de Música Josep M. Ruera i Patronat de les Escoles Bressol 
Municipals s’entenen efectivament liquidats. 
 

El detall del patrimoni incorporat des dels patronats a l’Ajuntament de Granollers 
fruit de la seva liquidació és el següent: 

 
 

incorporació 
immobilitzat 

material

modificació 
obligacions 

reconegudes 
ex.tancats

modificació 
drets 

reconeguts 
ex.tancats

ingrés 
pressupost 2012 

(DR-I)

TOTAL 
PATRIMONI 

INCORPORAT

P.ESCOLA TREBALL 0,00 -163,56 0,00 1.157.321,61 1.157.158,05

P.SALVADOR LLOBET 0,00 0,00 0,00 203.900,46 203.900,46

P.ESCOLA MUSICA 0,00 -351,78 0,00 209.059,88 208.708,10

P.ESCOLES BRESSOL 1.364,62 0,00 23.922,14 164.654,10 189.940,86

1.364,62 -515,34 23.922,14 1.734.936,05 1.759.707,47  
 
 

Entitats públiques empresarials 
 

Són una de les fórmules previstes per a la gestió directa de serveis públics locals. 
Aquest tipus d’entitat té personalitat jurídica pròpia i autonomia de gestió, conjuga 
elements propis d’un règim jurídic públic i d’un de privat. 
 
L’entitat pública empresarial de l’Ajuntament de Granollers és Entitat Pública 
Empresarial Granollers Mercat. 
 
 
Societats mercantils amb personalitat jurídica privada. 
 
1) Societats municipals: Les seves principals característiques són: 

a) El capital social pertany íntegrament a l'Ajuntament. 
b) La societat es constitueix i actua conforme a les lleis mercantils; 
c) Els seus òrgans de govern són el Ple de l'Ajuntament, que assumeix les 

funcions de Junta General, el Consell d'Administració i la Gerència. 
d) Els Estatuts constitueixen la norma que regula la vida interna de la societat i 

en ells es determinen la competència de cada un dels òrgans, la 
denominació, el capital, el seu objecte i durada, així com el domicili. 
 

Les societats municipals de l'Ajuntament de Granollers són: 
- “Granollers Promocions, SA” 
- “Granollers Escena, SL” 
- “Granollers Audiovisuals, SLU” 

 
2) Societats mixtes.- En l’exercici 2011 l’Ajuntament de Granollers no disposava 
de cap societat mixta. 

 
 
 

Altres entitats públiques.- 
 

L’Ajuntament de Granollers participa també en les entitats públiques següents: 
 

 Consorci de la Xarxa de Teatres Públics de Catalunya 
 Consorci de Turisme del Vallès Oriental 
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 Consorci de Comunicació Local 
 Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs 
 Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental 
 Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya 
 Consorci LOCALRET 
 Consorci per a la Normalització Lingüística 
 Consorci del Centre Tecnològic i Universitari de Granollers 
 Consorci d'educació especial Montserrat Montero 
 Consorci per a la Gestió de la Televisió Digital Local Pública de la Demarcació 

Granollers 
 Consorci Transversal Xarxa d'Activitats Culturals (CTXAC) 
 Consorci de Serveis a les Persones de Granollers 
  Consorci de la Xarxa de Teatres Públ ics de Catalunya 
  Consorci Hospitalari  de Catalunya 

 
 

Consorci del Mercat Audiovisual de Catalunya (MAC).- 
 

Amb data 8 d’abril de 2011, el president del Consorci del Mercat Audiovisual de 
Catalunya va dictar la Resolució Núm. 5/2011, relativa al inici dels tràmits de 
dissolució del esmentat consorci i preparació de la liquidació, i amb data 14 de 
novembre de 2011, el Ple del  Consell General va aprovar inicialment la dissolució 
del CMAC, així com la seva liquidació en els termes proposats per la Comissió 
creada per Resolució núm. 5/2011, de data 8 d’abril de 2011. 
 
Es va encarregar a l’Ajuntament de Granollers l’assumpció del tràmit d’informació 
pública respecte al procediment de dissolució amb caràcter col·lectiu i es va fixar la 
data d’efectes de la dissolució del Consorci MAC el dia 31 de desembre de 2011. 
 
L’Ajuntament de Granollers, en sessió plenària de 29 de novembre de 2011, va 
aprovar inicialment la dissolució del Consorci del MAC, amb efectes el dia 31 de 
desembre de 2011; i amb data 10 de febrer de 2012, l’Ajuntament de Granollers 
emet Certificat on es reflecteix que durant el període d’informació pública no hi ha 
hagut al.legacions, ni reclamacions i basant-se en l’acord plenari inicial, es 
considera aprovat definitivament. 
 
La Diputació de Barcelona en sessió ordinària de data 25 d’octubre de 2012, 
aprovà el Dictamen (reg. acord 174/12), pel qual ratifica l’acord de dissolució 
aprovat pel Consell General del Consorci del Mercat Audiovisual de Catalunya. 
 
A la vista dels anteriors antecedents la Comissió de liquidadora emet una de la 
qual s’extracten les conclusions econòmiques que afecten directament a la 
comptabilitat de l’any 2012 de la Corporació: 
 
1) Procedir al tancament del compte bancari del Consorci del Mac en el dia d’avui i 

traspassar el saldo per import de 49.805,62 € a l’Ajuntament de Granollers, tota vegada 
que els ingressos pendents de cobrament s’han ingressat i ho seran mitjançant els 
comptes de l’Ajuntament i del seu servei de Recaptació, restant pendents en aquest 
moment 8.554,68 €. Entenent que a mida que s’ingressin seran incorporats al patrimoni 
de l’Ajuntament. 
 

2) Procedir a la cessió de crèdit a l’Ajuntament de Granollers corresponent als Drets 
Reconeguts, relatius al cobrament de les dues subvencions pendents, anteriorment ja 
detallades de la Generalitat de Catalunya i que seran cobrades directament per part de 
l’Ajuntament, per un import total de 78.163,94 €. 
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3) Atès que totes les obligacions pendents en aquest moment es refereixen a pagaments 
a realitzar a l’Ajuntament de Granollers, per un import de 123.484,77 €, en el moment 
que s’aporten les quanties anteriors a l’Ajuntament s’entén que els deutes són liquidats, 
essent cedida a favor de l’Ajuntament l’import total de la gestió pendent dels ingressos. 
 

4) Aprovar el Compte del Consorci del Mercat Audiovisual de Catalunya-MAC de l'exercici 
de 2010, integrat pels estats i documents comptables corresponents.  
 

5) Trametre aquest acord a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, d'acord amb el 
conveni signat entre la Sindicatura de Comptes i  al Tribunal de Cuentas per a la 
coordinació del retiment telemàtic dels comptes generals de les entitats locals, d'acord 
amb l'article 223 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 

6) Informar favorablement els comptes del Consorci del Mercat Audiovisual de Catalunya 
de l’exercici del 2011 i dóna compte que s’ha presentat davant d’aquesta Comissió 
liquidadora la liquidació de l’exercici 2011 aprovada per resolució de 8 de gener de 
2013. 
 

7) Exposar al públic els esmentats comptes, amb els documents que els justifiquen i 
l'informe de la Comissió liquidadora, emès avui, de quinze dies i vuit més, a comptar 
des del dia següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província, període 
d'exposició pública en què, les persones interessades podran examinar-los i formular 
per escrit les al•legacions que estimin pertinents, de conformitat amb el que disposa 
l'article 212, del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la llei 
reguladora de les hisendes locals. 
 

8) Si durant el termini esmentat no es presenta cap reclamació, s'entendrà elevat a 
definitiu el dictamen de la Comissió liquidadora, sense necessitat de ser informat 
novament. No obstant serà necessari que la Comissió liquidadora es reuneixi per a la 
seva aprovació. 

 
 

Consorci del Centre Tecnològic i Universitari de Granollers 
 

La Junta de Govern local de data 4 de juliol de 2013 va aprovar inicialment la 
dissolució del Consorci Tecnològic i Universitari de Granollers d’acord amb els 
següents acords: 
 
1) Aprovar inicialment la dissolució del Consorci del Centre Tecnològic i Universitari de 

Granollers (CTUG), així com la seva liquidació en els termes proposats per la Junta de 
Govern Local i d'acord amb la situació de tresoreria actual i liquidació provisional per a 
31 de desembre de 2012 segons la intervenció del Consorci. En aquestes despeses no 
s'hi inclouen les inherents a la liquidació (notaria, registre i altres). 
 

2) Cedir de forma gratuïta a l'Ajuntament de Granollers, els drets i obligacions que consti 
en l'estat de liquidació d'ingressos i despeses de l'exercici 2012 així com els béns 
relacionats que consten en l’inventari de béns que s'annexa a aquest acord, entenent 
que aquest acord serà acceptat per cadascun dels ens consorciats en el moment que 
adoptin el corresponent acord de dissolució i liquidació del Consorci. 

 
L’Ajuntament de Granollers se subroga en la posició del CTUG en tots els contractes, 
convenis, concessions, acords, subvencions (atorgades o rebudes) i qualsevol altra 
relació jurídica bilateral de la qual el CTUG en fos part. Per resolució motivada, els 
òrgans de govern municipals podran procedir a la modificació o resolució d’aquestes 
relacions jurídiques, sempre i quan siguin legalment possibles i aconsellables en 
relació amb l’aplicació dels principis d’eficiència i eficàcia i la màxima optimització dels 
recursos econòmics i tècnics existents. 
 
Quant als convenis vigents, l'Ajuntament de Granollers assumirà la seva continuïtat 
prioritzant les relacions establertes amb universitats, col·legis i associacions 
professionals i assignant com a interlocutor un tècnic responsable. 
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Així mateix, quant a l'arxiu del Consorci, s'estableix que aquest serà traslladat i 
custodiat per l'Ajuntament de Granollers, entitat que facilitarà la seva consulta a totes 
les entitats que han format part del Consorci.  

 

En l'acord d'aprovació definitiva de dissolució del Consorci, s'establirà la liquidació i la 
reversió de béns a l'Ajuntament de Granollers. 

 
3) Donar trasllat dels presents acords a tots els ens consorciats als efectes de la 

ratificació de l'acord acords de dissolució del Consorci. 
 

4) Sotmetre els acords d'aprovació inicial de dissolució, un cop hagin estat adoptats per 
tots els ens consorciats, a informació pública pel termini de 30 dies hàbils mitjançant 
els anuncis en el Butlletí Oficial de la Província, el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i el tauler d'anuncis del Consorci. 
 

5) Transcorregut el període d'informació pública sense que s’hagin presentat al·legacions, 
l'acord de dissolució s'entendrà definitiu 
 

6) Publicar la dissolució definitiva del Consorci en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
 

7) Encarregar a l'Ajuntament de Granollers l'assumpció del tràmit d'informació pública 
respecte al procediment referit i determinar, en conseqüència, que els anuncis relatius 
a la dissolució tindran caràcter col·lectiu i substituiran, si així ho acorden les entitats 
consorciades, els que haurien de publicar separadament cadascuna d'elles. 
 

8) Prestar els serveis establerts a l'article 4 del CTUG des de l’Ajuntament de Granollers, 
de forma directa per la pròpia entitat local o bé mitjançant societats municipals, amb la 
integració en l’estructura ordinària de tots els mitjans humans, materials i organitzatius 
que integren els esmentats organismes, de conformitat amb allò previst en l’article 
85.2.A.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en els 
respectius Estatuts i en el vigent Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 
(ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS) i normativa concordant. 
 

9) El personal del CTUG s’incorporarà a la plantilla general de l’Ajuntament de Granollers 
i/o de les seves empreses públiques a 1 de gener de 2013. Es mantindran els 
contractes laborals annexos mantenint la totalitat dels drets laborals, específicament 
pel que fa a categoria, antiguitat i retribucions. El personal es finançarà amb els 
ingressos previstos per donar continuïtat a l'activitat del Consorci del CTUG i, si 
s'escau, s'utilitzarà el romanent existent a fi i efecte de facilitar la transició. 
 

10) Deixar l'edifici i les instal·lacions del c.Mare de Déu de Montserrat, 36 en condicions per 
a l'adscripció a un tercer a partir de 1 de gener de 2013 per tal de millorar l'eficiència en 
la gestió de l'equipament a nivell de consergeries i subministraments. A aquests 
efectes, es consideraran les subrogacions de serveis externs que siguin oportunes. 
 

11) Sol·licitar la cancel·lació de la inscripció del Consorci en els Registres públics 
corresponents i, en particular, en el Registre d'Entitats Locals de Catalunya. 
 

12) Facultar la presidència del Consorci per dictar les disposicions complementàries i 
oportunes per a la deguda efectivitat dels presents acords i per a la realització de tots 
els actes complementaris que siguin necessaris a tal efecte. 
 

13) Fixar la data d'efectes de la dissolució del Consorci del CTUG el dia 1 de gener de 
2013. En aquest sentit, es mantindran les estructures jurídiques i comptables d’aquest 
Consorci, “en procés de liquidació”, per tal de poder tancar definitivament els comptes 
respectius en relació amb els drets i obligacions provinents dels exercicis anteriors. 
Durant aquest període de liquidació, els òrgans de govern només podran adoptar 
acords amb aquesta estricta finalitat. 
 

14) El director del CTUG haurà d’elaborar, amb efectes del dia 31 de desembre de 2012, la 
corresponent acta d’arqueig. Es mantindran les funcions i responsabilitats d’ordenació 
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de pagaments, d’intervenció i de tresoreria en relació amb els ingressos i pagaments 
provinents de l’exercici de 2012 i anteriors. 

 
 
 

En aquests moments romanem a l’espera que els anteriors siguin portats a terme 
de forma total dins de l’exercici del 2013. 
 
Personal.- Durant l’exercici del 2012 la plantilla promig que ha estat d’alta, segons 
ens informa el departament de personal, és de 195 treballadores laborals i 460 
funcionaris. 

 

2.       Gestió indirecta de serveis públics 
 
L'Ajuntament presta part dels seus serveis locals per mitjà de la contractació  d’empreses 
operadores en el sector respectiu.  La selecció de les empreses segueix els procediments 
de licitació  previstos en la Llei i el Reglament de Contractació de les Administracions 
Públiques.  La situació dels diferents contractes durant l'exercici de 2012  ha estat la 
següent: 
 

Servei Contractista Inici contracte Final contracte

Servei d’abastament aigua potable SOREA  S.A 27/10/1971 26/10/2021

Servei recollida residus sòlids urbans
URBASER S.A. (acord de Ple de 26 de
juliol 2011)

01/10/2011 30/09/2013

Servei de transport públic AUTOBUSES DE GRANOLLERS S.A. 01/01/2003 31/12/2012

Estacionament soterrat PETROBAGES S.A. 03/02/1982 13/07/2045

Estacionament soterrat PARKING CORONA S.L. 24/04/2001 23/04/2051

Serveis funeraris CABRE  JUNQUERAS S.A. 12/05/1997 11/05/2047

Gestió i explotació Centre de Creació i
Difusió musical Roca Umbert-Fàbrica de les
Arts

ASSOCIACIÓ BRUBAKER NOVES IDEES
PER LA TRANSFORMACIÓ CULTURAL.

01/12/2011 30/11/2015

 
 
Per acord de Ple de data 24 de novembre de 2009, es va aprovar el canvi de la forma de 
gestió indirecta per mitjà de concessió administrativa del servei d'estacionament regulat de 
vehicles a la via pública (zona blava) i el de gestió directa del servei de lloguer de bicicleta 
pública (AMBICIA'T),  passant a gestionar-se de manera directa a través de la societat 
mercantil de capital integrament municipal GRANOLLERS PROMOCIONS S.A.  
 
En data 27 d'abril de 2011, per Resolució d'Alcaldia núm.477/2011, es va acordar el 
traspàs efectiu d'ambdós serveis a GRANOLLERS PROMOCIONS S.A., a partir de l' 1 de 
maig de 2011. 
 
El Ple de la Corporació de 27 de novembre de 2012 va aprovar l'esborrany del Conveni 
entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l'Ajuntament de Granollers, l'Ajuntament 
de Canovelles, l'Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, l'Ajuntament de La Roca del 
Vallès, l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i l'empresa Sagalés S.A, per a la 
millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, Les 
Franqueses del Vallès i La Roca del Vallès que significa que la gestió dels serveis de 
transport públic col·lectiu a la ciutat passen a la gestió del Departament de la Generalitat 
atès que es transformen provisionalment les línies urbanes de la ciutat de Granollers, en 
filloles dins el transport públic interurbà, d’acord amb les condicions i termes que es 
detallen en el conveni firmat, dins del servei regular de transport de viatgers per carretera 
de la línia Sant Feliu de Codines-Barcelona, amb Filloles (V-6439) i Barcelona - 
Granollers, amb fillola Llinars (V - 1878; B - 102), essent la seva vigència anual. 
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3.    Bases de presentació dels comptes 
 
Principis comptables.- Els estats i comptes anuals s'han obtingut dels registres 
comptables de l’entitat corresponents a l'exercici 2012, i han estat preparats seguint els 
principis de comptabilitat per a les administracions públiques, recollits a la legislació 
vigent, i en especial a: 
 

 Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local. 
 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 
 RD Llei 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions 

vigents en matèria de règim local. 
 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la 

llei reguladora de les hisendes locals. 
 RD 500/1990, que desenvolupa la llei reguladora de les hisendes locals.   
 Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la instrucció del 

model normal de comptabilitat local. 
 Documents sobre principis comptables emesos per la Comissió de Principis i 

Normes Comptables Públiques, creada per resolució de la Secretaria d'Estat 
d'Hisenda de 28 de desembre de 1990. 

 
Els documents que componen aquests estats i comptes anuals de l'exercici 2012 són els 
següents: 

 Balanç de situació 
 Compte de resultats econòmic patrimonial 
 Estats de liquidació del pressupost: 
 -Resum de l'estat d'execució del pressupost d'ingressos 
 -Resum de l'estat d'execució del pressupost de despeses 
 -Resultat pressupostari 
 Memòria 

 
D'acord amb el que prescriu la Regla 98.3 de l'Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, 
a les comptes anuals s’haurà d’unir la següent documentació: 

 Acta d'arqueig de les existències en Caixa a 31 de desembre de 2012. 
 Notes o certificacions de cada entitat bancària dels saldos existents a favor de 

l'entitat  referides a finals d'exercici. En cas de discrepància entre els saldos 
comptables i els bancaris s’aportarà l’oportú estat de conciliació. 

 
Les xifres contingudes en els documents que componen aquests estats i comptes anuals 
estan expressades en euros. 
 
El balanç de situació es presenta, bàsicament, d'acord amb els models establerts per la 
Instrucció del model normal de comptabilitat per a l'administració local i el compte de 
resultat econòmic patrimonial es presenta més detallat del que estableix la citada 
instrucció amb l'objectiu de facilitar una informació més completa sobre els conceptes 
d’ingressos i despeses, de manera que mostrin la imatge fidel del patrimoni i de la situació 
financera de l’entitat i dels resultats de les seves operacions durant l'exercici, de 
conformitat amb principis i normes comptables aplicats en l'àmbit de la comptabilitat de les 
administracions públiques. 
 

La liquidació del pressupost es va provar per Resolució d'Alcaldia nº 236/2013 de data  14 
de març del 2013, de la qual es va donar compte al Ple de la Corporació de 26 de març de 
2013. Posteriorment i en els terminis legals establerts es presentarà el compte general per 
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a la seva aprovació al  Ple  Municipal. 
 

Comparació de la informació.- La informació corresponent a les comptes anuals de  
l’exercici 2012 es mostra en comparativa amb la de l’exercici anterior. 
 
 
4.  Normes de valoració 
 
Els criteris comptables més significatius aplicats en la formulació dels comptes anuals són 
els que es descriuen a continuació: 
 
4.1. Immobilitzat material 
 
Comprèn els elements patrimonials i els de domini públic destinats directament a la 
prestació de serveis públics, que constitueixen les inversions permanents de l'entitat local. 
 

Els criteris de valoració de l'immobilitzat són els següents: 
 

Terrenys i construccions.- Les obres i construccions posteriors a l’1 de gener de 1992 es 
troben valorades segons preu de construcció ja que aquest ha estat el preu d’execució. 
Les obres i edificacions anteriors a aquesta data es troben valorades segons una 
estimació pericial del valor real. En el cas d’immobles declarats d’interès historicoartístic, 
la taxació reflecteix el seu valor de reposició. En aquest sentit, el document sobre principis 
comptables emès per la Comissió de Principis i Normes Comptables Públiques, relatiu a 
l’immobilitzat no financer, defineix com a valor de reposició “el determinat per la suma dels 
costos necessaris per a la construcció d’un bé d’idèntica naturalesa i característiques. Per 
al cas dels edificis declarats d’interès historicoartístic, tal valor serà el de reconstrucció”. 
Les addicions posteriors es troben valorades al seu preu d’adquisició o taxació per a 
aquelles recepcions de construccions a títol gratuït. 
 

Maquinària, instal·lacions, mobiliari, equips informàtics i vehicles.- Es troben valorats al 
seu preu d’adquisició o cost de construcció i es traspassen al corresponent epígraf 
d’immobilitzat material o a “Patrimoni entregat a l'ús general” quan les inversions han 
finalitzat totalment. 
 

Les reparacions que no signifiquin una ampliació de la vida útil i les despeses de 
manteniment es carreguen directament al compte de resultats. Els costos d’ampliació o 
millora que donen lloc a un augment de la durada del bé són capitalitzats com a major 
valor del bé. 
 
La dotació anual a l'amortització es calcula seguint criteris uniformes, des de l’exercici 
1992, pel mètode lineal en funció de la vida útil estimada dels diferents béns, la qual és la 
següent: 

 Anys de vida 
útil  

Construccions 50 
Immobles adscrits i cedits per tercers 50 
Instal·lacions tècniques i maquinària 6,66 
Elements de transport 6,66 
Mobiliari 6,66 
Equips per al procés d'informació 4 
Fons bibliogràfic i altres 6,66 

 
Al llarg dels anys s’ha calculat la dotació anual d'amortització dels béns aplicant el 
percentatge (en funció de la vida útil del bé) de manera global a l’import total acumulat de 
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cada compte d'immobilitzat material, sense disposar de la referència d’un inventari general 
tal com estableix la normativa. 
 

En els càlculs de la dotació de l’amortització corresponent a l’exercici 2012 s’han distingit 
els béns en dos grups: 
a) Els Béns adquirits en l’exercici 2012 on s’ha aplicat el percentatge d’amortització per 

cada operació de manera individual i en funció de la data d’adquisició, el que 
representa la creació d’un incipient inventari comptable. 

b) Els béns que consten en la comptabilitat amb anterioritat al 01-01-2012 s’ha aplicat el 
percentatge d’amortització al valor total acumulat de cada tipus d’immobilitzat sense 
referència a cap inventari.  

 
Per calcular l’amortització d’elements de construccions i instal·lacions caldrà descomptar 
el valor del terreny, cosa que no es pot fer per les operacions anteriors al 1 de gener del 
2012 al no disposar d’un inventari general que permeti obtenir les dades. 
 
El patrimoni en cessió i adscripció reflecteix el valor dels béns cedits i adscrits a 
l'Ajuntament, per a la seva explotació o utilització, procedents d'altres ens. A l'Ajuntament 
no apareix cap bé en aquesta situació. 
 
 

4.2. Immobilitzat material adscrit i cedit. 
 

L'epígraf “Immobilitzat material adscrit i cedit” inclou el valor comptable dels béns, l'ús del 
qual ha estat adscrit o cedit per l'Ajuntament als seus organismes autònoms, societats 
mercantils o a tercers per a la seva explotació o utilització, a títol gratuït. 
 
Quan es produeix l'adscripció o cessió dels béns, es registra la baixa comptable a càrrec 
de l'epígraf “Patrimoni adscrit i cedit” del balanç de situació i per tant, es deixa 
d'amortitzar. 
 
El Patronat municipal del Museu no disposa de patrimoni propi sinó que forma part del de 
l’Ajuntament, però sense que s’hagi procedit a comptabilitzar l’adscripció o cessió. 
 
Pel que fa a les societats i EPE municipals en aquest exercici 2012 s’ha procedit a 
regularitzar la comptabilització de les adscripcions de béns que s’havien acordat en 
l’exercici 2012 i anteriors. 
 
 

4.3. Immobilitzat Immaterial 
 

Comprèn els elements patrimonials immaterials destinats directament a la prestació de 
serveis públics. 
 
Els criteris de valoració de l'immobilitzat immaterial són els següents: 
 
Les altes a l’immobilitzat es realitzen seguint el principi de preu d’adquisició o cost de 
producció en les adquisicions a títol onerós, i segons valoració dels tècnics de 
l’Ajuntament o/i tècnics  contractats a tal fi en aquelles a títol lucratiu. 
 
La dotació anual a l'amortització es calcula seguint criteris uniformes, des de l’exercici 
1992, pel mètode lineal en funció de la vida útil estimada dels diferents béns, la qual és la 
següent: 

 Anys de 
vida útil  

Immobilitzat immaterial 6,66 
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Al llarg dels anys s’ha calculat la dotació anual d'amortització dels béns aplicant el 
percentatge (en funció de la vida útil del bé) de manera global a l’import total acumulat de 
cada compte d'immobilitzat immaterial, sense disposar de la referència d’un inventari 
general tal com estableix la normativa. 
 
En els càlculs de la dotació de l’amortització corresponent a l’exercici 2012 s’han distingit 
els béns en dos grups: 
a) Els Béns adquirits en l’exercici 2012 on s’ha aplicat el percentatge d’amortització per 

cada operació de manera individual i en funció de la data d’adquisició, el que 
representa la creació d’un incipient inventari comptable. 

b) Els béns que consten en la comptabilitat amb anterioritat al 01-01-2012 s’ha aplicat el 
percentatge d’amortització al valor total acumulat de cada tipus d’immobilitzat sense 
referència a cap inventari.  

 
 

4.4. Inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general 
 

El patrimoni entregat a l'ús general constitueix la infraestructura viària (vials, paviments, 
voreres, enllumenat públic, senyalització), les grans instal·lacions de serveis generals 
(clavegueram, subministraments), els espais verds, l'arbratge, la jardineria i, en general, 
tot el conjunt de béns que integren el patrimoni públic entregat a l'ús general dels 
ciutadans. 
 
Al finalitzar la realització de les inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús 
general, es registra la baixa comptable a càrrec del compte “Patrimoni entregat a l’ús 
general” del balanç de situació. A l’efecte de presentació, es mostren en l’actiu del balanç 
de situació els actius adscrits, cedits i destinats a l’ús general pel seu valor, així com els 
corresponents imports compensatoris per a reflectir la seva baixa comptable. A 
l'Ajuntament de Granollers no s'ha realitzat el traspàs de cap import dels comptes d'actiu 
als de passiu per reflectir l'inici del funcionament de les inversions d'acord amb el que 
prescriuen els assentaments establerts per al compte corresponent. No existeix cap import 
al compte 109. 
 
 

4.5. Inversions financeres permanents 
 

Inclouria les inversions financeres permanents, es a dir amb venciment superior a 12 
mesos i s’inclourien inversions en capital, valors de renda fixa, crèdits a llarg, etc.  
 

Les inversions financeres anteriors a l'1 de gener de 1992 de l'Ajuntament en els seus 
organismes autònoms, empreses municipals i altres participacions es troben registrades al 
seu valor teòric comptable a 31 de desembre de 1991. Les addicions posteriors es troben 
registrades al seu preu d'adquisició. 
 
 

4.6. Deutors per drets reconeguts 
 

Es registren pel seu valor nominal. 
 

En relació al que s’estableix en la l'article 191.2 del R.D. legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i  la  Regla 
350.6 de la Instrucció de Comptabilitat per a l'Administració Local aprovada per l’Ordre 17 
de juliol de 1990, s'ha constituït a 31-12-2012 una provisió compensatòria per la quantitat 
estimada dels saldos per cobrar que es consideren de difícil o impossible  recaptació, 
d’import 8.898.456,20 euros. 
 
La provisió de saldos de dubtós cobrament s’ha obtingut a partir dels càlculs següents: 
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1) Aplicació del que s’estableix en l'article 40è. de les Bases d'Execució del Pressupost 
per a l'exercici 2012  per la quantificació dels drets de dubtós cobrament, distingint 
entre: 
 

a) Es consideren drets pendents de cobrament de difícil o impossible recaptació per 
import de 1.773.925,16 € que resulten d’aplicar els següents percentatges, 
creixents en funció de l’antiguitat del deute,  sobre els drets pendents de 
cobrament dels capítols 1, 2, 3 i 5, amb l’única excepció dels drets corresponents a 
les multes (concepte 391):  
 

Exercici del Capítol Capítol Capítol Capítol Drets pendents % de provisió Provisió per 

dret pendent 1 2 3 5 de cobrament per dubtós dubtós cobr.

de cobrament (*) cap. 1 a 5 (*) cobrament cap. 1 a 5 (*)

2000 i ant. 22.204,75 € 36.243,53 € 61.312,19 € 0,00 € 119.760,47 € 100% 119.760,47 €

2001 11.333,65 € 41.466,80 € 2.850,69 € 0,00 € 55.651,14 € 75% 41.738,36 €

2002 9.063,00 € 96.778,26 € 11.670,04 € 0,00 € 117.511,30 € 75% 88.133,48 €

2003 14.452,55 € 2.544,98 € 7.671,36 € 0,00 € 24.668,89 € 75% 18.501,67 €

2004 18.800,61 € 0,00 € 16.314,16 € 3.055,27 € 38.170,04 € 60% 22.902,02 €

2005 49.252,37 € 5.035,81 € 34.489,71 € 0,00 € 88.777,89 € 60% 53.266,73 €

2006 131.494,39 € 5.891,94 € 56.753,80 € 0,00 € 194.140,13 € 50% 97.070,07 €

2007 207.972,73 € 3.003,29 € 68.436,57 € 0,00 € 279.412,59 € 50% 139.706,30 €

2008 316.857,23 € 21.288,16 € 200.529,77 € 0,00 € 538.675,16 € 25% 134.668,79 €

2009 526.658,66 € 143.557,41 € 417.288,15 € 0,00 € 1.087.504,22 € 20% 217.500,84 €

2010 713.768,49 € 5.150,05 € 948.247,96 € 713,17 € 1.667.879,67 € 15% 250.181,95 €

2011 1.596.465,99 € 22.769,71 € 879.367,76 € 62.842,81 € 2.561.446,27 € 10% 256.144,63 €

2012 2.474.988,77 € 80.914,69 € 2.705.069,08 € 1.426.024,72 € 6.686.997,26 € 5% 334.349,86 €

Total 6.093.313,19 € 464.644,63 € 5.410.001,24 € 1.492.635,97 € 13.460.595,03 € 13% 1.773.925,16 €  
 

(*) Total Capítol 3 excepte Sancions (concepte 391) 
 

b) Es consideren drets pendents de cobrament per multes de difícil o impossible 
recaptació per import de 2.649.7,76 € que resulten d’aplicar els següents 
percentatges, creixents en funció de l’antiguitat del deute, sobre els drets pendents 
de cobrament: 

Exercici del Concepte % de provisió Provisió per 

dret pendent 391 per dubtós dubtós cobr.

de cobrament Sancions cobrament sancions

2000 i ant. 300,51 100% 300,51 €

2001 0,00 € 100% 0,00 €

2002 0,00 € 100% 0,00 €

2003 631,05 € 100% 631,05 €

2004 2.310,80 € 100% 2.310,80 €

2005 9.019,14 € 100% 9.019,14 €

2006 17.030,43 € 100% 17.030,43 €

2007 41.753,49 € 100% 41.753,49 €

2008 337.589,30 € 100% 337.589,30 €

2009 549.491,85 € 100% 549.491,85 €

2010 415.250,96 € 90% 373.725,86 €

2011 661.001,32 € 80% 528.801,06 €

2012 1.126.491,82 € 70% 788.544,27 €

Total 3.160.870,67 € 84% 2.649.197,76 €
 

 
2) Addicionalment a l'ajust que estableixen les Bases d'execució del pressupost es 

decideix dotar les següents provisions: 
 
a)    Ajust addicional d’import 690.573,64 euros motivat per la recent jurisprudència, el  

que implica provisionar com a dubtós cobrament la totalitat del deute tributari que 
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mantenen les empreses de telefonia mòbil envers l'Ajuntament de Granollers en 
concepte de taxa per ocupació del sòl, vol i subsòl (econòmic 33201): 
 

Exercici del DR 

pendent 

DR pendent de 

cobrament

Total 

provisionat

2000 i ant. ‐  €                   100% ‐  €                 0% ‐  €                     ‐  €                  

2001 ‐  €                   75% ‐  €                 25% ‐  €                     ‐  €                  

2002 ‐  €                   75% ‐  €                 25% ‐  €                     ‐  €                  

2003 ‐  €                   75% ‐  €                 25% ‐  €                     ‐  €                  

2004 ‐  €                   60% ‐  €                 40% ‐  €                     ‐  €                  

2005 ‐  €                   60% ‐  €                 40% ‐  €                     ‐  €                  

2006 ‐  €                   50% ‐  €                 50% ‐  €                     ‐  €                  

2007 ‐  €                   50% ‐  €                 50% ‐  €                     ‐  €                  

2008 ‐  €                   25% ‐  €                 75% ‐  €                     ‐  €                  

2009 ‐  €                   20% ‐  €                 80% ‐  €                     ‐  €                  

2010 263.869,47 €      15% 39.580,42 €      85% 224.289,05 €        263.869,47 €     

2011 257.965,75 €      10% 25.796,58 €      90% 232.169,18 €        257.965,75 €     

2012 246.437,28 €      5% 12.321,86 €      95% 234.115,42 €        246.437,28 €     

Total 768.272,50 €      77.698,86 €      690.573,64 €        768.272,50 €     

Provisionat segons BBEE Provisió addicional fins a 100%

 
 

b)    Ajust addicional al considerar com a dubtós cobrament  la totalitat del deute 
tributari (impostos i taxes) que mantenen altres entitats públiques envers 
l'Ajuntament de Granollers. El citat deute està format especialment per liquidacions 
de l'ICIO i de taxa per llicència d'obres a la Generalitat de Catalunya i al Servei 
Català de Salut, les quals representen el 50% del total del deute considerat.. 
Aquest ajust addicional té un import de 377.080,55 € d’acord amb el quadre 
següent:  
 

Exercici del DR 

pendent 

DR pendent de 

cobrament

Total 

provisionat

2000 i ant. 104.368,67 €      100% 104.368,67 €    0% ‐  €                     104.368,67 €     

2001 50.831,34 €        75% 38.123,51 €      25% 12.707,84 €          50.831,34 €       

2002 98.361,24 €        75% 73.770,93 €      25% 24.590,31 €          98.361,24 €       

2003 3.980,60 €          75% 2.985,45 €        25% 995,15 €               3.980,60 €         

2004 10.038,27 €        60% 6.022,96 €        40% 4.015,31 €            10.038,27 €       

2005 500,65 €             60% 300,39 €           40% 200,26 €               500,65 €            

2006 6.582,21 €          50% 3.291,11 €        50% 3.291,11 €            6.582,21 €         

2007 21.875,60 €        50% 10.937,80 €      50% 10.937,80 €          21.875,60 €       

2008 24.197,56 €        25% 6.049,39 €        75% 18.148,17 €          24.197,56 €       

2009 163.806,27 €      20% 32.761,25 €      80% 131.045,02 €        163.806,27 €     

2010 27.047,86 €        15% 4.057,18 €        85% 22.990,68 €          27.047,86 €       

2011 36.758,93 €        10% 3.675,89 €        90% 33.083,04 €          36.758,93 €       

2012 121.132,51 €      5% 6.056,63 €        95% 115.075,88 €        121.132,51 €     

Total 669.481,71 €      292.401,15 €    377.080,55 €        669.481,71 €     

Provisionat segons BBEE Provisió addicional fins a 100%

 
 

c)    Ajust addicional al considerar com a dubtós cobrament  la totalitat del deute 
(impostos, taxes i altres ingressos ) que mantenen contribuents que, per la seva 
situació econòmica, són considerats de difícil cobrament. Aquest ajust addicional té 
un import de 1.163.588,32 € d’acord amb e quadre següent:  
 

Exercici del DR 

pendent 

DR pendent de 

cobrament

Total 

provisionat

2000 i ant. ‐  €                   100% ‐  €                 0% ‐  €                     ‐  €                  

2001 ‐  €                   75% ‐  €                 25% ‐  €                     ‐  €                  

2002 ‐  €                   75% ‐  €                 25% ‐  €                     ‐  €                  

2003 ‐  €                   75% ‐  €                 25% ‐  €                     ‐  €                  

2004 ‐  €                   60% ‐  €                 40% ‐  €                     ‐  €                  

2005 ‐  €                   60% ‐  €                 40% ‐  €                     ‐  €                  

2006 ‐  €                   50% ‐  €                 50% ‐  €                     ‐  €                  

2007 6.493,19 €          50% 3.246,60 €        50% 3.246,60 €            6.493,19 €         

2008 162.044,68 €      25% 40.511,17 €      75% 121.533,51 €        162.044,68 €     

2009 54.879,57 €        20% 10.975,91 €      80% 43.903,66 €          54.879,57 €       

2010 445.106,41 €      15% 66.765,96 €      85% 378.340,45 €        445.106,41 €     

2011 569.763,88 €      10% 56.976,39 €      90% 512.787,49 €        569.763,88 €     

2012 109.238,55 €      5% 5.461,93 €        95% 103.776,62 €        109.238,55 €     

Total 1.347.526,28 €   183.937,96 €    1.163.588,32 €     1.347.526,28 €  

Provisió addicional fins a 100%Provisionat segons BBEE
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d) Ajust addicional de 2.244.090,76 € al provisionar tota aquella subvenció anterior a 
2012 sobre la qual l'àrea gestora no hagi manifestat la justificació completa de 
l'activitat subvencionada. Com a criteri complementari es té en compte el 
comportament estàndar de l'ens atorgant a l'hora de satisfer le seves obligacions, 
considerant, per exemple, com a indici de dubtós cobrament una demora de més 
d'un any en subvencions procedents de la Diputació de Barcelona però no en el 
cas de la Generalitat de Catalunya: 
 

Exercici del DR 

pendent 

DR pendent de 

cobrament

Total 

provisionat

2000 i ant. ‐  €                   0% ‐  €                 ‐ ‐  €                     ‐  €                  

2001 ‐  €                   0% ‐  €                 ‐ ‐  €                     ‐  €                  

2002 441.865,62 €      0% ‐  €                 36% 160.399,77 €        160.399,77 €     

2003 781,60 €             0% ‐  €                 100% 781,60 €               781,60 €            

2004 18.189,27 €        0% ‐  €                 100% 18.189,27 €          18.189,27 €       

2005 9.999,00 €          0% ‐  €                 100% 9.999,00 €            9.999,00 €         

2006 44.233,39 €        0% ‐  €                 100% 44.233,39 €          44.233,39 €       

2007 46.954,65 €        0% ‐  €                 100% 46.954,65 €          46.954,65 €       

2008 8.209,41 €          0% ‐  €                 100% 8.209,41 €            8.209,41 €         

2009 379.362,46 €      0% ‐  €                 61% 231.416,87 €        231.416,87 €     

2010 1.301.876,69 €   0% ‐  €                 81% 1.060.103,71 €     1.060.103,71 €  

2011 1.815.706,65 €   0% ‐  €                 37% 663.803,09 €        663.803,09 €     

2012 ‐  €                   0% ‐  €                 ‐ ‐  €                     ‐  €                  

Total 4.067.178,74 €   ‐  €                 2.244.090,76 €     2.244.090,76 €  

Provisionat segons BBEE Provisió addicional segons anàlisi 

individualitzada

 
 

El resum final de l’ajust per dubtós cobrament per l’exercici 2012 és el següent: 
 

imports

Ajustos per dubtós cobrament a 31‐12‐2012 segons Bases execució pressupost: provisió

a) ajust sobre el pendent de cobrament dels cap. 1 a 5 d'ingressos (excepte multes) 1.773.925,16 €

b) ajust sobre el pendent de cobrament del concepte sancions (391) d'ingressos 2.649.197,76 €

4.423.122,92 €

Altres ajustos per dubtós cobrament a 31‐12‐2012:

a) ajust sobre el deute tributari  per taxa ocupació sòl, vol i subsòl de la telefonia mòbil  690.573,64 €     

b) ajust sobre el pendent de cobrament de liquidacions tributàries a AAPP: 377.080,55 €     

c) ajust sobre el pendent d'altres contribuents de difícil cobrament: 1.163.588,32 €  

d) ajust sobre el pendent de cobrament per subvencions d'altres administracions: 2.244.090,76 €  

4.475.333,28 €  

TOTAL  PROVISIÓ DE DUBTÓS COBRAMENT A 31‐12‐2012: 8.898.456,20 €  
 
 
Els percentatges de cobertura que s’obtenen amb la provisió de dubtós cobrament a 31 de 
desembre de 2012 són els següents: 
 
Exercici corrent DR pendent

Capítols 1, 2, 3 i 5: Ingressos tributaris i patrimonials (exc.sancions) 13.460.595,03 4.005.167,68 30%

Concepte 391: Sancions 3.160.870,67 2.649.197,76 84%

Capítols 6: Venda d'inversions 16.013,91 0,00 0%

Capítols 4 i 7: Transferències corrents i de capital (ex. tancats) 4.067.178,74 2.244.090,76 55%

Capítols 4 i 7: Transferències corrents i de capital (ex. corrent) 7.447.744,93 0,00 0%

Capítol 8 i 9: Passius i actius financers 23.255,15 0,00 0%

Total pendent de cobrament capítols I a VII 28.175.658,43 8.898.456,20 32%

Dubtós cobrament
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4.7. Préstecs a llarg termini 
Reflecteixen l'endeutament subscrit per l’Ajuntament a llarg termini, és a dir, a més de 
dotze mesos i pel import amb venciment superior a dotze mesos.  
 
 

4.8. Ingressos i despeses 
a) Comptabilitat financera 
Els ingressos i les despeses s’imputen al compte de resultats, bàsicament en l’exercici en 
què es meriten en funció del corrent real de béns i serveis que representen i amb 
independència del moment en què es produeix el corrent monetari o financer que se’n 
deriva. 
 
b) Liquidació pressupostària 
Els ingressos i les despeses s'incorporen a la liquidació pressupostària en el moment en 
què es produeix l'acte administratiu de reconeixement dels respectius drets i obligacions. 
 
 

4.9. Creditors per obligacions reconegudes 
Incorporen obligacions exigibles pels creditors, amb venciment a curt termini. 
 
 

4.10. Altres creditors no pressupostaris 
Inclouen els següents conceptes: 
 Dipòsits i fiances rebudes. 
 Deutes amb entitats públiques i recursos que són administrats i recaptats per compte 

d'altres ens públics. 
 I d'altres operacions diverses. 

 
 

4.11. Préstecs rebuts a curt termini 
Reflecteixen l'endeutament subscrit amb venciment inferior o igual a dotze mesos 
(pòlisses de tresoreria) i que no n’hi ha de disposat a 31 de desembre de 2012. També 
inclou el import amb venciment inferior o igual a dotze mesos corresponent a operacions 
d’endeutament concertades a llarg termini. 
 
 
 

5.     Inversions destinades a l'ús general 
 
El moviment al llarg de l'exercici és el següent: 

compte descripció saldo inicial
entrades o 
dotacions

augments o 
traspassos

sortides o 
baixes

disminucions 
o traspassos

saldo final

200 ÚS GENERAL-TERRENYS I BENS NATURAL 3.649.690,84 14.653,23 0,00 0,00 0,00 3.664.344,07

201 ÚS GENERAL-INFRAESTRUCTURES- 101.685.987,20 2.485.608,66 0,00 0,00 0,00 104.171.595,86

208 ÚS GENERAL-BENS PATRIMONI HISTÒRIC 0,00 0,00 7.166,26 0,00 0,00 7.166,26

Total General 105.335.678,04 2.500.261,89 7.166,26 0,00 0,00 107.843.106,19  
 
No existeix consignació en el compte 109, Patrimoni lliurat a l'ús general, ja que a l'últim 
exercici no consta cap moviment en aquest sentit. 
 
Les entrades o dotacions constitueixen les despeses d’inversió realitzades per 
l’Ajuntament durant l’exercici 2012 imputades al capítol VI (articles 60 i 61).  
 
Compte 200 “ Terrenys i béns naturals” 
 

Entrades: 14.653,23 € que corresponen a les despeses reconegudes en l’aplicació 
pressupostària H315/13300/61001 (adequació d’aparcaments). 
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Cal ressaltar que l'Ajuntament de Granollers va aprovar per acord de la Junta de Govern 
de data 14/07/2008 encarregar a GPSA  l'adquisició d'una parcel.la a Canovelles per 
adequar el terreny com aparcament pel barri de can Gili, abonant a GPSA l'import 
d'adquisició de la finca per import de 562.535,25 euros, que incluïa el 16% d'IVA, i es va 
comptabilitzar l'operació com una inversió amb càrrec a la partida G400/43200/60001 i el 
compte financer 200 (terrenys d'ús general). En l’exercici 2011 es va detectar que la 
societat municipal Granollers Promocions S.A. va comptabilitzar la compra del citat terreny 
per compte de l’Ajuntament com existències i l’aportació de l’Ajuntament com aportació de 
socis, per tant  caldrà que des de l’Ajuntament es clarifiqui la naturalesa de l’aportació 
realitzada l’any 2008 i que es procedeixi en el seu cas a regularitzar la comptabilització 
realitzada.    
 
  

Compte 201 “ Infraestructures i béns destinats a l’ús general” 
 

 Entrades: 2.485.608,66 € que corresponen a les despeses reconegudes en els conceptes 
609, 619 del pressupost de despeses de l’exercici 2012. 
 
 

Compte 208 “ Béns del patrimoni històric destinats a l’ús general” 
 

 Augments o traspassos: 7.166,26 € que es corresponen amb la reclassificació de 
comptes aprovada per Resolució d’Alcaldia 270/2013 de 02-04-2013 on es va traspassar 
al compte 208 les operacions realitzades durant l’exercici 2012 per l’adquisició d’obres 
d’art i despeses de restauració, que erròniament s’havien comptabilitzat inicialment en el 
compte 222 (instal.lacions tècniques).  
 
 
 
 
 

6.     Immobilitzat immaterial 
 

El moviment al llarg de l'exercici és el següent: 
 

compte descripció saldo inicial
entrades o 
dotacions

augments o 
traspassos

sortides o 
baixes

disminucions 
o traspassos

saldo final

219 ALTRE IMMOBILITZAT IMMATERIAL 5.588.755,73 0,00 32.436,43 0,00 0,00 5.621.192,16

281 AMORT.ACUMULADA IMMOB.IMMATERIAL 5.549.391,91 7.290,96 0,00 0,00 0,00 5.556.682,87

Total General 39.363,82 -7.290,96 32.436,43 0,00 0,00 64.509,29  
 
Les entrades o dotacions constitueixen les despeses d’inversió realitzades per 
l’Ajuntament durant l’exercici comptabilitzades en el capítol VI, article 64 del pressupost de 
despeses. 
 
Compte 219 “ Altre Immobilitzat Immaterial” 
 

Augments o traspassos: 32.436,43 € que es corresponen amb la reclassificació de 
comptes aprovada per Resolució d’Alcaldia 270/2013 de 02-04-2013 on es va traspassar 
al compte 219 les operacions realitzades durant l’exercici 2012 per treballs en programes 
informàtics, que erròniament s’havien comptabilitzat inicialment en el compte 227 (equips 
per a procés d’informació).  
 

L'amortització calculada de l'exercici és de 7.290,96 €, el que significa una amortització 
acumulada a finals de l'exercici de 5.556.682,87 € : 
 

COMPTE NOM
AMORTITZACIÓ 

SALDO acumulat   
01-01-2012        

AMORTITZACIÓ    
inversió 2012   
(sense el que 

s'adscriu 2013)

DOTACIÓ 
TOTAL 

AMORTITZACIÓ 
2012

219 ALTRE IMMOBILITZ.IMMATERIAL 5.904,72 1.386,24 7.290,96

TOTAL IMMOBILITZ.IMMATERIAL 5.904,72 1.386,24 7.290,96  
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7.     Immobilitzat material 
 

El moviment al llarg de l'exercici és el següent: 
 

compte descripció saldo inicial
entrades o 
dotacions

augments o 
traspassos

sortides o 
baixes

disminucions 
o traspassos

saldo final

220 TERRENYS I BENS NATURALS 559.891,89 0,00 0,00 0,00 0,00 559.891,89
221 CONSTRUCCIONS 74.748.475,00 3.030.548,56 900.335,64 432,34 7.981.680,28 70.697.246,58
222 INSTAL.LACIONS TÈCNIQUES 24.095.306,81 940.084,06 0,00 0,00 2.451.442,37 22.583.948,50
223 MAQUINARIA 3.535.359,41 116.626,78 8.261,86 0,00 93.999,64 3.566.248,41
224 UTILLATGE 658.333,54 0,00 0,00 0,00 0,00 658.333,54
226 MOBILIARI 3.405.584,93 3.469,06 88.339,52 0,00 0,00 3.497.393,51
227 EQUIPS PER A PROCÉS INFORMACIÓ 6.607.997,69 69.883,50 3.484,44 0,00 33.517,60 6.647.848,03
228 ELEMENTS DE TRANSPORT 1.153.773,29 41.480,37 5.200,00 2.266,16 0,00 1.198.187,50
229 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 0,00 0,00 27.918,30 0,00 0,00 27.918,30
282 AMORTITZ.ACUM.IMMOB.MATERIAL 70.287.425,91 7.665.015,88 0,00 829.642,13 0,00 77.122.799,66

Total General 44.477.296,65 -3.462.923,55 1.033.539,76 -826.943,63 10.560.639,89 32.314.216,60  
 
 

Durant l’exercici 2012 s’han realitzat les següents operacions: 
 

Compte 220 “ Terrenys i béns naturals” 
 

Sense moviments en l’exercici 2012. 
 
Compte 221 “ Construccions” 
  

Entrades: 3.030.548,56 € que corresponen amb les despeses d’inversió realitzades per 
l’Ajuntament durant l’exercici 2012, que es reflecteix amb les obligacions reconegudes en 
el concepte 622 (2.861.921,78 €)  i el 632 (168.626,78 €) del pressupost de despeses.  
 
Augments o traspassos: 900.335,64 € motivats per la reclassificació de comptes 
aprovada per Resolució d’Alcaldia 270/2013 de 02-04-2013 on es va es va aprovar 
traspassar al compte 221 les operacions realitzades durant l’exercici 2012, que 
erròniament s’havien comptabilitzat inicialment en els comptes: 
 
 

compte concepte import

222 INSTAL·LACIONS 811.084,79
223 MAQUINARIA 88.169,68
227 INFORMÀTICA 1.081,17

900.335,64  
 
Sortides o baixes: 432,34 € corresponents a la reclassificació de comptes aprovada per 
Resolució d’Alcaldia 270/2013 de 02-04-2013, on es va traspassar al compte 622 
(reparacions i conservació) l’operació 201200038785 d’import 432,34 €, corresponent a 
manteniment d’instal.lacions que erròniament s’havia comptabilitzat inicialment en el 
compte 221 que no és coincident amb la seva naturalesa. 
 
Disminucions o traspassos: 7.981.680,28 € corresponents a la reclassificació de 
comptes aprovada per Resolució d’Alcaldia de 02-04-2013 que es detallen a continuació: 
 

entitat beneficiària concepte import
EPE Granollers 
mercat

Adscripció equipament 
Can Muntanyola

3.401.379,16

Granollers Audiovisual 
S.L.

Adscripció Centre 
audiovisual Roca Umbert

4.428.538,01

Granollers Audiovisual 
S.L.

Adscripció CIDAG 149.385,46

Ajuntament
reclassificació de comptes 
221 a 223

2.377,65

7.981.680,28  
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Compte 222 “ Instal·lacions tècniques” 
 

Entrades: 940.084,06 € que corresponen amb les despeses d’inversió realitzades per 
l’Ajuntament durant l’exercici 2012, que es reflecteix amb les obligacions reconegudes en 
el concepte 627 del pressupost de despeses.  
 
Disminucions o traspassos: 2.451.442,37 € corresponents a la reclassificació de 
comptes aprovada per Resolució d’Alcaldia 270/2013 de 02-04-2013 que es detallen a 
continuació: 
 

entitat beneficiària concepte import
Granollers Audiovisual 
S.L.

Adscripció material 
electrònic Roca Umbert

1.276.083,01

Granollers Audiovisual 
S.L.

Adscripció obres Roca 
Umbert

34.843,15

Granollers Audiovisual 
S.L.

Adscripció obres CIDAG 200.432,15

RECLASSIFICACIÓ DE COMPTES

221 222 811.084,79

223 222 5.884,21

226 222 84.546,06

227 222 3.484,44

229 222 27.918,30

208 222 7.166,26

2.451.442,37  
 
 

Compte 223 “ Maquinària” 
 

Entrades: 116.626,78 € es corresponen amb les despeses reconegudes en els conceptes 
623 i 633 del pressupost de despeses de l’exercici 2012. 
 
Augments o traspassos: 8.261,86 € motivats per la reclassificació de comptes aprovada 
per Resolució d’Alcaldia 270/2013 de 02-04-2013 on es va es va aprovar traspassar al 
compte 223 les operacions realitzades durant l’exercici 2012, que erròniament s’havien 
comptabilitzat inicialment en els comptes: 
 

compte import compte
223 2.377,65 221
223 5.884,21 222

8.261,86  
 

Disminucions o traspassos: 93.999,64 € corresponents a la reclassificació de comptes 
aprovada per Resolució d’Alcaldia 270/2013 de 02-04-2013 que es detallen a continuació: 
 

compte import compte
228 5.000,00 223
221 88.169,68 223
226 829,96 223

93.999,64  
 
 

Compte 224 “Utillatge” 
 

Sense moviments en l’exercici 2012. 
 
 

Compte 226 “ Mobiliari” 
 

Entrades: 3.469,06 € que es corresponen amb les despeses reconegudes en el 
conceptes 625 del pressupost de despeses de l’exercici 2012.  
 

Augments o traspassos: 88.339,52 € motivats pel següent: 
a) reclassificació de comptes aprovada per Resolució d’Alcaldia 270/2013 de 02-04-2013 

on es va es va aprovar traspassar al compte 226 les operacions realitzades durant 
l’exercici 2012, que erròniament s’havien comptabilitzat inicialment en altres comptes. 
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b) Traspàs de l’immobilitzat no amortitzat del Patronat de les escoles Bressol un cop 
liquidat. 
 

entitat beneficiària concepte import

Ajuntament
traspàs immobilitzat no 
amortitzat de patronat 
escoles bressol liquidat

2.624,52

Ajuntament
traspàs immobilitzat no 
amortitzat de patronat 
escoles bressol liquidat

338,98

RECLASSIFICACIÓ DE COMPTES

226 223 84.546,06
226 223 829,96

88.339,52  
 
 

Compte 227 “Equips per a processos d’informació” 
 

Entrades: 69.883,50 € que es correspon amb les despeses reconegudes en els 
conceptes 626 i 639 del pressupost de despeses de l’exercici 2012 
 

Augments o traspassos: 3.484,44 €  corresponents a la reclassificació de comptes 
aprovada per Resolució d’Alcaldia 270/2013 de 02-04-2013 on es va traspassar al compte 
227 les operacions realitzades durant l’exercici 2012, que erròniament s’havien 
comptabilitzat inicialment en el compte 222. 

 

Disminucions o traspassos: 33.517,60 € corresponents a la reclassificació de comptes 
aprovada per Resolució d’Alcaldia 270/2013 de 02-04-2013 on es va traspassar als 
comptes 219 i 221,  operacions realitzades durant l’exercici 2012 que erròniament 
s’havien comptabilitzat inicialment en el compte 227: 
 

compte import compte
219 32.436,43 227
221 1.081,17 227

33.517,60  
 
 

Compte 228 “Elements de transport” 
 

Entrades: 41.480,37 € que es correspon amb les despeses reconegudes en els 
conceptes 624 del pressupost de despeses de l’exercici 2012 
 

Augments o traspassos: 5.200,00 €  motivats pel següent: 
a) 5.000 € per la reclassificació de comptes aprovada per Resolució d’Alcaldia 270/2013 

de 02-04-2013 on es va es va aprovar traspassar al compte 228 una operació 
realitzada durant l’exercici 2012 que erròniament s’havia comptabilitzat inicialment en 
el compte 223. 

b) 200 € fruit de l’operació CG201200082897 per la venda de la motocicleta  YAMAHA 
CYGNOS. 
 

Disminucions o traspassos: 2.266,16 € per la venda de la motocicleta  YAMAHA 
CYGNOS a través de l’operació CG201200083021. 
 
 

Compte 229 “Altre immobilitzat material” 
 

Augments o traspassos: 27.918,30 € corresponents a la reclassificació de comptes 
aprovada per Resolució d’Alcaldia 270/2013 de 02-04-2013 on es va traspassar al compte 
229 les operacions realitzades durant l’exercici 2012, que erròniament s’havien 
comptabilitzat inicialment en el compte 222. 
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Compte 282 “Amortització acumulada immobilitzat material” 
 

Entrades: 7.665.015,88 € que es correspon amb el següent: 
a) 1.598,88 € corresponent a l’amortització acumulada de l’immobilitzat traspassat a 

l’Ajuntament del Patronat de les escoles Bressol un cop liquidat. 
b) 7.663.417,00 € per la dotació de l’amortització de l’immobilitzat material 

corresponen a l’exercici 2012: 
 

COMPTE NOM
AMORTITZACIÓ 

SALDO acumulat   
01-01-2012        

AMORTITZACIÓ    
inversió 2012   
(sense el que 

s'adscriu 2013)

DOTACIÓ 
TOTAL 

AMORTITZACIÓ 
2012

220 TERRENYS I BENS NATURALS 0,00 0,00

221 CONSTRUCCIONS 1.290.636,57 16.955,41 1.307.591,98

222 INSTAL·LACIONS 3.387.592,28 0,00 3.387.592,28

223 MAQUINARIA 530.303,91 965,16 531.269,07

224 UTILLATGE 98.750,03 0,00 98.750,03

226 MOBILIARI 508.147,95 859,28 509.007,23

227 INFORMÀTICA 1.651.999,42 2.525,25 1.654.524,67

228 ELEMENTS DE TRANSPORTS 172.726,07 1.594,64 174.320,71

229 ALTRE IMMOBILITZ.MATERIAL 0,00 361,03 361,03

TOTAL IMMOBILITZAT MATERIAL 7.640.156,23 23.260,77 7.663.417,00  
 

Els percentatges aplicats són els següents: 
% amortització nº anys

cta. PGCP IMMOBILITZAT per exercici amortització

221 CONSTRUCCIONS 2% 50
222 INSTAL·LACIONS 15% 6,67
223 MAQUINARIA 15% 6,67
224 UTILLATGE 15% 6,67
226 MOBILIARI 15% 6,67
227 INFORMÀTICA 25% 4
228 ELEM. DE TRANSPORT 15% 6,67
229 ALTRE IMMOB.MATERIAL 15% 6,67
219 IMMOBILITZ.IMMATERIAL 15% 6,67  

 
 

Sortides o baixes: 829.642,13 € que es correspon amb el següent: 
 

a) 2.266,16 € per l’operació de venda de la motocicleta  YAMAHA CYGNOS. 
b) 827.375,97 € corresponents a les regularitzacions de les dotacions 

d’amortitzacions realitzades en exercicis anteriors pels béns adscrits a les societats 
i EPE municipals, que es van aprovar per Resolució d’Alcaldia 270/2013 de 02-04-
2013: 

 
OBRES CAN MUNTANYOLA

cta. import concepte cta.
282 44.412,17 excés amortització 7799

44.412,17

MATERIAL ELECTRONIC
cta. import concepte cta.
282 479.092,03 excés amortització 7799

479.092,03

CENTRE AUDIOVISUAL
cta. import concepte cta.
282 213.677,30 excés amortització 7799

213.677,30

CIDAG
cta. import concepte cta.
282 90.194,47 excés amortització 7799

90.194,47  
 
Cal assenyalar que la dotació anual d’amortització s’ha calculat a partir de l’aplicació del 
%, resultant de la vida útil de cada bé diferenciant: 
 

a) Pels béns adquirits en aquest exercici 2012 s’ha aplicat el percentatge d’amortització 
per cada operació de manera individual i en funció de la data d’adquisició, el que 
representa la creació d’un incipient inventari comptable. 
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b) Pels béns que consten en la comptabilitat amb anterioritat al 01-01-2012 s’ha 
aplicat el percentatge d’amortització al valor total acumulat de cada tipus 
d’immobilitzat sense referència a cap inventari.  
 

Per calcular l’amortització d’elements de construccions i instal·lacions caldrà descomptar 
el valor del terreny, cosa que no es pot fer per les operacions anteriors al 1 de gener del 
2012 al no disposar d’un inventari, per tant serà necessària la seva confecció tal com 
estableix la normativa i poder aplicar correctament l'amortització. 
 
 

8.   Inversions gestionades 
 

La corporació no  gestiona inversions per compte d'altres administracions. 
 
 

9.   Patrimoni Públic del Sòl 
 

El moviment al llarg de l'exercici és el següent: 
 

                                   PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL

compte descripció saldo inicial
entrades o 
dotacions

augments o 
traspassos

sortides o 
baixes

disminucions 
o traspassos

saldo final

249 PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL-ALTRES BENS 1.606.308,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1.606.308,40

Total General 1.606.308,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1.606.308,40  
 
El saldo final d’import 1.606.308,40 € es corresponen amb la constitució del Patrimoni 
públic del sòl per acord del Ple de l'Ajuntament de data 26 de gener de 2010 que es va 
assignar a la societat municipal Granollers Promocions S.A.  
 
 

10.   Inversions financeres 
 

El moviment de les inversions financeres permanents tenen el següent moviment en 
l'exercici 2012: 
 

compte descripció saldo inicial
entrades o 
dotacions

augments o 
traspassos

sortides o 
baixes

disminucions 
o traspassos

saldo final

250 INVERS.FINANCERES PERMANENTS 1.385.026,20 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.385.026,20

Total General 1.385.026,20 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.385.026,20
 

 
En el saldo final correspon a la participació social de l’ajuntament de Granollers en les 
seves tres societats municipals i també en altres dues amb el detall següent: 
 
 

AP.CAPITAL AMPLIACIÓ
EXERCICI ENTITAT inicial 2012 TOTAL

2001 i anteriors GRANOLLERS PROMOCIONS S.A. 1.352.000,00 2.000.000,00 3.352.000,00
2001 GRANOLLERS ESCENA S.L. 3.006,00 3.006,00
2009 GRANOLLERS AUDIOVISUAL S.L. 3.006,00 3.006,00
2005 522 accions ABERTIS S.A. 11.014,20 11.014,20
2010 FUNDACIÓ ORQUESTRA CAMBRA GRANOLLERS 16.000,00 16.000,00

1.385.026,20 2.000.000,00 3.385.026,20  
 
Cal indicar el següent: 
 

 La dotació d’aquest exercici d’import 2.000.000 € correspon a l’acord de Ple de 20 de 
desembre de 2011 on es va aprovar una ampliació de capital de la societat Granollers 
Promocions S.A. d’import 4.004.000,00 euros, dels que s’han desemborsat 
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2.000,000,00 € durant l’exercici 2012 i els 2.004.000,00 € restants es desemborsaran 
durant el 2013. 

 Caldria cada final d’any realitzar una valoració de les citades inversions financeres per 
si s’haguessin de realitzar provisions per depreciació del valor. 

 L’aportació de 16.000 € realitzada l’any 2010 a la Fundació Orquestra de Cambra de 
Granollers no s’hauria d’haver imputat al compte 250 (inversions financeres 
permanents) al tractar-se d’una subvenció, cosa que caldrà regularitzar.   

 
 

Al llarg de l’exercici també s’han produït moviments en les inversions financeres temporals 
tal com es detalla a continuació: 
 

compte descripció saldo inicial
entrades o 
dotacions

augments o 
traspassos

sortides o 
baixes

disminucions 
o traspassos

saldo final

542 CRÉDITS A CURT TERMINI 0,00 54.880,00 48.162,19 54.880,00 48.162,19 0,00

566 DIPÒSITS CONSTITUITS  A CURT TERMINI 8.745,73 0,00 1.260,20 0,00 75,00 9.930,93

Total General 8.745,73 54.880,00 49.422,39 54.880,00 48.237,19 9.930,93  
 

Els moviments en el compte 542 (crèdits a curt termini) es corresponen amb les bestretes 
i avançaments de nòmina comptabilitzats en el capítol 8 del Pressupost de despeses 
(entrades) i en el capítol 8 del Pressupost d’ingressos (sortides).  La naturalesa dels 
moviments no sembla la més adequada per a la seva comptabilització en aquest apartat, 
caldrà revisar-la. 
 

A més, existeix una bestreta efectuada a una persona que amb anterioritat al inici del 
retorn va finir i actualment s’està estudiant quina serà la solució legal a realitzar davant el 
desconeixement de les dades de contacte dels hereus. 
 
 

11.   Existències 
 

Tenint en compte el caràcter administratiu de les activitats de l'entitat  i seguint les normes 
de la ICAL,  l'Ajuntament no ha realitzat operacions de caràcter comercial i per tant, no ha 
comptabilitzat cap operació per aquest epígraf. 
 
 
 

12.  Tresoreria 
 

En l’exercici 2012 l'Ajuntament ha gestionat la seva tresoreria a través de dipòsits en 
entitats financeres. Les existències són arquejades diàriament i del seu resultat es deixa 
constància per mitjà de la firma de la corresponent acta mensual que subscriuen els tres 
clavaris.   
 

Un resum dels moviments de la Tresoreria durant l'exercici es presenta en aquest apartat: 
 
Estat de Situació d'Existències de Tresoreria               IMPORTS
COMPTE PGCP DESCRIPCIÓ E.INICIALS COBRAMENTS PAGAMENTS E.FINALS

570 CAIXA 28.081,44 1.949.475,30 1.953.276,32 24.280,42

57100 Bancos e Instit. de Credito. Cuentas Operativas 3.147.785,53 79.881.717,92 79.816.266,12 3.213.237,33

57101 Bancos e Instit. de Credito. Cuentas Operativas 667.225,34 23.741.578,48 24.078.249,53 330.554,29

57102 Bancos e Instit. de Credito. Cuentas Operativas 404.287,56 6.303.519,18 6.114.955,17 592.851,57

57109 Bancos e Instit. de Credito. Cuentas Operativas 112.925,35 6.955.386,52 7.013.287,01 55.024,86

57300 Cuentas Restringidas de Recaudación 135.770,31 34.868,33 135.770,31 34.868,33

57301 Cuentas Restringidas de Recaudación 1.658,63 10.156,02 1.658,63 10.156,02

57400 Caja restringida 0,00 74.301,76 74.301,76 0,00

57510 Bancos e Instit. de Credito. Cuentas restringidas 0,00 151.540,53 151.540,53 0,00

57511 Bancos e Instit. de Credito. Cuentas restringidas 0,00 43.996,58 43.996,58 0,00

TOTALS GRUP 4.497.734,16 119.146.540,62 119.383.301,96 4.260.972,82
TOTAL GENERAL 4.497.734,16 119.146.540,62 119.383.301,96 4.260.972,82  
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Com s’observa en el quadre anterior el saldo final total a 31-12-2012 de l’estat de situació 
d’existències de tresoreria de l’Ajuntament és d’import 4.260.972,82 €. 
 
El saldo que consta en l’acta d’arqueig que s’adjunta en l’apartat 5 del compte general i el 
que es consigna en el balanç i el romanent de tresoreria és d’import total 4.261.818,10 €. 
 
La diferència entre aquests dos imports és de 845,28 € i correspon al saldo del compte 
5792 (formalització targetes bancàries) on s’hi ha comptabilitzat els ingressos de 
recaptació amb targeta bancària de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà del dia 31-12-2012.  
 
 

12.1 Compte de recaptació municipal de l’exercici 2012  
 

El compte de recaptació municipal de l’exercici 2012 es detalla en l’annex VIII i el resum 
global de gestió és el que es detalla a continuació: 
 

RESUM GLOBAL GESTIÓ RECAPTACIÓ període del 01/01/2012 al 31/12/2012

recaptador autoliquidacions voluntària
executiva 

sense recàrrec
executiva amb 

recàrrec
recàrrecs

interessos de 
demora

costes TOTALS

Entitat bancària 1.505.806,50 31.792.157,29 4.453,56 1.395.479,12 204.768,16 53.761,49 38.226,67 34.994.652,79

Finestreta: Caixa corporació 126.681,66 783.937,02 21.549,88 1.558.799,97 229.692,55 66.292,87 30.736,92 2.817.690,87

1.632.488,16 32.576.094,31 26.003,44 2.954.279,09 434.460,71 120.054,36 68.963,59 37.812.343,66
 

 

El detall és el següent: 
 

LIQUIDACIÓ EN VOLUNTARIA
TOTAL 

CÀRREC
Cobrat Baixa A executiva

Pendent a     
31-12-2012

interessos 
demora

TOTAL 
RECAPTAT

45.770.727,64 34.208.582,47 1.521.085,32 5.793.712,43 4.247.347,42 17.429,53 34.226.012,00

LIQUIDACIÓ EN EXECUTIVA
TOTAL 

CÀRREC
Cobrat Baixa

Pendent a     
31-12-2012

interessos 
demora

recàrrec 
constrenyi

costes
TOTAL 

RECAPTAT

14.842.144,58 2.980.282,53 1.780.442,59 10.081.419,46 102.624,83 434.460,71 68.963,59 3.586.331,66

TOTAL VOLUNTARIA + EXECUTIVA
TOTAL 

CÀRREC
Cobrat Baixa

Pendent a     
31-12-2012

interessos 
demora

recàrrec 
constrenyi

costes
TOTAL 

RECAPTAT

60.612.872,22 37.188.865,00 3.301.527,91 14.328.766,88 120.054,36 434.460,71 68.963,59 37.812.343,66  
 
Cal indicar que a part dels ingressos detallats en el compte de recaptació durant l’exercici 
2012 es van ingressar una quantitat total de 55.313,44 € corresponents als quaderns 63, 
60 i 19 que no es van poder aplicar a cap rebut pendent, al trobar-se en situació de cobrat 
o anul.lat.  
 

Els  citats ingressos indeguts es van comptabilitzar com a no pressupostaris amb 
abonament al compte 41900 (creditors diversos no pressupostaris) i en data 31 de 
desembre de 2012 hi havia un saldo pendent de retornar d’import 23.271,18 euros d’acord 
am el detall mensual següent: 
 

mes exercici 2012
saldo d'ingressos 
indeguts del mes

saldo mensual 
pendent a 31/12/12

GENER-FEBRER 2.450,17 € 1.423,90 €
MARÇ 329,20 € 229,20 €
ABRIL 715,13 € 553,33 €
MAIG 28.379,83 € 1.823,57 €
JUNY 3.924,18 € 3.023,54 €
JULIOL 7.281,92 € 4.025,10 €
AGOST 0,00 € 0,00 €
SETEMBRE 1.167,63 € 1.127,16 €
OCTUBRE 385,64 € 385,64 €
NOVEMBRE 180,01 € 180,01 €
DESEMBRE 10.499,73 € 10.499,73 €

55.313,44 € 23.271,18 €  
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Caldria establir els mecanismes necessaris per a realitzar el retorn dels imports 
corresponents als interessats, que a l’actualitat no són portats a terme de forma 
estructurada, i únicament són efectius aquells que els interessats reclamen. 
 
El resum dels llibres de liquidació VOLUNTÀRIA i EXECUTIVA  són els que es detallen en 
els fulls següents: 
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LLIBRE LIQUIDACIÓ DE VOLUNTARIA

recaptador saldo inicial càrrec nou
TOTAL 

CÀRREC
Cobrat Baixa A executiva

Pendent a     
31-12-2012

TOTAL DATAT
interessos 
demora

TOTALS PERIODE 4.641.094,42 41.129.633,22 45.770.727,64 34.208.582,47 1.521.085,32 5.793.712,43 4.247.347,42 41.523.380,22 17.429,53
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LLIBRE LIQUIDACIÓ D'EXECUTIVA

recaptador saldo inicial càrrec nou
TOTAL 

CÀRREC
Cobrat Baixa

Pendent a     
31-12-2012

TOTAL DATAT
interessos 
demora

recàrrec 
constrenyi

costes

TOTALS PERIODE 9.048.432,15 5.793.712,43 14.842.144,58 2.980.282,53 1.780.442,59 10.081.419,46 4.760.725,12 102.624,83 434.460,71 68.963,59  
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12.2 Compte del fons grupal de l’Ajuntament de l’exercici 2012 
 
D'acord amb el què s’estableix en l’article 32.7 de les bases d’execució del pressupost 2012, 
s’adjunta detall de la situació a 31 de desembre del 2012 del sistema de fons grupal de 
l'Ajuntament de Granollers, dels seus ens dependents i ens consorcials relacionats.  
 
La situació activa/pasiva que en el dia de la data posseeix cada ens és la següent

ENS IMPORT INICIAL IMPORT PAGAT
IMPORT 

COBRAT

IMPORT 

PRESSUPOST
SITUACIÓ ACT/PASS

MUSEU 0,00 2.530,00 -2.530,00 0,00
EPE GRANOLLERS MERCAT 171.712,97 -171.712,97 0,00
GRANOLLERS PROMOCIONS SA 0,00 486.793,48 486.793,48
GRANOLLERS ESCENA SL 21.588,18 -21.588,18 0,00
GRANOLLERS AUDIVISUAL SL 0,00 0,00
CONSORCI CTUG 0,00 0,00
CONSORCI TDT 0,00 0,00
CONSORCI M.MONTERO 255.156,22 2.201.995,00 -2.115.036,25 342.114,97

TOTAL GRUP VERS AJUNTAMENT GRANOLLERS 828.908,45

Els imports en relació al pressupost són:

ENS IMPORT PRES. IMPORT PAGAT
PENDENT 

D'APLICAR

MUSEU 789.662,47 665.331,70 124.330,77 124.330,77
EPE GRANOLLERS MERCAT 930.000,00 930.000,00 0,00 0,00
GRANOLLERS PROMOCIONS SA 0,00 0,00 -486.793,48
GRANOLLERS ESCENA SL 1.189.851,97 1.189.851,97 0,00 0,00
GRANOLLERS AUDIVISUAL SL 475.000,00 475.000,00 0,00 0,00
CONSORCI TDT 288.040,00 288.040,00 0,00 0,00
CONSORCI M.MONTERO 0,00 0,00 -342.114,97

TOTAL -704.577,68

SITUACIÓ TRESORERIA ANUAL PENDENT

 
 
 
Les actes dels fons grupals de cada un dels mesos de l’exercici 2012 s’adjunten en l’annex 
IX  de la memòria, donant compliment al què prescriu la base 32.7 de les que regeixen 
l’execució del pressupost per al 2012 com a informe a adjuntar al compte general, a més de 
les següents consideracions. 
 
Pel que respecta la situació final de l’estat dels fons grupals cal constatar que únicament 
apareixen tres ens que no estiguin saldats; aquesta situació esdevé bàsicament pel fet que 
quatre patronats, ens que normalment tenien un ròssec considerable, han estat dissolts i els 
imports pendents han sigut liquidats. 
 
En sentit contrari ha estat necessari que es recolzés la Tresoreria de la societat municipal 
Granollers Promocions S.A. motivat per les dificultats financeres que pateix fruit de la difícil 
cojuntura de la seva activitat principal. 
 
Pel que afecta al Consorci Montserrat Montero, gestionat principalment per l’Ajuntament amb 
la presència del Consell Comarcal que no aporta fons públics, el seu finançament bàsic és la 
subvenció concertada de la Generalitat i les quotes dels pares dels alumnes, ja que el 
pressupost municipal no concreta cap aportació directa en metàl·lic al consorci,  però si que 
necessita una important aportació de líquidesa per poder suportar l’endarreriment dels 
pagaments de l’administració autonòmica. 
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12.3 Incompliment Llei 5/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004.  
 

La normativa sobre morositat ha establert noves obligacions a les Corporacions Locals a 
partir de la Llei 15/2010,de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la qual s'establien mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
 
A l'apartat quart de l'article cinquè de la norma abans esmentada s'estableix l'obligació a la 
intervenció municipal d'incorporar a l'informe emès per la Tresoreria sobre el compliment dels 
terminis de pagament un llistat dels documents que estan inscrits al registre de l’Ajuntament i 
que no estiguin tramitats en un termini de tres mesos. Aquesta Intervenció a emés els 
informes dels quatre trimestres de l’exercici, i s’han fet palesos a la regidoria. 
 
El 20 de novembre de 2012, es van presentar a la Comissió informativa de l’àrea de Govern i 
Economia l’informe de la Tresoreria que estableix l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'establien mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials sobre el període del tercer trimestre de 
l’exercici, juntament amb l’informe de la Intervenció municipal del mateix període. Així com el 
19 de març de 2013 es va presentar a la mateixa Comissió les dades referides al quart 
trimestre de l’exercici.  
 
En aquests moments ha estat possible introduir aquestes dades per part de la Intervenció a la 
pàgina Web del Ministerio ja que s’han complimentat per part de la Tresoreria de la 
Corporació els informes corresponents des del primer trimestre del 2011 fins a la data actual.  
  
 

13.-     Fons propis 
 

Els fons propis de l'Ajuntament es componen del patrimoni,  rectificat amb les operacions de 
cessió o adscripció que reflecteix  el balanç, les reserves i els resultats pendents d'aplicació.  
L'evolució dels citats comptes durant l'exercici es detalla en l’estat següent: 
 
 

COMPTE PGCP DESCRIPCIÓ SALDO INICIAL
ENTRADES O 
DOTACIONS

AUGMENTS O 
TRASPASSOS

SORTIDES O 
BAIXES

DISMINUCIONS 
O 

TRASPASSOS
SALDO FINAL

100 PATRIMONI 36.543.009,36 0,00 2.963,50 0,00 1.598,88 36.544.373,98

107 PATRIMONI LLIURAT EN ADSCRIPCIÓ 0,00 0,00 0,00 9.490.660,94 0,00 -9.490.660,94

120 RESULTATS EXERCICIS ANTERIORS 83.170.762,89 0,00 0,00 0,00 1.475.271,31 81.695.491,58

129 RESULTATS DE L'EXERCICI -1.475.271,31 82.142.839,26 1.475.271,31 73.933.389,29 0,00 8.209.449,97

118.238.500,94 82.142.839,26 1.478.234,81 83.424.050,23 1.476.870,19 116.958.654,59  
 
 

Durant l’exercici 2012 s’han realitzat les següents operacions: 
 

Compte 100 “ Patrimoni” 
 

Augments: 2.963,50 € corresponent a l’immobilitzat material traspassat a l’Ajuntament 
provinent del Patronat de les escoles Bressol un cop liquidat.  
 

Disminucions: 1.598,88 € corresponent a l’amortització acumulada de l’immobilitzat material 
traspassat a l’Ajuntament provinent del Patronat de les escoles Bressol un cop liquidat. 
 
 
Compte 107 “ Patrimoni lliurat en adscripció” 
 

Sortides o baixes: 9.490.660,94 € corresponent a l’immobilitzat adscrit per l’Ajuntament a les 
seves entitats dependents: 
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a) Adscripció a l’EPE GRANOLLERS MERCAT de l’equipament de can Muntanyola amb 
efectes de l’1 de juny del 2012  i mitjançant acord de Ple de 29-05-2012: 

cta. import concepte cta.
107 380.446,88 sòl 221
107 3.020.932,28 obres i honoraris 221

3.401.379,16  
 

b) Adscripció a la societat municipal Granollers Audiovisual S.L. dels espais de producció 
audiovisual de Roca Umbert amb efectes de l’1 de gener del 2012 i mitjançant acords 
de la Junta de Govern Local de 28-12-2009 i 03-07-2012: 

 
MATERIAL ELECTRONIC

cta. import concepte cta.
107 1.276.083,01 material electrònic 222

1.276.083,01

CENTRE AUDIOVISUAL
cta. import concepte cta.
107 1.018.711,00 sòl C.Audiovisual 221
107 3.409.827,01 obres C.Audiovisual 221
107 34.843,15 obres C.Audiovisual 222

4.463.381,16
CIDAG

cta. import concepte cta.
107 149.385,46 sòl CIDAG 221
107 200.432,15 obres CIDAG 222

349.817,61  
 
 

Compte 120 “ Resultats d’exercicis anteriors” 
 

Disminucions: durant l’exercici s’ha produït el traspàs del resultat de l’exercici 2011 d’import           
-1.475.271,31 €.  
 
 

Compte 129 “ Resultats de l’exercici” 
 

Entrades o dotacions: 82.142.839,26 € corresponent al tancament dels comptes d’ingressos 
del resultat econòmico patrimonial 2012. 
 
Augments o traspassos: 1.475.271,31 € corresponent al traspàs del resultat de l’exercici 
2011.  
 
Sortides o baixes: 73.933.389,29 € corresponent al tancament dels comptes de despeses 
del resultat econòmico patrimonial 2012. 
 
El saldo final d’aquest compte correspon al resultat econòmico patrimonial de l’exercici 2012. 

 
 
14.   Informació sobre l'endeutament 
 
Durant l'exercici de 2012, l'Ajuntament no ha verificat noves operacions d'emissió, 
transformació o cancel·lació de deute públic representat en títols–valors. 
 
L'endeutament a  curt / mitjà i llarg termini s'ha verificat per mitjà d'operacions de préstec amb 
entitats financeres, i no es mantenen operacions denominades en moneda estrangera. 
Tampoc existeixen interessos implícits de les operacions, però si els corresponents a 
interessos explícits els quals són detallats a continuació. 
 
No s'han realitzat operacions d'intercanvi financer per la qual cosa no es realitza cap detall de 
les actuacions o situacions del corresponents valors, ni pel que respecta a divises ni a 
interessos. 
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Una informació detallada dels passius d’aquesta naturalesa és la següent: 
 
 
14.1.  Capitals 

 
1.1.-Deutes en moneda nacional. 
 

Deute               Pendent a 31 de desembre

     Identificació del Deute Capital 
contractat

data 
formalitz.

data 
finalització

pendent a 1 de 
Gener

Creacions
Amortitz. i altres 

Disminucions
Llarg termini Curt termini TOTAL

          Deutes amb Entitats de Crèdit

1/02 B.B.V.A. 2.500.000,00 25-abr-02 25-abr-12 138.888,88 0,00 138.888,88 0,00 0,00 0,00

2/02 NOVACAIXAGALICIA BANCO 1.900.000,00 9-sep-02 30-sep-12 158.333,26 0,00 158.333,26 0,00 0,00 0,00

3/02 CATALUNYA BANC 2.090.930,73 11-jul-02 30-jun-12 101.746,02 0,00 101.746,02 0,00 0,00 0,00

1/03 BANKIA 3.985.000,00 23-may-03 27-mar-13 553.472,06 0,00 442.777,80 0,00 110.694,26 110.694,26
2/03 CATALUNYA BANC 2.175.374,00 7-may-03 31-mar-13 318.670,53 0,00 212.447,02 0,02 106.223,49 106.223,51

1/04 BANKIA 4.175.000,00 24-feb-04 31-mar-14 1.043.749,79 0,00 463.888,92 115.971,95 463.888,92 579.860,87
2/04 CATALUNYA BANC 2.168.898,53 29-jul-04 30-jun-14 526.628,34 0,00 210.651,33 105.325,69 210.651,32 315.977,01

1/05 DEXIA SABADELL 5.110.000,00 16-jun-05 16-mar-15 1.845.277,88 0,00 567.777,76 709.722,36 567.777,76 1.277.500,12
3/05 CATALUNYA BANC 1.699.889,19 20-jul-05 30-jun-15 577.536,74 0,00 165.010,50 247.515,72 165.010,52 412.526,24
1/06 DEXIA SABADELL 2.400.000,00 12-jun-06 26-may-16 1.199.999,94 0,00 266.666,68 666.666,58 266.666,68 933.333,26

2/06 CAIXABANK 2.000.000,00 30-may-06 30-may-16 999.999,99 0,00 222.222,22 555.555,53 222.222,24 777.777,77
3/06 CATALUNYA BANC 1.880.055,00 19-jul-06 30-jun-16 831.636,08 0,00 184.808,02 462.020,03 184.808,03 646.828,06

1/07 DEXIA SABADELL 3.400.000,00 22-may-07 22-may-17 2.077.777,84 0,00 377.777,76 1.322.222,32 377.777,76 1.700.000,08
2/07 CATALUNYA BANC 2.104.014,56 18-abr-07 31-mar-17 1.080.164,49 0,00 205.745,61 668.673,27 205.745,61 874.418,88

S_1/07 UNNIM 200.000,00 26-ene-07 30-jun-16 132.383,46 0,00 24.402,53 82.582,78 25.398,15 107.980,93
1/08 DEXIA SABADELL 5.332.000,00 2-jun-08 28-may-18 3.850.888,90 0,00 592.444,44 2.666.000,02 592.444,44 3.258.444,46

2/08 CATALUNYA BANC 1.818.000,00 16-abr-08 31-mar-18 1.087.573,07 0,00 174.011,68 739.549,71 174.011,68 913.561,39
1/09 DEXIA SABADELL 3.000.000,00 30-mar-09 30-mar-19 2.416.666,69 0,00 333.333,32 1.750.000,05 333.333,32 2.083.333,37

2/09 CATALUNYA BANC 1.832.000,00 19-oct-09 30-sep-09 1.355.973,66 0,00 174.964,36 1.006.044,94 174.964,36 1.181.009,30
4/09 B.B.V.A. 1.305.500,00 28-jul-09 28-jul-19 1.124.180,28 0,00 145.055,52 834.069,24 145.055,52 979.124,76

5/09 BANESTO 1.305.500,00 28-jul-09 30-sep-19 1.124.180,60 0,00 145.055,52 834.069,56 145.055,52 979.125,08
1/10 BANESTO 3.000.000,00 29-mar-10 31-mar-20 2.750.000,01 0,00 333.333,32 2.083.333,37 333.333,32 2.416.666,69

2/10 CATALUNYA BANC 1.619.000,00 13-abr-10 31-mar-20 1.246.063,07 0,00 151.037,96 943.987,15 151.037,96 1.095.025,11
4/10 CAIXABANK 2.947.390,00 19-jul-10 19-jul-20 2.865.518,06 0,00 327.487,77 2.210.542,53 327.487,76 2.538.030,29

5/10 CAIXABANK 3.942.500,00 23-nov-10 23-nov-20 3.942.500,00 0,00 438.055,56 3.066.388,88 438.055,56 3.504.444,44
1/11 CATALUNYA BANC 1.590.000,00 26-oct-11 30-sep-21 1.296.261,81 0,00 36.007,27 1.116.225,46 144.029,08 1.260.254,54

1/12 CAIXABANK 1.758.000,00 16-may-12 1-jun-22 0,00 1.758.000,00 0,00 1.660.333,34 97.666,66 1.758.000,00
2/12 CATALUNYA BANC 1.633.000,00 14-jun-12 30-jun-22 0,00 1.633.000,00 338.907,92 1.186.251,08 107.841,00 1.294.092,08

Total 68.872.052 34.646.071,45 3.391.000,00 6.932.838,95 25.033.051,58 6.071.180,92 31.104.232,50

        Deutes amb Entitats Públiques

1/88 INCASOL 115.401,21 5-oct-88 30-dic-12 4.772,22 -0,02 4.772,20 0,00 0,00 0,00
4/02 G. PROMOCIONS 360.607,26 1-ene-03 31-dic-13 72.121,50 0,00 36.060,72 0,00 36.060,78 36.060,78

2/05 CAIXA CRÈDIT LOCAL (DIBA) 125.000,00 31-may-05 31-may-15 50.000,00 0,00 12.500,00 25.000,00 12.500,00 37.500,00
4/06 CAIXA CRÈDIT LOCAL (DIBA) 125.000,00 5-sep-06 30-jun-16 62.500,00 0,00 12.500,00 37.500,00 12.500,00 50.000,00

S_2/07 I.C.F. 180.000,00 23-feb-07 31-dic-15 87.500,00 0,00 12.500,00 62.500,00 12.500,00 75.000,00
3/07 CAIXA CRÈDIT LOCAL (DIBA) 125.000,00 17-oct-07 30-jun-17 87.896,61 0,00 20.633,68 45.845,74 21.417,19 67.262,93

S_1/08 I.C.F. 597.100,00 17-jul-08 31-dic-23 105.000,00 0,00 15.000,00 75.000,00 15.000,00 90.000,00
3/08 CAIXA CRÈDIT LOCAL (DIBA) 150.000,00 22-may-08 30-jun-18 2.165.400,00 0,00 180.450,00 1.804.500,00 180.450,00 1.984.950,00

4/08 PROG.AVANZA MINETUR 2.165.400,00 12-dic-08 30-nov-23 551.554,08 0,00 14.427,92 508.277,64 28.848,52 537.126,16
S_1/09 I.C.F. 130.000,00 16-abr-09 31-dic-23 135.000,00 0,00 15.000,00 105.000,00 15.000,00 120.000,00
3/09 CAIXA CRÈDIT LOCAL (DIBA) 150.000,00 19-oct-09 30-jun-20 104.088,52 0,00 5.633,73 91.321,54 7.133,25 98.454,79

3/10 CAIXA CRÈDIT LOCAL (DIBA) 150.000,00 10-may-10 30-jun-20 150.000,00 0,00 15.000,00 120.000,00 15.000,00 135.000,00
PMTE‐08 retorn PMTE 2008 1.118.525,84 31-dic-15 894.820,64 0,00 223.705,20 447.410,24 223.705,20 671.115,44
PMTE‐09 retorn PMTE 2009 2.573.279,13 31-dic-16 2.573.279,13 0,00 514.655,88 1.543.967,37 514.655,88 2.058.623,25

Total 8.065.313,44 7.043.932,70 -0,02 1.082.839,33 4.866.322,53 1.094.770,82 5.961.093,35

Total General: 76.937.365,45 41.690.004,15 3.390.999,98 8.015.678,28 29.899.374,11 7.165.951,74 37.065.325,85
 

 
 

En l’apartat dels deutes amb entitats públiques s’inclouen els corresponents a la liquidació 
definitiva de la participació en els tributs de l’Estat dels exercicis  2008 i 2009, que 
posteriorment es comenten en l’apartat 14.7. 
 
En relació al saldo de les operacions de deute cal indicar que l’11 de març del 2013 es va 
aprovar per Resolució d’Alcaldia 225/2013 el següent: 
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1) Regularitzar comptablement, amb efectes del dia 31-12-2012, el saldo deutor del compte 520 
(deutes a curt termini amb entitats de crèdit) d’import 344.954,69 € amb càrrec al compte 1700 
(préstecs a llarg termini), corresponents a la diferència entre les amortitzacions de préstecs 
realitzades durant l’exercici 2012 (7.277.317,20 €) i l’import previst en la reclassificació temporal de 
crèdits de llarg a curt realitzada el 31-12-2011 (6.932.362,51 €). 
 

2) Regularitzar comptablement, amb efectes del dia 31-12-2012, el saldo deutor del compte 520 
(deutes a curt termini amb entitats de crèdit) d’import 286,70 € amb càrrec al compte 1700 
(préstecs a llarg termini), corresponents  a les devolucions de fiances que s’han realitzat durant 
l’exercici 2012 a través de les operacions OPF201200052267 (166,50 €) i OPF201200052268 
(120,20 €), que es corresponen amb dues fiances entregades l’exercici 2009 que es van 
comptabilitzar inicialment a través d’operacions OIF (compte PGCP 560), però en data 31-12-2009 
es van regularitzar a través d’una operació CG200900095860 traspassant el saldo al compte 560.    
 

3) Regularitzar comptablement per l’Ajuntament, amb efectes del dia 31-12-2012, el saldo del compte 
1700 (préstecs a llarg termini) en 0,02 euros  corresponents al préstec 1/88 concedit per 
l’INCASOL que es troba totalment amortitzat, mitjançant  un assentament de comptabilitat general 
d’import 0,02 euros amb càrrec al compte 1700 (préstecs a llarg termini) i abonament al compte 
774 (beneficis per operacions d’endeutament) Per tant en aquests moments els imports que 
consten a tancament concorden exactament amb el detall dels crèdits que hem fet constar en 
aquest apartat. 

 
 

Els imports corresponents als deutes pendents a curt i llarg termini en data 31-12-2012 
coincideixen amb els saldos del comptes 520 (deutes a curt termini amb entitats de crèdit) i 
1700 (préstecs a llarg termini-interior) respectivament( com es pot veure existeix un cèntim de 
diferència en relació a l’assentament de curt a llarg termini, en funció dels decimals de les 
operacions contemplades). 
 
 

Pel que fa a les operacions de crèdit a curt termini s’ha d’indicar que en data 30 de 
desembre de 2012 per Resolució d’Alcaldia 1365/2011 es va aprovar la contractació per 
l’exercici 2012 de les operacions de crèdit a curt següents: 
 

 Operació de 5.000.000 € amb data de finalització el 31 de desembre del 2012 
contractada amb l’entitat Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.  
 

 Operació de 2.000.000 € amb data de finalització el 31 de desembre del 2012 
contractada amb l’entitat Bankia S.A.   

 
          Deutes a curt termini amb Entitats de Crèdit Deute

     Identificació del Deute Capital 
contractat

data 
formalitz.

data 
finalització

pendent a     
31-12-2012

1/12 B.B.V.A. 5.000.000,00 30-dic-11 31-dic-12 0,00

2/12 BANKIA 2.000.000,00 30-dic-11 31-dic-12 0,00

Total 7.000.000 0,00  
 
En les citades operacions de crèdit a curt termini es va complir el que s’estableix en l’article 
14.3 del Reial Decret-llei 8/2010, de 20 de maig, pel que s’adopten mesures extraordinàries 
per a la reducció del dèficit públic, al cancel·lar-se les pòlisses de tresoreria contractades amb 
anterioritat al 31 de desembre del 2012; cal indicar que posteriorment i per l’exercici 2013 es 
van tornar a contractar amb pitjors condicions financeres. 
 
Pel que fa a la citades operacions cal indicar que no consten en la comptabilitat municipal les 
successives disposicions de fons i reintegraments que s’han realitzat al llarg de l’exercici, 
constant únicament les operacions de liquidació d’interessos i despeses relacionades amb la 
pòlissa. 
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14.2.  Interessos explícits 
 

2.1.- Deutes en moneda nacional 
 

Reportats i no vençuts a 01-01 Reportats i no vençuts a 31-12

Identificació del Deute Llarg termini Curt termini
Reportats a 
l'exercici

Vençuts a 
l'exercici

Rectificacions i 
traspassos Llarg termini Curt termini

Deutes amb Entitats de Crèdit

2/01 CATALUNYA BANC 0,00 416,43 418,51 834,94 0,00 0,00 0,00
2/02 NOVACAIXAGALICIA BANCO 0,00 0,00 913,84 913,84 0,00 0,00 0,00
3/02 CATALUNYA BANC 0,00 0,00 496,01 496,01 0,00 0,00 0,00
1/03 BANKIA 0,00 95,14 4.125,25 4.217,44 0,00 0,00 2,95
2/03 CATALUNYA BANC 0,00 0,00 2.300,81 2.300,81 0,00 0,00 0,00

1/04 BANKIA 0,00 1.737,84 8.233,21 9.822,06 0,00 0,00 148,99
2/04 CATALUNYA BANC 0,00 0,00 4.096,64 4.096,64 0,00 0,00 0,00
1/05 DEXIA SABADELL 0,00 1.136,96 13.672,65 14.689,86 0,00 0,00 119,75
3/05 CATALUNYA BANC 0,00 0,00 4.631,02 4.631,02 0,00 0,00 0,00

1/06 DEXIA SABADELL 0,00 4.881,36 46.003,97 47.047,00 0,00 0,00 3.838,33
2/06 CAIXABANK 0,00 3.282,06 34.371,39 35.128,48 0,00 0,00 2.524,97
3/06 CATALUNYA BANC 0,00 0,00 6.702,99 6.702,99 0,00 0,00 0,00
1/07 DEXIA SABADELL 0,00 8.268,82 73.875,48 75.378,90 0,00 0,00 6.765,40

2/07 CATALUNYA BANC 0,00 0,00 8.877,02 8.877,02 0,00 0,00 0,00
S_1/07 UNNIM 0,00 0,00 5.401,24 5.401,24 0,00 0,00 0,00
1/08 DEXIA SABADELL 0,00 8.811,44 150.257,73 151.531,40 0,00 0,00 7.537,77
2/08 CATALUNYA BANC 0,00 0,00 9.007,39 9.007,39 0,00 0,00 0,00
1/09 DEXIA SABADELL 0,00 0,00 47.268,76 47.268,76 0,00 0,00 0,00

2/09 CATALUNYA BANC 0,00 0,00 34.544,85 34.544,85 0,00 0,00 0,00
4/09 B.B.V.A. 0,00 3.840,27 24.459,58 26.482,15 0,00 0,00 1.817,70
5/09 BANESTO 0,00 0,00 21.153,73 21.153,73 0,00 0,00 0,00
1/10 BANESTO 0,00 0,00 46.630,63 46.630,63 0,00 0,00 0,00

2/10 CATALUNYA BANC 0,00 0,00 31.830,96 31.830,96 0,00 0,00 0,00
4/10 CAIXABANK 0,00 19.601,21 89.777,79 92.017,93 0,00 0,00 17.361,07
5/10 CAIXABANK 0,00 11.731,35 126.804,27 126.365,46 0,00 0,00 12.170,16
1/11 CATALUNYA BANC 0,00 0,00 48.762,13 48.762,13 0,00 0,00 0,00

1/12 CAIXABANK 0,00 0,00 50.005,48 41.581,73 0,00 0,00 8.423,75
2/12 CATALUNYA BANC 0,00 0,00 36.299,06 36.299,06 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 63.802,88 930.922,39 934.014,43 0,00 0,00 60.710,84

Deutes amb Entitats Públiques

1/88 INCASOL 0,00 0,00 238,58 238,58 0,00 0,00 0,00
S_2/07 I.C.F. 0,00 0,00 2.212,59 2.212,59 0,00 0,00 0,00

S_1/08 I.C.F. 0,00 0,00 13.884,08 13.884,08 0,00 0,00 0,00
S_1/09 I.C.F. 0,00 0,00 4.366,27 4.366,27 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 20.701,52 20.701,52 0,00 0,00 0,00

Total General: 0,00 63.802,88 951.623,91 954.715,95 0,00 0,00 60.710,84  
 
Els interessos vençuts en l’exercici 2012 corresponents a deutes amb entitats financeres 
d’import total 934.014,43 € coincideixen amb les obligacions reconegudes en l’aplicació 
pressupostària H130/01110/31011, però de les citades operacions hi han obligacions 
reconegudes pendents de pagament d’import 71.850,59 € que coincideixen amb part dels 
interessos dels préstecs amb CAIXABAK 5/2010 i 1/2012. La citada diferència està motivada 
perquè l’entitat bancària ha aplicat pels interessos de les citades operacions el tipus d’interès 
de referència EURIBOR anual, en canvi l’Ajuntament per prudència ha comptabilitzat el tipus 
d’interès de referència EURIBOR trimestral que consta en el contracte entre ambdues entitats 
i que representa un cost major. 
 
 
14.3. Interessos implícits.- No n’hi ha. 

 
 

14.4. Operacions d’intercanvi financer.- No n’hi ha. 
 
 
14.5. Avals concedits .-  

 

L’Ajuntament té atorgats avals amb la següent composició: 
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Deute Viu Deute Viu Deute Viu

data 
formalitz.

data 
finalització contractat

Efectiu  
01/01/12

Deute concedit 
en l'exercici

Deute 
cancel.lat en 

l'exercici

Efectiu    
31/12/12

Deute viu a LLARG termini AVALAT

AvLT_1_08 G.Promocions SA / CAIXABANK 24-dic-08 31-dic-21 5.500.000,00 € 4.693.481,31 € 0,00 € 406.445,80 € 4.287.035,51 €

AvLT_1_10 G.Promocions SA / CAIXABANK 28-may-10 28-feb-22 2.500.000,00 € 2.219.218,35 € 0,00 € 182.821,53 € 2.036.396,82 €

AvLT_1_11 G.Promocions SA / CAIXABANK 06-abr-11 30-abr-21 2.000.000,00 € 1.897.285,99 € 0,00 € 167.415,47 € 1.729.870,52 €

AvLT_2_11 G.Promocions SA / BANCSABADELL 23-dic-11 31-dic-13 1.700.000,00 € 1.700.000,00 € 0,00 € 850.000,00 € 850.000,00 €

TOTAL 11.700.000,00 € 10.509.985,65 € 0,00 € 1.606.682,80 € 8.903.302,85 €

Deute viu a CURT termini AVALAT

AvCT_1_12 G.Escena, SL / CAIXABANK 03-feb-12 31-dic-12 300.000,00 € 0,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € 0,00 €

AvCT_2_11 G.Promocions, SA / CAIXABANK 23-dic-11 23-dic-12 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 0,00 € 1.000.000,00 € 0,00 €

TOTAL 1.300.000,00 € 1.000.000,00 € 300.000,00 € 1.300.000,00 € 0,00 €

TOTAL GENERAL 13.000.000,00 € 11.509.985,65 € 300.000,00 € 2.906.682,80 € 8.903.302,85 €
 

 
 

Les dades que s’adjunten sobre el saldo viu nominal i efectiu dels avals concedits per 
l’Ajuntament de Granollers no consten a la comptabilitat general i es controlen manualment: 
 

Pel còmput de l’estat del deute viu a 31-12-2012 que es comunica a la Direcció General de 
Política Financera de la Generalitat de Catalunya, es considera el valor efectiu dels avals 
concedits a entitats dependents a 31-12-2012, que s’ha de correspondre amb el deute viu 
avalat de l’entitat dependent.  
 
En aquest sentit cal indicar que el deute viu avalat per l’Ajuntament que consta en els 
comptes anuals 2012 de la societat municipal Granollers Promocions S.A.  d’import total 
8.967.426,65 €, no coincideix amb el valor efectiu a 31-12-2012 dels avals concedits per 
l’Ajuntament a la citada societat valorats en 8.903.302,85 €, que són els que s’han comunicat 
a la Direcció General de Política Financera de la Generalitat de Catalunya. 
 

Durant l'any 2012 no ha estat executat cap aval, ni s'ha reintegrat a favor de l'Ajuntament cap 
ingrés com a conseqüència d'avals executats durant l'exercici, ni en anys anteriors. 
 
 

14.6. Deute per liquidació definitiva participació tributs Estat exercicis 2008 i 
2009. 

 
Durant l’any 2010 i 2011 el Ministeri d’economia i Hisenda va comunicar a l’Ajuntament de 
Granollers la liquidació definitiva de la participació dels municipis en els tributs de l’estat, 
corresponents  als exercicis 2008 i 2009 amb el següent detall: 
 

exercici
Participació 

Total 
lliuraments a 

compte
liquidació 
definitiva

2008 10.908.792,64 12.027.318,48 -1.118.525,84
2009 8.986.658,00 11.559.937,13 -2.573.279,13

-3.691.804,97  
 
En compliment de l’article 91.dos de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de pressupostos 
generals de l’estat per l’any 2010, d’acord amb la modificació introduïda en la disposició final 
14.1 de la llei 39/2010, de 22 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per l’any 
2011, el reintegrament a la Hisenda Pública de l’Estat dels citats saldos es realitzarà en 
seixanta mensualitats (5 anys): 

 Les liquidacions definitives del 2008 a partir del mes de gener de l’any 2011  
 Les liquidacions definitives del 2009 a partir del mes de gener de l’any 2012  

 
Durant l’exercici 2012 s’ha retornat la quantitat de 223.705,20 € corresponents a la 2ª quota 
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de la liquidació 2008 i 514.655,88 € de la 1ª quota de la liquidació 2009, restant a 31 de 
desembre de 2012 un Deute per la liquidació definitiva de la participació en els tributs de 
l’Estat dels exercicis 2008 i 2009 d’import total 2.729.738,69 €, comptabilitzats a través dels 
comptes del PGCP 171 (deutes a llarg termini) i 520 (deutes a curt termini): 
 

exercici
liquidació 
definitiva

Deute pendent  
a 31-12-2011

amortitzac.      
2012

Deute pendent  
a 31-12-2012

cta. 170 cta. 521 TOTAL

2008 1.118.525,84 894.820,64 223.705,20 671.115,44
liquidació 

definitiva 2008
447.410,24 223.705,20 671.115,44

2009 2.573.279,13 2.573.279,13 514.655,88 2.058.623,25 liquidació 
definitiva 2009

1.543.967,37 514.655,88 2.058.623,25

3.691.804,97 3.468.099,77 738.361,08 2.729.738,69 saldo 31-12-2012 1.991.377,61 738.361,08 2.729.738,69
 

 

 
 
14.7. Total Deute viu a 31-12-2012. 

 

 A partir dels quadres del deute en moneda nacional, dels avals concedits i del deute per la 
liquidació definitiva de la participació dels municipis en els tributs de l’Estat dels exercici 2008 
i 2009, obtenim el total del deute viu de l’Ajuntament de Granollers en data de 31-12-2012: 
 
 

DEUTE VIU AJUNTAMENT DE GRANOLLERS 
import

deute viu a curt termini per operacions de crèdit 6.427.590,66
deute viu a llarg termini per operacions de crèdit 27.907.996,50
deute liquidació definitiva Partic.Tributs Estat 2008 671.115,44
deute liquidació definitiva Partic.Tributs Estat 2009 2.058.623,25
deute viu a llarg termini avalat 8.903.302,85

TOTAL DEUTE VIU   a 31-12-2012 45.968.628,70
 

 

El deute viu a 31-12-2012 que s’ha comunicat al departament d’Economia i Finances de la 
Generalitat de Catalunya pel procediment de tutela financera dels ens locals no inclou el 
deute per la liquidació definitiva de participacions en tributs de l’estat del 2008 i 2009. 
 
 
14.8. Els ratis legals d’endeutament a  31-12-2012 són: 

 
RATIS LEGALS D'ENDEUTAMENT 2012

Drets liquidats (cap. 1 a 5) Ajuntament 70.526.815,30 €

Obligac.reconegudes (cap.1,2 i 4) no finançat per RT 53.148.125,46 €

Estalvi brut Ajuntament 17.378.689,84 €

Anualitat teòrica préstecs a 31-XII-2012 8.176.084,38 (1)

Estalvi net a 31-XII-2012 Ajuntament 9.202.605,46

Rati Legal d'estalvi Net 13,05%

Deute viu consolidat a 31-XII-2012 45.968.628,70

Ingressos corrents consolidats a 31-XII-2012 71.704.504,78 (2)

Rati Legal deute Viu 64,11%  
 

(1) L’anualitat teòrica s’ha calculat segons el que s’estableix en l’Ordre ECF 138/2007, de 27 
d’abril, sobre tutela financera dels ens locals i per les operacions a llarg termini formalitzades 
o avalades per l’entitat pendents a 31-12-2012. 
 

(2) Els ingressos corrents consolidats a 31-12-2012 que es detallen en annex XII inclouen els 
del grup administratiu (Ajuntament i Patronat) i els de les entitats Granollers Escena S.L., 
Granollers Audiovisual S.L. i l’EPE Granollers Mercat, entitats que s’han finançat des de la 
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seva creació majoritàriament a través de l’Ajuntament de Granollers, per tant  a efectes de 
tutela financera i de control d’estabilitat pressupostària estan classificades dins el grup 
d’entitats classificades segons l’article 4.1 del RD 1463/2007 i  2.1 de la LOEPSF. En sentit 
contrari per la societat municipal Granollers Promocions SA fins a l’exercici 2012 s’ha entès 
que estava finançada de forma majoritària mitjançant ingressos de mercat, situació que s’ha 
desvirtuat durant els darrers anys el que farà que a partir de l’exercici 2013 se la inclogui dins 
de la resta de grup consolidat que inclou les entitats finançades amb ingressos 
majoritàriament de no mercat. Per tant i per la liquidació del 2012 la citada societat municipal, 
s’entén que es troba exclosa de la consolidació a efectes de tutela financera i de control 
d’estabilitat pressupostària. 
 
En aquests moments únicament disposem de l’enquesta SIEM, que elabora la Diputació de 
Barcelona a partir de les dades que cedeixen els Ajuntament, per a l’exercici del 2011, en la 
qual es presenta que l’endeutament per habitant és, com a mitja del grup en el que estem 
enquadrats, de 980,41 €, que representa un 93,6% de rati legal de deute viu; per a 
l’Ajuntament l’endeutament suposa un import de 886,67 € per habitant, malgrat que la 
tendència és d’increment en els últims anys cal valorar positivament aquestes dades. 
 
 

15. Informació sobre l'administració de recursos per compte d’altres  
ens 
 

L’Ajuntament de Granollers durant l’exercici 2012 ha administrat els recursos per compte 
d’altres ens com: 

 Per la Diputació de Barcelona el recàrrec per l’Impost d’Activitats Econòmiques. 
 Pel dissolt Patronat de les escoles Bressol les taxes dels seus serveis que s’havien 

liquidat amb anterioritat a la seva dissolució el 31-12-2011.  
 Pel dissolt consorci MAC les taxes dels seus serveis que s’havien liquidat amb 

anterioritat a la seva dissolució.  
 Per compte de l’EPE municipal Granollers Mercat i altres entitats. 

 
Les operacions de liquidació i recaptació delegada de recursos d’altres ens públics es 
comptabilitzen com operacions no pressupostàries d’acord a com es regula en el Pla General 
de comptabilitat Pública adaptat a l’Administració Local, concretament en el subgrup 45 

“Deutors i creditors per Administració de recursos per compte d’altres ens públics”. 
 

Cal indicar que dels estats que es generen a partir del programa SICAP no s’obté la 
informació que la Instrucció de comptabilitat Local (model normal) exigeix per les operacions 
d’administració de recursos per compte d’altres ens públics, per tant aquest informació s’entra 
manualment a partir de les dades que s’obtenen de la comptabilitat municipal i dels processos 
de gestió tributària. 
 

La comptabilitat municipal ens dona la següent informació en relació  a les operacions 
d’administració de recursos d’altres ens: 
 

a) Gestió de la recaptació del recàrrec  d’IAE per compte de la Diputació de Barcelona 
 

 Els saldos segons la comptabilitat municipal a 31-12-2012 de la recaptació i el pendent 
són els següents: 

 

 El saldos dels comptes 45000 (liquidacions de contret previ-ingrés directa 
DIPUTACIÓ), 45010 (autoliquidació DIPUTACIÓ) i la seva contrapartida del 
compte 45200 (Ens públics per drets a cobrar a la Diputació), reflecteixen a 31-12-
2012 (136.463,16 €) els drets pendents de cobrament pel recàrrec d’IAE de la 
Diputació de Barcelona. 

 El saldo del compte 45300 (ens públics per ingressos pendents de liquidar a la 
Diputació de Barcelona), reflexa a 31-12-2012 (588.247,14 €) el deute net de 
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l’Ajuntament de Granollers amb la Diputació de Barcelona per la gestió del recàr-
rec d’IAE. 

 

 Els saldos segons la recaptació municipal a 31-12-2012 de la recaptació i el pendent 
són els següents: 
 

DEURE

Valors 
pendents a 
31/12/2011 Càrrecs en 2012 Total Deure Voluntària Executiva Total recaptat Baixes en 2012 Total Haver

1998 67,39 67,39 25,50 25,50 41,89

1999 35,98 35,98 25,50 25,50 10,48

2000 241,00 241,00 54,90 54,90 186,10

2001 409,37 409,37 119,65 119,65 289,72

2002 664,97 664,97 306,24 306,24 358,73

2003 770,13 770,13 564,07 564,07 206,06

2004 1.304,24 1.304,24 949,88 949,88 354,36

2005 1.548,49 1.548,49 564,07 564,07 984,42

2006 1.543,19 1.543,19 1.543,19

2007 4.914,50 4.914,50 483,03 483,03 483,03 4.431,47

2008 11.261,55 11.261,55 3.543,84 151,18 3.695,02 1.393,12 5.088,14 6.173,41

2009 13.607,75 13.607,75 1.070,11 1.070,11 1.135,02 2.205,13 11.402,62

2010 22.950,57 22.950,57 4.307,60 4.307,60 1.594,62 5.902,22 17.048,35

2011 50.596,82 50.596,82 8.225,75 7.099,46 15.325,21 2.448,35 17.773,56 32.823,26

2012 648.946,60 648.946,60 559.202,72 5.105,58 564.308,30 22.977,19 587.285,49 61.661,11

TOTALS 109.915,95 648.946,60 758.862,55 570.972,31 18.216,96 589.189,27 32.158,11 621.347,38 137.515,17

942,13  Devolucions d'ingressos

588.247,14 euros, a transferir a la Diputació

EXERCICI

HAVER
Valors 

pendents a 
31/12/2012

Recaptat en 2012

 
 

 
 Com s’observa de les dades anteriors hi ha una diferència entre el pendent de 

recaptació a 31-12-2012 entre les dades de recaptació (137.515,17 €) i les de 
comptabilitat (136.463,16 €), cosa que caldrà regularitzar en exercicis futurs: 

 
 

sdo.pendent sdo.pendent

Saldos pendents a 31/12/2012 RECAPTACIÓ COMPTABILITAT diferències

1998 Recàrrec IAE per a la Diputació 41,89

1999 Recàrrec IAE per a la Diputació 10,48

2000 Recàrrec IAE per a la Diputació 186,10 171,08 67,39

2001 Recàrrec IAE per a la Diputació 289,72 289,52 0,20

2002 Recàrrec IAE per a la Diputació 358,73 358,73

2003 Recàrrec IAE per a la Diputació 206,06 206,06

2004 Recàrrec IAE per a la Diputació 354,36 354,36

2005 Recàrrec IAE per a la Diputació 984,42 984,42

2006 Recàrrec IAE per a la Diputació 1.543,19 1.543,19

2007 Recàrrec IAE per a la Diputació 4.431,47 4.431,47

2008 Recàrrec IAE per a la Diputació 6.173,41 6.173,41

2009 Recàrrec IAE per a la Diputació 11.402,62 11.402,62

2010 Recàrrec IAE per a la Diputació 17.048,35 17.048,35

2011 Recàrrec IAE per a la Diputació 32.823,26 32.823,26

2012 Recàrrec IAE per a la Diputació 61.661,11 61.661,11

137.515,17 136.463,16 1.052,01  
 

b) Gestió de la recaptació de les taxes dels serveis de les escoles bressol per compte del 
Patronat de les escoles Bressol 
 

 Cal recordar que amb efectes de l’1 de gener del 2012 es van extingir els patronats 
d’educació i entre ells el Patronat de les Escoles Bressol, però pel que fa a la gestió 
de les taxes que s’havien tramitat amb anterioritat a la citada data  es van seguir 
realitzant a través d’operacions no pressupostàries RAE. 
 

 Els saldos segons la comptabilitat municipal a 31-12-2012 de la recaptació i el pendent 
són els següents: 
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 El saldos dels comptes 45001 (liquidacions de contret previ-ingrés directa 
escoles Bressol) i la seva contrapartida del compte 45201 (Ens públics per 
drets a cobrar escoles Bressol), reflecteixen a 31-12-2012 un saldo pendent de 
cobrament d’import 21.810,70 €, que coincideix amb el saldo del document DR 
201200098828 on es van comptabilitzar els citats drets un cop liquidat el 
Patronat. 

 El saldo del compte 45301 (ens públics per ingressos pendents de liquidar a 
les escoles Bressol) reflexa a 31-12-2012 un saldo de 0,00 €, a l’haver-se 
aplicat el recaptat al pressupost d’ingressos d’exercicis tancats de 
l’Ajuntament. 

 

 Els saldos segons la recaptació municipal a 31-12-2012 de la recaptació pendent 
coincideixen amb els de la comptabilitat. 

 
c) Gestió de la recaptació d’ingressos per compte del Consorci del MAC. 

 

 Es va trametre al servei de recaptació municipal part dels ingressos pendents de 
cobrament del Consorci del MAC liquidats amb anterioritat a la seva dissolució. 
 

 Els saldos segons la comptabilitat municipal a 31-12-2012 de la recaptació i el pendent 
són els següents: 
 El saldos dels comptes 45035 (liquidacions de contret previ-ingrés rebut MAC) i 

la seva contrapartida del compte 45205 (Ens públics per drets a cobrar MAC), 
reflecteixen a 31-12-2012 un saldo pendent de cobrament d’import 8.581,68 €. 

 El saldo del compte 45305 (ens públics per ingressos pendents de liquidar al 
MAC) reflexa a 31-12-2012 un saldo de 7.708,52 €, corresponent al deute net 
de l’Ajuntament envers el MAC per la citada gestió d’ingressos. 

 Els saldos pendents segons la recaptació municipal a 31-12-2012 coincideixen amb 
els de la comptabilitat. 
 

d) Gestió de la recaptació d’ingressos per compte de l’EPE Granollers Mercat. 
 

 Es va trametre al servei de recaptació municipal part dels ingressos pendents de 
cobrament de l’EPE Granollers Mercat. 
 

 Els saldos segons la comptabilitat municipal a 31-12-2012 de la recaptació i el pendent 
són els següents: 
 El saldos dels comptes 45002 (liquidacions de contret previ-ingrés rebut EPE 

Granollers Mercat) i la seva contrapartida del compte 45202 (Ens públics per 
drets a cobrar EPE Granollers Mercat), reflecteixen a 31-12-2012 un saldo 
pendent de cobrament d’import 0,00 €. 

 El saldo del compte 45302 (ens públics per ingressos pendents de liquidar a 
l’EPE Granollers Mercat MAC) reflexa a 31-12-2012 un saldo de 15,00 €, 
corresponent al deute net de l’Ajuntament envers l’EPE per la citada gestió 
d’ingressos. 

 

 Els saldos pendents segons la recaptació municipal a 31-12-2012 coincideixen amb 
els de la comptabilitat. 

 
e) Gestió del cobrament per compte d’altres. 

 

En data 31-12-2012 els comptes 41920 i 41921 tenen un saldos corresponents a la gestió 
d’ingresos per compte de la Junta de compensació del sector X (5.888,94 €) i la societat 
municipal Granollers Promocions S.A. (622,12 €) respectivament.  
Cal indicar que la citada comptabilització de gestió de recursos per compte d’altres ens no 
s’ajusta al previst pel Pla General de comptabilitat Pública adaptat a l’Administració Local. 
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16. Operacions no pressupostàries de la Tresoreria 
 
Durant l'exercici de 2012 l’Entitat  ha realitzat operacions no pressupostàries, les quals 
degudament autoritzades han estat anotades en la comptabilitat financera que es presenta en 
els estats 1 a 4 següents: 
 
 

1. Operacions no pressupostàries: deutors 
 

1.- Deutors

concepte Descripció
SALDO A 1 
DE GENER

MODIFICACIONS 
SALDO INICIAL

CÀRRECS 
REALITZATS A 

L'EXERCICI

TOTAL 
DEUTORS

ABONAMENTS 
REALITZATS A 

L'EXERCICI

DEUTORS 
PDT.COBRAMENT 
A 31 DESEMBRE

440 - 10042 DEUTOR PER IVA REPERCUTIT 167.855,80 0,00 368.689,63 536.545,43 232.398,49 304.146,94

446 - 10090 FORMALITZACIÓ INGRESOS NO PRES. 83.923,21 0,00 51.088.991,14 51.172.914,35 51.161.246,93 11.667,42

44900 - 10090 ING.DUPLICATS/EXCESSIUS(ANYS 0,00 0,00 161,80 161,80 715,11 -553,31

44901 - 10020 PAGAMENTS DUPLICATS O EXCESIUS 0,00 0,00 90,53 90,53 0,00 90,53

44903 - 10090 PROCESSOS ELECTORALS 0,00 0,00 17.300,00 17.300,00 17.300,00 0,00

44904 - 10090 DEUTORS PER CANVI TIPUS IRPF 0,00 0,00 83,43 83,43 66,85 16,58

44910 - 10090 ING.DUPLICATS/EXCESSIUS(INCIDENCIES -78.562,65 0,00 79.304,97 742,32 78.494,49 -77.752,17

44911 - 10090 ING.DUPLICATS/EXCESSIUS(INCIDENCIES -266,00 0,00 332,21 66,21 266,02 -199,81

44926 - 10050 BESTRETES P.M.DEL MUSEU 0,00 0,00 2.530,00 2.530,00 2.530,00 0,00

44928 - 10050 BESTRETES A GRANOLLERS ESCENA S.L. 21.588,18 0,00 0,00 21.588,18 21.588,18 0,00

44930 - 10050 BESTRETES A CONSORCI M.MONTERO 255.156,22 0,00 2.201.995,00 2.457.151,22 2.115.036,25 342.114,97

44931 - 10050 BESTRETES A GRANOLLERS PROMOCIONS 0,00 0,00 486.793,48 486.793,48 0,00 486.793,48

44932 - 10050 BESTRETES A GRANOLLERS MERCAT E.P.E. 171.712,97 0,00 0,00 171.712,97 171.712,97 0,00

44933 - 10090 LIQUIDACIÓ P.M. ESCOLES BRESSOL 192.308,10 0,00 132.704,40 325.012,50 325.012,50 0,00

44934 - 10090 LIQUIDACIÓ P.M. ESCOLA DE MÚSICA 533,69 0,00 61.042,09 61.575,78 61.575,78 0,00

44935 - 10090 LIQUIDACIÓ P.M. ESCOLA S. LLOBET 27.993,16 0,00 151.911,75 179.904,91 179.904,91 0,00

44936 - 10090 LIQUIDACIÓ P.M. ESCOLA DEL TREBALL 0,00 0,00 456.686,43 456.686,43 456.686,43 0,00

4700 - 10040 HISENDA PÚBLICA DEUTORA-IVA- 62.430,53 0,00 122.577,11 185.007,64 185.007,64 0,00

566 - 10001 DIPÒSITS CONSTITUITS  A CURT TERMINI 8.745,73 0,00 1.260,20 10.005,93 75,00 9.930,93

Total General 913.418,94 0,00 55.172.454,17 56.085.873,11 55.009.617,55 1.076.255,56
 

 

A continuació es fa una breu explicació a tall d’aclariment dels saldos dels comptes deutors: 
 

 Compte 440 (deutors per IVA repercutit) amb un saldo deutor a 31-12-2012 de 304.146,94 
€ corresponents als saldos deutors d’IVA repercutit emesos per l’Ajuntament i que estan 
pendents de cobrar.  
 

 Compte 446 (formalització ingressos no pressupostaris) amb un saldo deutor a 31-12-
2012 de 11.667,42 €, format per les operacions d’ingrés no pressupostari (OICNP) on 
resta pendent que s’efectuï l’ ingrés efectiu (ICNP). Del citat saldo s’ha de ressaltar que 
6.511,06 € corresponen als drets pendents de recaptar per compte de la Junta de 
compensació del sector X (5.888,94 €) i la societat municipal Granollers Promocions S.A. 
(622,12 €), que tal com s’ha indicat en l’apartat 15 (administració de recursos d’altres ens) 
la comptabilització no s’ajusta al previst pel Pla General de comptabilitat Pública adaptat a 
l’Administració Local. 
Prèviament a l’aprovació de la  liquidació del pressupost 2012 i mitjançant Resolució 
nº225/2013 d’11 de març de 2013 es van donar de baixa ordres d’ingrés no pressupostari 
per import de 12.196,61 € amb càrrec al compte 446, al no haver-se realitzat l’operació 
d’ingrés en tresoreria. 

 

 Compte 44900 ingressos duplicats excessius (anys anteriors) amb un saldo creditor a 31-
12-2012 de 553,31 €, format per operacions d’ingrés no pressupostari amb  ingrés efectiu 
(ICNP) realitzats l’exercici 2012 i que corresponen a rebuts ingressats amb incidències de 
proposta de baixa o anul.lació que caldrà retornar. Les operacions aquí reflectides 
s’haurien d’haver codificat en un compte 419 (altres creditors no pressupostaris). 

 

 Compte 44901 (pagaments duplicats o excessius) amb un saldo deutor a 31-12-2012 de 
90,53 €, que correspon a una devolució duplicada realitzada a la societat BIOCHEMIE 
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S.A., per una banda tramitada a través de l’operació DIE201200067481 i de l’altre a 
través de OPNP-PNP20120083630, cosa que caldrà regularitzar. 

 

 Compte 44904 (deutors per canvi tipus IRPF) amb un saldo deutor a 31-12-2012 de 16,58 
€, que correspon a l’operació 20120088370 on es va regularitzar la retenció d’IRPF 
aplicada a un lloguer, comptabilitzada amb un tipus el 2011 però que en el moment de 
pagament el 2012 n’hi havia un altre de vigent. 

 

 Compte 44910 (ingressos duplicats per incidències padrons) amb saldo creditor a 31-12-
2012 d’import -77.752,17 € format per operacions d’ingrés no pressupostari amb  ingrés 
efectiu (ICNP) generats durant el període 2007 a 2011 i que corresponen a rebuts 
ingressats amb incidències de proposta de baixa o anul.lació que caldrà retornar. Les 
operacions aquí reflectides s’haurien d’haver codificat en un compte 419 (altres creditors 
no pressupostaris). 

 

 Compte 44911 (ingressos duplicats per incidències embargaments) amb saldo creditor a 
31-12-2012 d’import -199,81 € format per operacions d’ingrés no pressupostari amb  
ingrés efectiu (ICNP) generats durant el període 2008 a 2012 i que corresponen a rebuts 
ingressats amb incidències que caldrà regularitzar o donar de baixa. Les operacions aquí 
reflectides s’haurien d’haver codificat en un compte 419 (altres creditors no 
pressupostaris). 

 

 Compte 44930 (Bestreta al Consorci Montserrat Montero) amb saldo deutor a 31-12-2012 
de 342.114,97 € corresponents a la bestreta financera que per dificultats de tresoreria s’ha 
concedit al citat Consorci participat per l’Ajuntament de Granollers. Cal indicar que la 
citada bestreta s’ha concedit sense que es repercuteixin interessos financers a l’entitat i 
també s’ha constatat que l’import coincideix amb el que es diu en l’informe dels fons 
grupals (punt 12.2 d’aquesta memòria). 

 

 Compte 44931 (Bestreta a Granollers promocions S.A.) amb saldo deutor a 31-12-2012 
de 486.793,48 € corresponents a la bestreta financera que per dificultats de tresoreria s’ha 
concedit a la citada societat municipal. Cal indicar que la citada bestreta s’ha concedit 
sense que es repercuteixin interessos financers a l’entitat i també s’ha constatat que 
l’import coincideix amb el que es diu en l’informe dels fons grupals (punt 12.2 d’aquesta 
memòria). 

 

 Compte 566 (dipòsits constituïts a curt termini) amb saldo deutor d’import 9.930,93 €,  
entre els que hi han 2.093,93 € constituïts abans de l’any 2000 on es desconeix el 
beneficiari i que caldria esbrinar.  

 
 

En relació a la composició dels saldos dels comptes deutors pendents a 31-12-12 serà 
necessari regularitzar aquells imports que ja s’han detectat en cadascun dels apartats 
anteriors i per la resta aclarir el seu origen, tramitant en ambdós casos les resolucions 
corresponents per a la seva correcció. 
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2. Operacions no pressupostàries: creditors 
 
2.- Creditors

concepte Descripció
SALDO A 1 
DE GENER

MODIFICACIONS 
SALDO INICIAL

ABONAMENTS 
REALITZATS A 

L'EXERCICI

TOTAL 
CREDITORS

CÀRRECS 
REALITZATS A 

L'EXERCICI

CREDITORS 
PDT.PAGAMENT 
A 31 DESEMBRE

1800 - 20200 FIANCES A LLARG TERMINI 120.202,43 0,00 600,00 120.802,43 0,00 120.802,43

1850 - 20210 DIPÒSITS A LLARG TERMINI 757,85 0,00 0,00 757,85 0,00 757,85

410 - 20049 CREDITORS PER IVA SUPORTAT 78.632,32 0,00 140.118,16 218.750,48 175.808,41 42.942,07

416 - 20010 FORMALITZACIÓ PAGAMENTS NO PRESUP. 24.469,01 0,00 53.276.446,79 53.300.915,80 53.283.282,95 17.632,85

41900 - 20010 CREDITORS DIVERSOS NO PRESUPOSTARIS 21.381,82 0,00 5.560.715,16 5.582.096,98 4.044.557,38 1.537.539,60

41901 - 20010 APORTACIONS A INSTITUCIONS CIUTADANES 15.577,54 0,00 0,00 15.577,54 0,00 15.577,54

41902 - 20010 SERVEI D'ABASTAMENT 18.585,94 0,00 0,00 18.585,94 0,00 18.585,94

41903 - 20010 TAXES SOL.LICITUD VIVENDES GENERALITAT 1.514,55 0,00 0,00 1.514,55 0,00 1.514,55

41905 - 20010 TELEFONIA MÒBIL 0,00 0,00 79.445,19 79.445,19 0,00 79.445,19

41906 - 20010 ACTES DIVERSOS 601,01 0,00 0,00 601,01 0,00 601,01

41908 - 20010 CICLES FORMATIUS EMT 0,00 0,00 83.651,00 83.651,00 0,00 83.651,00

41910 - 20010 FIANCES FUTBOL SALA I BÀSQUET 1.665,75 0,00 5.504,00 7.169,75 0,00 7.169,75

41913 - 20100 DIPÒSITS D'EMPRESES PRIVADES- -1.357,43 0,00 1.357,43 0,00 1.357,43 -1.357,43

41914 - 20010 MUTUALITAT GENERAL ESPORTIVA 327,44 0,00 0,00 327,44 0,00 327,44

41917 - 20010 SERVEI TARGES ESCOLARS AUTOBUS 1.767,42 0,00 0,00 1.767,42 0,00 1.767,42

41918 - 20010 PROVISIONS DE FONS DE EMPRESES 399,77 0,00 0,00 399,77 0,00 399,77

41919 - 20010 FIRA NADAL 5.531,90 0,00 0,00 5.531,90 0,00 5.531,90

41920 - 20010 IMPORTS COBRATS PER CTE. JUNTA 5.888,94 0,00 -5.888,94 0,00 -5.888,94 5.888,94

41921 - 20010 IMPORTS COBRATS PER CTE. GRANOLLERS 58.524,25 0,00 -37.342,46 21.181,79 20.559,67 622,12

41922 - 20010 MUFACE 513,20 0,00 0,00 513,20 0,00 513,20

41923 - 20010 HISENDA--DRETS PASSIUS-- 220,95 0,00 0,00 220,95 0,00 220,95

41996 - 20010 LIQUIDACIÓ P.M.ESCOLES BRESSOL 7.938,06 0,00 481.728,54 489.666,60 489.666,60 0,00

41997 - 20010 LIQUIDACIÓ P.M.ESCOLA DE MÚSICA 72.715,69 0,00 197.919,97 270.635,66 270.635,66 0,00

41998 - 20010 LIQUIDACIÓ P.M.ESCOLA S. LLOBET 60.504,69 0,00 323.300,68 383.805,37 383.805,37 0,00

41999 - 20010 LIQUIDACIÓ P.M.ESCOLA DEL TREBALL 498.664,78 0,00 1.115.343,26 1.614.008,04 1.614.008,04 0,00

45000 - 20900 DE LIQ. DE CONTRET PREVI-INGRÉS DIRECTE- -107.891,86 0,00 696.997,12 589.105,26 725.386,13 -136.280,87

45001 - 20900 DE LIQ. DE CONTRET PREVI-INGRÉS DIRECTE- -115.358,30 0,00 207.279,88 91.921,58 113.732,28 -21.810,70

45002 - 20900 DE LIQ. DE CONTRET PREVI-INGRÉS DIRECTE- 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00 0,00

45003 - 20900 DE LIQ. DE CONTRET PREVI-INGRÉS DIRECTE- 0,00 0,00 30,00 30,00 30,00 0,00

45010 - 20900 AUTOLIQUIDACIO DIPUTACIÓ -408,01 0,00 492,02 84,01 266,30 -182,29

45035 - 20900 LIQ CONRET PREVI INGRES REBUT- MAC 0,00 0,00 7.708,52 7.708,52 16.290,20 -8.581,68

45200 - 20900 ENS PÚBLICS PER DRETS A COBRAR 108.299,87 0,00 617.352,56 725.652,43 589.189,27 136.463,16

45201 - 20900 ENS PÚBLICS PER DRETS A COBRAR ESCOLA 115.358,30 0,00 -1.626,02 113.732,28 91.921,58 21.810,70

45202 - 20900 ENS PÚBLICS PER DRETS A COBRAR 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00 0,00

45203 - 20900 ENS PÚBLICS PER DRETS A COBRAR - MUSEU 0,00 0,00 30,00 30,00 30,00 0,00

45205 - 20900 ENS PÚBLICS PER DRETS A COBRAR - MAC 0,00 0,00 16.290,20 16.290,20 7.708,52 8.581,68

45300 - 20900 ENS PÚBLICS PER INGRESOS PENDENTS DE 558.673,81 0,00 589.189,27 1.147.863,08 559.615,94 588.247,14

45301 - 20900 ENS PÚBLICS PER INGRESOS PENDENTS DE 0,00 0,00 91.921,58 91.921,58 91.921,58 0,00

45302 - 20900 ENS PÚBLICS PER INGRESOS PEND. DE LIQ. 0,00 0,00 20,00 20,00 5,00 15,00

45303 - 20900 ENS PÚBLICS PER INGRESOS PEND. DE LIQ. 0,00 0,00 30,00 30,00 30,00 0,00

45305 - 20900 ENS PÚBLICS PER INGRESOS PEND. DE LIQ. 0,00 0,00 7.708,52 7.708,52 0,00 7.708,52

4750 - 20040 HISENDA PÚBLICA CREDITORA-IVA- 0,00 0,00 107.203,20 107.203,20 101.727,00 5.476,20

4751 - 20001 HISENDA PÚBLICA CREDITORA --IRPF-- 332.921,99 0,00 3.671.786,69 4.004.708,68 3.883.731,05 120.977,63

4752 - 20002 HISENDA PÚBLICA CREDITORA-IRPF 2.970,26 0,00 21.985,72 24.955,98 21.767,49 3.188,49

4759 - 20010 HISENDA PÚBLICA CREDITORA PER ALTRES 757,28 0,00 0,00 757,28 0,00 757,28

4760 - 20030 SEGURETAT SOCIAL CREDITORA 53.448,64 0,00 1.160.604,00 1.214.052,64 976.483,22 237.569,42

560 - 20080 FIANCES REBUDES A CURT TERMINI 1.050.913,60 0,00 85.271,16 1.136.184,76 131.980,92 1.004.203,84

5616 - 20060 RETENCIONS JUDICIALS 0,00 0,00 17.475,95 17.475,95 17.475,95 0,00

5617 - 20100 DIPÒSITS REBUTS  - EMPRESES PRIVADES- 417.120,01 0,00 4.002,57 421.122,58 4.489,29 416.633,29

5618 - 20100 DIPÒSITS REBUTS  - PARTICULARS- 15.388,27 0,00 1.101,20 16.489,47 360,60 16.128,87

5619 - 20070 QUOTES CENTRALS SINDICALS 0,00 0,00 11.901,43 11.901,43 11.901,43 0,00

Total General 3.427.221,74 0,00 68.537.694,35 71.964.916,09 67.623.876,32 4.341.039,77  
 
A continuació es fa una breu explicació a tall d’aclariment dels saldos dels comptes creditors: 
 

 Compte 1800 (Fiances a llarg termini) amb saldo creditor a 31-12-2012 de 120.802,43 € 
corresponents a la fiança dipositada durant l’any 1997 per l’adjudicatari del serveis 
funeraris Cabre Junqueras S.A. 
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 Compte 1850 (Dipòsits a llarg termini) amb saldo creditor a 31-12-2012 de 757,85 € 
corresponen a dipòsits rebuts abans de l’any 2000 i que per motius del canvi de programa 
comptable es desconeix a que corresponen, cosa que caldrà resoldre. 

 
 Compte 410 (creditors per IVA suportat) amb saldo creditor a 31-12-2012 de 42.942,07 € 

corresponents als saldos creditors d’IVA suportat per l’Ajuntament i que estan pendents de 
liquidar als proveïdors corresponents. 

 
 Compte 416 (formalització de pagaments no pressupostaris) amb saldo creditor a 31-12-

2012 de 17.632,85 € corresponents a les ordres de pagament no pressupostari (OPCNP) 
pendents d’efectuar el pagament efectiu (PCNP). La composició del citat saldo és la 
següent: 

1. 52.942,44 € corresponents a ordres de pagament no pressupostari (OPCNP) on 
resta  pendent de realitzar el pagament efectiu (PCNP). 

2. -35.309,59 € que caldrà regularitzar perquè corresponent a devolucions de fiances 
(PF)  realitzades a partir de l’any 2000 (data del canvi de programa informàtic) 
però on l’ordre de pagament (OPF) de la devolució es anterior al 01-01-2000, 
sense que això constés en el saldo inicial del compte 416 a l’inici de l’any 2000.  

 
 Compte 41900 (creditors diversos no pressupostaris) amb saldo creditor de 1.537.539,60 

€. Cal indicar que la composició del citat saldo és el següent: 
1. 1.475.413,91 € corresponents a l’ingrés per la liquidació definitiva de participació 

de tributs de l’Estat de l’exercici 2010 que no es van aplicar al pressupost 
d’ingressos. 

2. 47.948,80 € corresponents a ingressos indeguts pendents de retornar que s’han 
generat des del juliol de l’any 2011, i que anteriorment es comptabilitzaven 
erròniament en el compte 44910 i altres comptes d’ingressos no pressupostaris 
pendents d’aplicació. 

3. 14.176,89 € corresponents a l’ingrés del padró de taxes de l’Escola Salvador 
Llobet pendent d’aplicar al pressupost d’ingressos. 

 
 Compte 41901 (aportacions institucions ciutadanes) amb saldo creditor d’import 15.577,54 

€ on no s’hi han produït moviments des d’abans de l’any 2000 i que caldrà detectar a que 
corresponen i regularitzar. 

 
 Compte 41902 (servei abastament aigua) amb saldo creditor d’import 18.585,94 € on 

només hi ha dos moviments els anys anteriors al 2000 i el 2005, i per tant caldria esbrinar 
la seva composició i regularitzar-ho.  

 
 Compte 41903 (taxes sol·licitud vivendes Generalitat) amb saldo creditor d’import 

1.514,55 € on no s’hi han produït moviments des d’abans de l’any 2000 i que caldria 
regularitzar. 

 
 Compte 41905 (telefonia mòbil) amb saldo creditor d’import 79.445,19 €. 
 
 Compte 41906 (actes diversos) amb saldo creditor d’import 601,01 € on no s’hi han 

produït moviments des de l’any 2001 i que caldria regularitzar. 
 

 Compte 41908 (cicles formatius EMT) amb saldo creditor d’import 83.651,00 €. 
 

 Compte 41910 (fiances futbol sala i bàsquet) amb saldo creditor d’import 7.169,75 €, dels 
quals 1.665,75 € corresponen a operacions anteriors a l’any 2003 que caldria esbrinar la 
seva procedència. Les operacions aquí reflectides s’haurien d’haver codificat en el compte 
561 (fiances rebudes). 
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 Compte 41913 (dipòsits empreses privades) amb saldo deutor d’import -1.357,43 €, on 
s’hauria d’analitzar els moviments de l’any 2000 que han provocat que tingui saldo negatiu 
i procedir a la seva regularització. Les operacions aquí reflectides s’haurien d’haver 
codificat en el compte 561 (fiances rebudes). 

 
 Compte 41914 (mutualitat general esportiva) amb saldo creditor d’import 327,44 € on no 

s’hi han produït moviments des de l’any 2002 i que caldria regularitzar. 
 
 Compte 41917 (servei targetes escolars autobusos) amb saldo creditor d’import 1.767,42 

€ on no s’hi han produït moviments des de l’any 2001 i que caldria regularitzar. 
 
 Compte 41918 (provisió de fons empreses privades) amb saldo creditor d’import 399,77 € 

on no s’hi han produït moviments des de l’any 2007 i on caldria esbrinar la seva 
composició per regularitzar-ho. 

 
 Compte 41919 (fira de Nadal) amb saldo creditor d’import 5.531,90 € que corresponen a 

ingressos de la fira de Nadal de l’any 2004 pendents de regularitzar. 
 
 Compte 41920 (imports cobrats per la junta de compensació sector X) amb saldo creditor 

d’import 5.888,94 € que corresponen als drets pendents de recaptar per compte de   junta 
de compensació del sector X, que va cedir la seva gestió a la recaptació municipal i on 
consten en aquest compte pendents de recaptació. Cal incidir tal com s’ha dit pel compte 
446 i l’apartat 15 (administració de recursos d’altres ens) la comptabilització no s’ajusta al 
previst pel Pla General de comptabilitat Pública adaptat a l’Administració Local. 

 
 Compte 41921 (imports cobrats per compte de la societat Granollers Promocions S.A.) 

amb saldo creditor d’import 622,12 € que corresponen als drets pendents de recaptar per 
compte de la societat Granollers Promocions S.A., que va cedir la seva gestió a la 
recaptació municipal i on consten en aquest compte pendents de recaptació. Cal incidir tal 
com s’ha dit pel compte 446 i l’apartat 15 (administració de recursos d’altres ens) la 
comptabilització no s’ajusta al previst pel Pla General de comptabilitat Pública adaptat a 
l’Administració Local. 

 
 Compte 41922 (MUFACE) amb saldo creditor d’import 513,20 € que corresponen a 

retencions en nòmina pel concepte de MUFACE dels anys 2007, 2006 i anteriors al 2000, 
que caldria regularitzar. 

 
 Compte 41923 (Hisenda–drets passius) amb saldo creditor d’import 220,95 € que 

corresponen a retencions en la nòmina de l’any 2006 per drets passius pendents de 
regularitzar. 

 
 Compte 45000 (liquidacions de contret previ-ingrés directa DIPUTACIÓ) amb saldo deutor         

-136.280,87 €, el compte 45010 (autoliquidació DIPUTACIÓ) amb saldo deutor -182,29 €  
i la seva contrapartida del compte 45200 (Ens públics per drets a cobrar a la Diputació) 
amb saldo creditor de 136.463,16 €, reflecteixen a 31-12-2012 els drets pendents de 
cobrament que l’Ajuntament gestiona del recàrrec d’IAE per compte de la Diputació de 
Barcelona. 

 
 Compte 45001 (liquidacions de contret previ-ingrés directa escoles Bressol) i la seva 

contrapartida del compte 45201 (Ens públics per drets a cobrar escoles Bressol), 
reflecteixen a 31-12-2012 (21.810,70 €) els drets pendents de cobrament liquidats amb 
anterioritat a la seva dissolució el 31-12-2011 i que són gestionats per l’Ajuntament. 

 
 Compte 45035 (liquidacions de contret previ-ingrés rebuts MAC) i la seva contrapartida 

del compte 45205 (Ens públics per drets a cobrar MAC), reflecteixen a 31-12-2012 
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(8.581,68 €) els drets pendents de cobrament liquidats pel consorci MAC amb anterioritat 
a la seva dissolució i que són gestionats per l’Ajuntament.  

 
 Compte 45300 (ens públics per ingressos pendents de liquidar a la Diputació de Barcelo-

na), reflexa a 31-12-2012 (558.247,14 €) el deute net de l’Ajuntament de Granollers amb 
la Diputació de Barcelona per la gestió del recàrrec d’IAE. 

 
 Compte 45302 (ens públics per ingressos pendents de liquidar a l’EPE Granollers Mer-

cat), reflexa a 31-12-2012 un saldo creditor d’import 15,00 € que correspon amb el deute 
net de l’Ajuntament de Granollers amb l’EPE per la gestió de la recaptació de part dels 
seus ingressos.  

 
 Compte 45305 (ens públics per ingressos pendents de liquidar al MAC), reflexa a 31-12-

2012 un saldo creditor d’import 7.708,52 € que correspon amb el deute net de 
l’Ajuntament de Granollers amb el Consorci del MAC per la gestió de la recaptació de part 
dels seus ingressos. 

 
 Compte 4750 (Hisenda Pública creditora per IVA) on a 31-12-2012  s’acumula un saldo 

creditor de 5.476,20 € que correspon a les operacions subjectes del quart trimestre 2012 i 
que s’han liquidat en data 29-01-13 a l’Agència Tributària.  

 
 Compte 4751 (Hisenda Pública-retencions IRPF) on a 31-12-2012  s’acumula un saldo 

creditor de 120.977,63 € corresponents a les retencions per IRPF realitzades als 
treballadors i professionals en el quart trimestre de l’exercici 2012 i que en data 20-01-
2013 s’han liquidat a l’Agència Tributària. 

 
 Compte 4752 (Hisenda Pública creditora IRPF lloguers) on a 31-12-2012  s’acumula un 

saldo creditor de 3.188,49 € corresponents a les retencions per IRPF realitzades pels 
contractes de lloguer en el quart trimestre de l’exercici 2012 i que en data 20-01-2013 
s’han liquidat a l’Agència Tributària. 

 
 Compte 4759 (Hisenda pública creditora per altres conceptes) amb saldo creditor d’import 

757,28 € que correspon a retencions d’IRPF sobre uns premis  atorgats l’any 2000 i que 
caldrà regularitzar. 

 
 Compte 4760 (seguretat Social creditora) on s’acumula un saldo creditor d’import 

237.569,42 €, que no es correspon amb la quantitat liquidada el gener 2013 a la 
Tresoreria de la Seguretat Social d’import 99.184,72 € per la quota patronal i obrera de la 
Seguretat Social del mes de desembre del 2012.   
Per tant cal ressaltar que el saldo creditor resultant pendent de regularitzar d’import 
138.384,70 €, tal com es va detectar en exercicis anteriors, no es tracta d’un saldo 
pendent de liquidar a la Tresoreria de la Seguretat Social sinó que correspon a duplicitats 
en la comptabilització dels costos de la seguretat social (quota patronal i obrera) que 
s’han produït al llarg de l’exercici 2012. 
 

 Compte 560 (Fiances rebudes a curt termini) amb saldo creditor d’import 1.004.203,84 €, 
del qual s’ha minorat l’import de 39.627,22 € al llarg de diferents anys per operacions 
realitzades que caldrà regularitzar, perquè corresponen a ordres de devolucions de 
fiances (OPF) on queda pendent de realitzar la devolució definitiva (PF) i per tant el saldo 
creditor s’ha traspassat del compte 560 al 416.  

 

 Compte 5617 (Dipòsits rebuts empreses privades) amb saldo creditor d’import 416.633,29 
€, dels quals una part important provenen d’operacions anteriors al 1999, període del qual 
no es tenen moltes dades degut al canvi de programa informàtic, per això serà necessari  
comprovar la seva composició i regularitzar en cas necessari. 
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 Compte 5618 (Dipòsits rebuts - particulars) amb saldo creditor d’import 16.128,87 €, dels 
quals una part important provenen d’operacions anteriors al 1999, període del qual no es 
tenen moltes dades degut al canvi de programa informàtic, per això serà necessari  
comprovar la seva composició i regularitzar en cas necessari. 

 
En relació a la composició dels saldos dels comptes creditors pendents a 31-12-12 serà 
necessari regularitzar aquells imports que ja s’han detectat en cadascun dels apartats 
anteriors i per la resta aclarir el seu origen, tramitant en ambdós casos les resolucions 
corresponents per a la seva correcció. 
 
 
3. Partides pendents d’aplicació: ingressos 
 
3.- Partides pendents d'aplicació.- Ingressos

concepte Descripció
COBRAMENTS 

PTE.APLICACIÓ 
A 1 DE GENER

MODIFICACIONS 
SALDO INICIAL

COBRAMENTS 
REALITZATS A 

L'EXERCICI

TOTAL 
COBRAMENTS 

PTE.APLICACIÓ

COBRAMENTS 
APLICATS A 
L'EXERCICI

COBRAMENTS 
PTE.APLICACIÓ A 

31 DESEMBRE

5540 - 30001 INGRESSOS MULTES-PENDENTS APLICACIÓ 1.843,69 0,00 0,00 1.843,69 0,00 1.843,69

5541 - 30005 ING.D'ENTITATS COL.LABORADORES 237.344,29 0,00 36.158.990,59 36.396.334,88 36.187.729,25 208.605,63

5542 - 30001 INGRESSOS OAC PENDENTS D'APLICACIÓ 2.798,04 0,00 252.551,45 255.349,49 252.551,45 2.798,04

5543 - 30001 INGRESSOS GENERALITAT PENDENTS 0,00 0,00 720,00 720,00 720,00 0,00

5546 - 30001 INGRESSOS EMPRESES PRIVADES PNDT 31.411,80 0,00 0,00 31.411,80 0,00 31.411,80

5547 - 30001 ALTRES ING.RECAPTACIÓ PENDENTS 94.701,51 0,00 -1.132,67 93.568,84 2.184,50 91.384,34

5548 - 30001 ING.D'AGENTS RECAPTACIÓ 16.272,32 0,00 38.085.545,31 38.101.817,63 38.085.545,31 16.272,32

55490 - 30001 ALTRES INGRESSOS PENDENT APLICACIÓ 17.608,13 0,00 97.349,74 114.957,87 97.308,78 17.649,09

55491 - 30002 INGRESSOS PENDENT APLICACIÓ PATRONATS 0,00 0,00 30,00 30,00 30,00 0,00

55492 - 30006 REINTEGRES PUBLICITAT CEMENTIRI 32,29 0,00 0,00 32,29 0,00 32,29

55494 - 30001 INGRESSOS IVA - PENDENTS D'APLICACIÓ 25.278,91 0,00 0,00 25.278,91 0,00 25.278,91

55496 - 30001 INGRESSOS PENDENTS APLICACIÓ- FIRA 6.054,52 0,00 0,00 6.054,52 0,00 6.054,52

55497 - 30008 IVA DEDUIBLE ----TEATRE--- 24.785,10 0,00 0,00 24.785,10 0,00 24.785,10

55498 - 30001 INGRESSOS ACTIVITATS PENDENTS 6.676,06 0,00 0,00 6.676,06 0,00 6.676,06

55499 - 30001 ING.PENDENTS APLICACIÓ REINTGR. FJ 0,00 0,00 8.893,15 8.893,15 8.893,15 0,00
464.806,66 0,00 74.602.947,57 75.067.754,23 74.634.962,44 432.791,79  

 

 
A continuació es fa una breu explicació a tall d’aclariment dels saldos dels comptes 
d’ingressos pendents d’aplicació: 
 
 Compte 5540 (Ingressos per multes pendents d’aplicació) amb saldo creditor de 1.843,69 

€ on no s’han produït moviments des de l’any 2004 i que caldria esbrinar i regularitzar. 
 
 Compte 5541 (Ingressos d’entitats col.laboradores) amb saldo creditor d’import 

208.605,63 € corresponents als ingressos en comptes bancaris restringits. 
 
 Compte 5542 (Ingressos OAC pendents d’aplicació) amb saldo creditor de 2.798,04 € 

corresponents a ingressos recaptats per l’oficina d’atenció al ciutadà que estan pendents 
d’aplicació i que s’han produït des de l’any 2002, per tant caldrà esbrinar la composició del 
citat saldo i regularitzar si correspon. 

 

 Compte 5546 (Ingressos empreses privades pendents d’aplicació) amb saldo creditor 
d’import 31.411,80 € on no s’han produït moviments des de l’any 2005 i que caldria 
esbrinar i regularitzar. 

 
 Compte 5547 (altres ingressos recaptats pendents d’aplicació ) amb saldo creditor 

d’import 91.384,34 € corresponents a ingressos realitzats des de l’any 2000 i que estan 
pendents d’aplicació, per tant caldrà esbrinar la composició del citat saldo i regularitzar si 
correspon. 
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 Compte 5548 (ingressos d’agents de recaptació) amb saldo creditor d’import 16.272,32 € 
corresponents a ingressos realitzats amb anterioritat alguns de l’any 1999 i que estan 
pendents d’aplicació, per tant caldrà esbrinar la composició del citat saldo i regularitzar si 
correspon.  

 

 Compte 55490 (altres ingressos pendents aplicació) amb saldo creditor d’import 
17.649,09 € corresponents a ingressos realitzats amb anterioritat alguns de l’any 1999 i 
que estan pendents d’aplicació, per tant caldrà esbrinar la composició del citat saldo i 
regularitzar si correspon. 

 

 Compte 55492 (reintegres publicitat cementiri) amb saldo creditor d’import 32,29 € on 
només hi ha un moviment l’any 2007 i que no s’ha regularitzat. 

 
 Compte 55494 (ingressos IVA pendent aplicació) amb saldo creditor d’import 25.278,91 € i 

el compte 55497 (IVA deduïble Teatre) amb saldo de 24.785,10 €, ambdós comptes que 
estan relacionats amb la deducció de l’IVA en les obres de construcció del Teatre 
municipal, però on s’haurà d’esbrinar el motiu dels citats saldos i regularitzar en el cas que 
toqui. 

 
 Compte 55496 (ingressos pendents aplicació fira 2005) amb saldo creditor d’import 

6.054,52 € on només hi ha operacions durant l’any 2005 i que estan pendents de 
regularitzar. 

 
 Compte 55498 (ingressos per activitats pendents) amb saldo creditor d’import 6.676,06 € 

on hi han ingressos d’activitats en els centres cívics corresponents als anys 2004 a 2008 i 
pendents de regularitzar. 

 
En relació a la composició dels saldos dels comptes d’ingressos pendents d’aplicació a 31-12-
12 serà necessari regularitzar aquells imports que ja s’han detectat en cadascun dels apartats 
anteriors i per la resta aclarir el seu origen, tramitant en ambdós casos les resolucions 
corresponents per a la seva correcció. 
 
 
4. Partides pendents d’aplicació: despeses 
 
4.- Partides pendents d'aplicació.- Despeses

concepte Descripció
PAGAMENTS 

PTE.APLICACIÓ 
A 1 DE GENER

MODIFICACIONS 
SALDO INICIAL

PAGAMENTS 
REALITZATS A 

L'EXERCICI

TOTAL 
PAGAMENTS 

PTE.APLICACIÓ

PAGAMENTS 
APLICATS A 
L'EXERCICI

PAGAMENTS 
PDT.APLICACIÓ A 

31 DESEMBRE

55501 - 40001 PAGAMENTS PENDENTS APLICACIO 1.027,64 0 0 1.027,64 0 1.027,64

55502 - 40002 PAGAMENTS PENDENTS APLICACIÓ 1.182,51 0 162.825,22 164.007,73 162.825,22 1.182,51

55503 - 40003 PAGAMENTS PENDENTS APLICACIÓ 167,64 0 7.197.791,35 7.197.958,99 7.197.791,35 167,64

55504 - 40004 PAGAMENTS PENDENTS DE REINTEGRAMENT 14.461,65 0 17,28 14.478,93 52,17 14.426,76

55507 - 40001 PROVISIONS DE FONS-PENDENTS APLICACIÓ 10.611,08 0 0 10.611,08 0 10.611,08

55509 - 40001 PAG. A CTE. AMLIACIÓ CAPITAL 0 0 450.000,00 450.000,00 450.000,00 0

27.450,52 0,00 7.810.633,85 7.838.084,37 7.810.668,74 27.415,63  
 
A continuació es fa una breu explicació a tall d’aclariment dels saldos dels comptes de 
despeses pendents d’aplicació: 
 
 Compte 55501 (pagaments pendents d’aplicació bestretes) amb saldo deutor d’import 

1.027,64 € on no s’han produït moviments des de l’any 2005 i que s’hauria de regularitzar. 
 

 Compte 55502 (pagaments pendents d’aplicació domiciliats) amb saldo deutor d’import 
1.182,51 € que caldria esbrinar a quines operacions correspon per tal de regularitzar-ho. 
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 Compte 55503 (pagaments pendents d’aplicació financers) amb saldo deutor d’import 
167,64 € que s’han generat en el període 2000-2006, que caldria esbrinar a quines 
operacions correspon per tal de regularitzar. 

 

 Compte 55504 (pagaments pendents de reintegrament) amb saldo deutor d’import 
14.426,76 € que s’ha generat majoritàriament durant el període 2000-2005 i que caldria 
esbrinar per tal de regularitzar.  

 

 Compte 55507 (provisions de fons pendents d’aplicació) amb saldo deutor d’import 
10.611,08 € que corresponen a provisions de fons entregades durant el període 2001-
2004, que caldrà esbrinar i regularitzar. 

 
 

En relació a la composició dels saldos dels comptes d’ingressos pendents d’aplicació a 31-12-
12 serà necessari regularitzar aquells imports que ja s’han detectat en cadascun dels apartats 
anteriors i per la resta aclarir el seu origen, tramitant en ambdós casos les resolucions 
corresponents per a la seva correcció. En aquest sentit cal establir el fet que els imports són 
més reduïts malgrat que el concepte sigui més preocupant, no obstant cal tenir en compte 
que durant l’exercici no es produeix cap augment significatiu; per la qual cosa són temes 
pendents d’altres exercicis.  
 
 

17. Ingressos i despeses 
 

Els ingressos i les despeses han estat reconegudes i comptabilitzades d’acord amb els 
criteris de registre i meritació aplicables en funció de la seva naturalesa. Les despeses i 
ingressos es classifiquen a raó dels criteris orgànic, funcional i econòmic. Tot això amb el 
mateix grau d’especificació que es detalla en l’acord d’aprovació del Pressupost de l’exercici 
2012. 
 
17.1. Transferències i subvencions atorgades. 

 

A. Transferències i subvencions de corrents atorgades:  L’Ajuntament ha efectuat 
transferències i subvencions per import de 8.168.510,68 € de les quals ha pagat 
6.404.858,27 €. Per import les més significatives són les següents:    

 
característiques de la subvenció dades identificatives del perceptor import

APORTACIÓ 2012-GR.MERCAT Q0801347F-GRANOLLERS MERCAT EPE 930.000,00

APORTACIÓ 2012-CTUG P0800133A-CONSORCI CTUG 78.770,00

APORTACIÓ 2012-AMTU G62805106-AMTU 7.158,94

APORTACIÓ 2012-CASAL MESTRE G08781858-CASAL DEL MESTRE 4.700,00

APORTACIÓ 2012-LINGÜISTICA Q5856172A-CONSORCI NORMALITZACIÓ LINGÜISTICA 124.037,12

APORTACIÓ 2012-TDT P0800184D-CONSORCI TDT 288.040,00

APORTACIÓ 2012-GRANOLLERS ESCENA SL B62722442-GRANOLLERS ESCENA S.L. 1.394.677,55

APORTACIÓ 2012-MUSEU P5809506H-PATRONAT MUNICIPAL MUSEU 789.662,47

APORTACIÓ 2012-GRANOLLERS AUDIOVISUAL SL B65237877-GRANOLLERS AUDIOVISUAL SL 475.000,00

CONVENI PROMOCIÓ HANDBOL G08947293-CLUB BALONMANO GRANOLLERS 105.000,00

CONVENI PROMOCIÓ FUTBOL G08501587-ESPORT CLUB GRANOLLERS 37.500,00

CONVENI MITJA MARATÓ G64891864-ASSOCIACIÓ LA MITJA 9.000,00

CONVENI PROMOCIÓ ATLETISME G59500538-CLUB ATLÈTIC GRANOLLERS 8.550,00

CONVENI PROMOCIÓ BÀSQUET G08913873-CLUB BÀSQUET GRANOLLERS 70.300,00

CONVENI BALLADES SARDANES G59023572-AGRUPACIÓ SARDANISTA GRANOLLERS 13.770,00

CONVENI CASTELLERS G59578468-ASSOCIACIÓ CASTELLERA ELS XICS 6.750,00

CONVENI XARXA TRANSVERSAL P1700057A-CONSORCI XARXA TRANSVERSAL 6.560,00

CONVENI CAMPIONAT MUNDIAL Q2878006B-REAL FEDERACIIÓN ESP.BALONMANO 135.000,00

PLA ACOLLIDA A EL XIPRER R0800659E-PARROQUIA SANT ESTEVE 22.000,00

PLA ASSISTÈNCIAL Q2866001G-CREU ROJA ESPANYOLA 10.691,00

PLA IGUALTAT G60286846-ASSOCIACIÓ AMICS D'AFRICA 12.530,00

CONVENI ACTV.EXTRAESCOLARS G63570402-ASSOCIACIÓ CULTURAL GRANOLLERS 55.000,00

CONVENI TRASPORT URBÀ B08267122-AUTOBUSES DE GRANOLLERS SL 1.080.962,94

CONVENI FESTA MAJOR BLANCS V60625548-BLANCS DE GRANOLLERS 13.000,00

CONVENI FESTA MAJOR BLAUS G60882024-BLAUS DE GRANOLLERS 13.000,00

GESTIÓ RESIDUS P5809509B-CONSORCI RESIDUS VALLÈS ORIENTAL 646.370,00

TEATRE AUDITORI B62722442-GRANOLLERS ESCENA SL 22.000,00

Total transferències i subvencions 6.360.030,02  
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B. Transferències i subvencions de capital atorgades: L’Ajuntament ha efectuat 
transferències i subvencions per import de 22.000,00 euros que s’han pagat totes.  

 
 
17.2. Transferències i subvencions atorgades pendents de justificació.  
 
De les subvencions que s’han concedit durant l’exercici pressupostari 2012 per concurrència 
competitiva o concessió directa es realitza un control extra comptable sobre el compliment 
dels terminis de justificació que s’adjunta en annex XIII. El que es detalla  a continuació són 
la relació de subvencions concedides durant l’exercici 2012 que a la data d’elaboració 
d’aquesta memòria no s’han justificat: 
 
Bases particulars dels Serveis d'Educació i d'Esports per la concessió de subvencions i ajuts municipals per a entitats DATA 

aplicació pressup. DESCRIPCIÓ NIF ENTITAT IMPORT ex. doc. CONCESSIÓ ÒRGAN Data Condicions justificació

H411 32420 48900 Subvenció per projectes educatius 2012 G60613924 AMPA IES Celestí Bellera 664,00 2012 DO 22/05/12 JGL 28/02/13

H411 32420 48900 Subvenció per projectes educatius 2012 G58211277 AMPA Joan Solans 885,00 2012 DO 22/05/12 JGL 28/02/13

H411 32420 48900 Subvenció per projectes educatius 2012 G60246162 AMPA IES Carles Vallbona 786,00 2012 DO 29/05/12 JGL 28/02/13

2.335,00

Bases específiques per a la concessió d'ajuts a iniciatives juvenils a persones o entitats juvenils DATA 

aplicació pressup. DESCRIPCIÓ NIF ENTITAT IMPORT ex. doc. CONCESSIÓ ÒRGAN Data Condicions justificació

H441 33722 48900
Subvenció entitats juvenils 2012 
(programes iniciatives juvenils)

G63852271
Acció Cultural de Joves de 

Granollers
3.800,00 2012 DO 12/09/12 JGL 28/02/13

H441 33722 48900
Subvenció entitats juvenils 2012 
(programes iniciatives juvenils)

G64701071
Associació juvenil street 

stylers
900,00 2012 DO 12/09/12 JGL 28/02/13

H441 33722 48900
Subvenció entitats juvenils 2012 
(programes iniciatives juvenils)

G65283178
Associació juvenil Famiglia 

Folgore
200,00 2012 DO 12/09/12 JGL 28/02/13

4.900,00

Bases particulars i específiques del Servei de Cultura per a la concessió de subvencions i ajuts municipals per entitats DATA 

aplicació pressup. DESCRIPCIÓ NIF ENTITAT IMPORT ex. doc. CONCESSIÓ ÒRGAN Data Condicions justificació

H431 33430 48900 Subvenció any 2012 G59847822 Coral Albada 400,00 2012 DO 12/06/12 JGL 28/02/13

H431 33430 48900 Subvenció any 2012 G60877495 Drac de Granollers 900,00 2012 DO 26/06/12 JGL 28/02/13

H431 33430 48900 Subvenció any 2012 35042356Q Jordi Riera Pujal 750,00 2012 DO 26/06/12 JGL 28/02/13

2.050,00

Subvencions nominatives pressupost 2012 DATA 

aplicació pressup. DESCRIPCIÓ NIF ENTITAT IMPORT ex. doc. CONCESSIÓ ÒRGAN Data Condicions justificació

H411 32410 48900
Subvenció projectes educatius per al 

curs escolar 2011/2012
G63570402

Fundació Privada Cultural 
de Granollers AC

50.500,00 2012 ADO 24/04/12 JGL 28/02/13

H250 23230 48399

Conveni subvencional amb Càritas 
parroquial, de suport a accions d'atenció 

a les persones i famílies en especial 
situació de risc d'exclusió

R0800659E
Parròquia Sant Esteve de 

Granollers
8.000,00 2012 ADO 05/06/12 JGL 15/01/13

H160 24100 48905
Subvencions ESFL Promoció econòmica 

any 2012
G08496622 UGT Catalunya 5.000,00 2012 ADO 16/10/12 JGL 60 dies des de 31/12/12

H160 24100 48905
Subvencions ESFL Promoció econòmica 

any 2012
G08496606 CCOO 5.000,00 2012 ADO 16/10/12 JGL 60 dies des de 31/12/12

H461 23330 48100
Ajuts transport adaptat a Taller Xavier 

Quincoces curs 2012/2013
Ajuts transport adaptat a 
tallers Xavier Quincoces

16.000,00 2012 ADO 27/11/12 JGL
Abans de tramitar exp. 

Següent

H461 23140 48003 Ajut econòmic extraordinari a El Xiprer R0800659E
Parròquia Sant Esteve de 

Granollers
4.000,00 2012 ADO 18/12/12 JGL 31/03/14

H461 23140 48004
Ajut econòmic extraordinari a Creu roja 

de Granollers
Q2866001

Creu Roja Espanyola – 
Assemblea local

10.691,00 2012 ADO 18/12/12 JGL 31/03/14

99.191,00

DATA LÍMIT JUSTIFICACIÓ

DATA LÍMIT JUSTIFICACIÓ

DATA LÍMIT JUSTIFICACIÓ

DATA LÍMIT JUSTIFICACIÓ
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Bases específiques i particulars de la convocatòria de subvencions 2012 de Cooperació, Solidaritat i Drets de la Persona DATA 

aplicació pressup. DESCRIPCIÓ NIF ENTITAT IMPORT ex. doc. CONCESSIÓ ÒRGAN Data Condicions justificació

H233 92910 48601
Bestreta projecte 2132 “ampliació i 

reconstrucció del centre de salut i la 
maternitat de Missirah (Senegal)

G17125832
Fons Català de Cooperació 

al Desenvolupament
5.709,07 2012 DO 15/05/12 JGL 28/02/14

H233 92910 48601
Bestreta 100% projecte “Fomento de la 
lectura en el municipio de Chilanga (El 

Salvador)
G82257064 Ajuda en Acció 7.528,49 2012 DO 31/07/12 JGL 28/02/14

H233 92910 48601

Bestreta 100% subvenció projecte 
“Mitigación de los riesgos naturales en los 

seis municipios Z.Norte Chinand. 
(Nicaragua)

G61538187
Fundació Pau i Solidaritat 

Vallès Oriental
12.572,96 2012 DO 31/07/12 JGL 28/02/14

H233 92910 48601
Bestreta 100% subvenció projecte 

“Ampliación espacio físico y servicios 
ciudadanía en Villanueva (Nicaragua)

G61538187
Fundació Pau i Solidaritat 

Vallès Oriental
14.330,88 2012 DO 31/07/12 JGL 28/02/14

H233 92910 48601
Bestreta 100% projecte “Bicicletas 

ambulancia para el área rural de Malaw i”
G82262932

Agencia Adventista para el 
desarrollo y recursos

7.117,67 2012 DO 31/07/12 JGL 28/02/14

H233 92910 48601
Bestreta 100% subvenció “Programa de 
formació i d'inserció al mercat de treball 
per als joves de la Wilaya de Tetuan”

G59936336
Fundació Josep 
Comaposada

13.471,03 2012 DO 31/07/12 JGL 28/02/14

H233 92910 48601
Bestreta 100% subvenció projecte 

“Escola secundària de noies de Gannan, 
Tsö (Tibet) 2012”

G61589362 Fundació Rokpa 3.659,15 2012 DO 31/07/12 JGL 28/02/14

H233 92910 48601
Bestreta 100% subvenció projecte 

“Compra màquina, tractor i construcció 
garatge a Ngoye (Senegal)”

G60286846 Associació Amics de l'Àfrica 14.330,88 2012 DO 31/07/12 JGL 28/02/14

H233 92910 48601
Bestreta 100% subvenció projecte 

“Suport a l'escolarització en el 
departament d'Oussouye (Senegal)

G61754362 Fundació Educació Solidària 11.187,64 2012 DO 31/07/12 JGL 28/02/14

H233 92910 48601
Bestreta 100% subvenció projecte 

“Fortalecimiento capacidades de análisis 
red de mujeres en El Salvador”

G60401312 Cooperació 11.340,51 2012 DO 31/07/12 JGL 28/02/14

H233 92910 48601
Bestreta 100% subvenció projecte 

“Estades temporals de nens i nenes 
ucraïnesos”

G61075214 Associació Vallès Obert 7.310,96 2012 DO 31/07/12 JGL 28/02/13

H233 92910 48601
Bestreta 100% subvenció projecte “Pis 

d'acollida de nens i nenes saharauís 
malalts”

G60584703
Associació Amics Poble 
Saharauí Vallès Oriental

10.481,60 2012 DO 31/07/12 JGL 28/02/13

H233 92910 48601
Bestreta 100% subvenció “Exposició: 

resignar-se és perdre Testimonis 
coop.sindical internacional”

G59936336
Fundació Josep 
Comaposada

7.000,00 2012 DO 31/07/12 JGL 28/02/13

H233 92910 48601
Bestreta 100% subvenció projecte de 

sensibilització “Cicle de cinema africà de 
Granollers”

G60286846 Associació Amics de l'Àfrica 1.675,00 2012 DO 31/07/12 JGL 28/02/13

H233 92910 48601
Bestreta projecte 2478 “Movilización y 
propuestas sindicales trabajo decente, 

Rivas (Nicaragua)”
G17125832

Fons Català de Cooperació 
al Desenvolupament

10.563,53 2012 DO 18/12/12 JGL 28/02/14

H233 92910 48601
Bestreta projecte 1559 “Campanya 

d'alfabetizació a Nicaragua”
G17125832

Fons Català de Cooperació 
al Desenvolupament

2.000,00 2012 DO 18/12/12 JGL 28/02/14

H233 92910 48601
Bestreta projecte 2123 “Comprendre el 

passat per construir el futur (El 
Salvador)”

G17125832
Fons Català de Cooperació 

al Desenvolupament
3.000,00 2012 DO 18/12/12 JGL 28/02/14

H233 92910 48601
Bestreta projecte 2438 “Projecte 

Sarajevo. Record i futur”
G17125832

Fons Català de Cooperació 
al Desenvolupament

7.000,00 2012 DO 18/12/12 JGL 28/02/14

H233 92910 48601
Bestreta subvenció projecte 2449 

“Agenda Llatinoamericana mundial 2013 - 
campanya 2012”

G17125832
Fons Català de Cooperació 

al Desenvolupament
2.000,00 2012 DO 18/12/12 JGL 28/02/14

152.279,37

DATA LÍMIT JUSTIFICACIÓ
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17.3. Transferències i subvencions rebudes. 
 

A. Transferències i subvencions corrents rebudes: L’Ajuntament ha rebut subvencions i 
transferències per import de 23.598.271,82 €, dels quals s’han ingressat 19.328.217,31 €. 
Per import les més significatives són les següents: 
 

 Participació en Tributs de l’Estat             10.819.609,80 Euros 
Convenis i subvencions Generalitat               10.722.612,19 Euros 
Fons Català de Cooperació Local          461.083,69 Euros 
Convenis i subvencions Diputació Barcelona         720.200,45 Euros 
Convenis i subvencions Consell Comarcal         290.427,88 Euros 
Subvenció Estatal pel servei d’autobusos          230.951,61 Euros 
Convenis i subvencions consorcis             73.550,75 Euros 
Aportacions empreses privades                132.360,00 Euros 
Subvencions europees                      39.791,40 Euros 
 

B. Transferències i subvencions de capital rebudes: L’Ajuntament ha rebut subvencions i 
transferències de capital per import de 3.076.435,23 Euros, dels quals s’han ingressat 
1.035.635,95 €. Per import les més significatives són les següents: 

 
Transferència a l’EPE Granollers Mercat per Can Muntanyola         500.000,00  Euros 
Subvencions Generalitat per retorn de préstecs              65.097,86  Euros 
Generalitat (ampliació Centre Educatiu Ponent)                                  873.984,98  Euros 
Generalitat (PUOSC accés Hospital)                                               555.928,04  Euros 
Diputació (programa crèdit local)          338.907,92  Euros 
Diputació – centre de dia per a la gent gran             318.203,39  Euros 
Subvenció Generalitat - FEDER per viver d’empreses audiovisuals     88.151,77  Euros 
Subvenció Generalitat - FEDER per Can Muntanyola          48.147,85  Euros 
 
 

17.4. Transferències i subvencions rebudes pendent de justificació.  
 
La informació sobre les transferències i subvencions rebudes  pendents de justificar són les 
que es detallen a continuació i que coincideixen amb els compromisos d’ingressos per 
subvencions concertats pendents de realitzar d’import total acumulat de 2.641.303,14 euros: 
 

Característiques de la Subvenció 
Import 
Rebut 

Import 
Pendent de 

Justificar
FEDER-CAN MUNTANYOLA 196.255,45 148.107,60

SOC-FORMACIÓ OCUPACIONAL 32.557,50 32.557,50

GENERALITAT-TREBALL BARRIS 147.826,32 147.826,32

UE-PROJECTE EUROSCAPE 53.308,88 13.517,48

UE-PROJECTE SUDEAU 143.421,00 143.421,00

GENERALITAT-PAVELLÓ CONGOS 1.260.000,00 1.260.000,00

CC V.OR.- ACCÉS HOSPITAL 800.000,00 244.071,96

FEDER-AMPIACIÓ CR.GIRONA 493.761,12 493.761,12

DIPUTACIÓ-QUALITAT ACUSTICA 4.195,62 4.195,62

GENERALITAT-PLA ENTORN 77.985,00 59.417,00

GENERALITAT-ESCOLA PONENT 901.783,06 27.798,08

GENERALITAT-VIVER EMPRESES 107.470,66 19.318,89

DIPUTACIÓ-VIVER EMPRESES 53.735,33 9.659,44

GENERALITAT-DEPENDÈNCIA 188.255,63 37.651,13

Total Subvencions: 4.460.555,57 2.641.303,14  
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COMPROMÍS D'INGRÉS
      COMPROMISOS CONCERTATS

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ

INCORPORATS 
DE 

PRESS.TANCATS
A L'EXERCICI TOTAL

COMPROMISOS 
REALITZATS

COMPROMISOS 
PENDENTS DE 

REALITZAR A 31 
DESEMBRE

42090 Altres transferències corrents 0,00 95.259,92 95.259,92 95.259,92 0,00

45007 Generalitat S.O.C 0,00 7.999,25 7.999,25 7.999,25 0,00

45008 Generalitat Treball als barris 0,00 286.189,69 286.189,69 138.363,37 147.826,32

45010 Generalitat activitats culturals 0,00 5.730,00 5.730,00 5.730,00 0,00

45014 Generalitat infància i joventu 0,00 22.725,00 22.725,00 22.725,00 0,00

45015 Generalitat fons documentals 0,00 12.631,00 12.631,00 12.631,00 0,00

45020 Conveni ICASS serveis socials 0,00 437.154,17 437.154,17 437.154,17 0,00

45022 Generalitat punt de trobada 0,00 37.915,24 37.915,24 37.915,24 0,00

45023 Generalitat atenció a domicili 0,00 138.369,69 138.369,69 138.369,69 0,00

45024 Generalitat centres oberts 0,00 93.000,00 93.000,00 93.000,00 0,00

45025 Generalitat petits i grans 0,00 2.080,35 2.080,35 2.080,35 0,00

45027 Generalitat projectes immigració 0,00 41.458,67 41.458,67 41.458,67 0,00

45028 Generalitat espai Sirius 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

45030 Convenis Generalitat en educació 0,00 145.600,00 145.600,00 145.600,00 0,00

45032 Generalitat E.B. Tortuga 0,00 96.200,00 96.200,00 96.200,00 0,00

45033 Generalitat E.B. El Teler 0,00 122.200,00 122.200,00 122.200,00 0,00

45043 Generalitat Pla d'entorn 0,00 77.985,00 77.985,00 18.568,00 59.417,00

45053 Generalitat Formació ocupacional 0,00 168.662,96 168.662,96 136.105,46 32.557,50

45054 Generalitat Plans Ocupacio 0,00 254.280,42 254.280,42 254.280,42 0,00

45057 Generalitat Treball als barris 0,00 27.045,55 27.045,55 27.045,55 0,00

45058 Generalitat AODL Autoocupació 0,00 27.045,55 27.045,55 27.045,55 0,00

45061 Generalitat drogodependencies 0,00 44.898,83 44.898,83 44.898,83 0,00

45065 Generalitat transport adaptat 0,00 37.979,06 37.979,06 37.979,06 0,00

45067 Generalitat promocio atencio dona 0,00 222.755,63 222.755,63 185.104,50 37.651,13

45080 Altres subvencions corrents de CA 0,00 32.680,00 32.680,00 32.680,00 0,00

45083 Generalitat programa SUMA'T 0,00 28.242,18 28.242,18 28.242,18 0,00

45086 Generalitat prevenció drogues 0,00 15.082,68 15.082,68 15.082,68 0,00

45096 Prestec s_1_07 Garatge bibliobus 0,00 5.401,24 5.401,24 5.401,24 0,00

45097 Prestec s_1_08 poliesp. Can Bassa 0,00 13.884,08 13.884,08 13.884,08 0,00

45098 Prestec s_1_09 sala gimnàstica 0,00 4.366,27 4.366,27 4.366,27 0,00

45099 Generalitat int. ICF sala RUFA 0,00 2.212,59 2.212,59 2.212,59 0,00

46100 Subvencio Diputacio 0,00 85.647,55 85.647,55 85.647,55 0,00

46101 Subvencio Diputacio e-administracio 0,00 16.653,21 16.653,21 16.653,21 0,00

46102 Subvencio Diputacio Oficina Pla estrategic 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00

46111 Diputacio GRA 0,00 25.427,00 25.427,00 25.427,00 0,00

46120 Diputacio serveis socials 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00

46122 Diputació suficiència alimentària 0,00 8.887,00 8.887,00 8.887,00 0,00

46123 Diputacio PADI 0,00 19.684,76 19.684,76 19.684,76 0,00

46124 Diputacio serveis socials 0,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 0,00

46125 Diputació SAD 0,00 60.344,48 60.344,48 60.344,48 0,00

46132 Diputacio activitats extraescolars 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00

46134 Diputacio atenció a la infància 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00

46161 Diputacio consum 0,00 13.118,00 13.118,00 13.118,00 0,00

46162 Diputació salut publica 0,00 41.332,00 41.332,00 41.332,00 0,00

46170 Diputacio medi ambient 0,00 6.695,62 6.695,62 2.500,00 4.195,62

46181 Diputacio Centre de cultura de la pau 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00

46184 Diputacio mediacio comunitaria 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00

46190 Diputació suport ordenacio comercial 0,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 0,00

46501 CCVOR Intercanvi xeringues 0,00 2.163,00 2.163,00 2.163,00 0,00

46503 CCVOR Llei dependencia 0,00 13.128,44 13.128,44 13.128,44 0,00

46505 CCVOR Punt de trobada 0,00 40.698,99 40.698,99 40.698,99 0,00

46702 Subv. Consorci conca del riu Besós 0,00 6.498,16 6.498,16 6.498,16 0,00

49700 Altres transferències de la Unió Europea 0,00 53.308,88 53.308,88 39.791,40 13.517,48

49704 Projecte SUDEAU 0,00 143.421,00 143.421,00 0,00 143.421,00

75001 Generalitat retorn capital pr. ICF 2/07 0,00 20.633,68 20.633,68 20.633,68 0,00

75002 Generalitat retorn capital pr. ICF 1/09 0,00 5.633,73 5.633,73 5.633,73 0,00

75003 Generalitat retorn capital pr. ICF 1/08 0,00 14.427,92 14.427,92 14.427,92 0,00

75004 Generalitat retorn capital pr. UNNIM 1/07 0,00 24.402,53 24.402,53 24.402,53 0,00

75012 Generalitat Puosc Francesc Tarafa 0,00 6.878,21 6.878,21 6.878,21 0,00

75032 Generalitat ampliació CEIP Ponent 0,00 901.783,06 901.783,06 873.984,98 27.798,08

75061 Generalitat Pavelló Congost 0,00 1.260.000,00 1.260.000,00 0,00 1.260.000,00

75081 PUOSC Equipament Museu de La Tela 0,00 88.407,99 88.407,99 88.407,99 0,00

75082 PUOSC Accessos Hospital 0,00 800.000,00 800.000,00 555.928,04 244.071,96

76102 Subvenció DB instal·lació electrica EMT 0,00 148.651,33 148.651,33 148.651,33 0,00

76109 Subvenció DB cenrte gent gran 0,00 318.203,39 318.203,39 318.203,39 0,00

79101 FEDER Generalitat viver empreses audiovis 0,00 107.470,66 107.470,66 88.151,77 19.318,89

79102 FEDER Diputacio viver empreses audiovisu 0,00 53.735,33 53.735,33 44.075,89 9.659,44

79103 FEDER Generalitat Can Muntanyola 0,00 196.255,45 196.255,45 48.147,85 148.107,60

79104 FEDER renovació carrer Girona 0,00 493.761,12 493.761,12 0,00 493.761,12

0,00 7.647.287,51 7.647.287,51 5.005.984,37 2.641.303,14  
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18. Valors rebuts en dipòsit 
 
L'estat i la situació dels valors rebuts en dipòsit és el detallat següent: 
 

ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT

concepte Descripció
SALDO A 1 
DE GENER

MODIFICACIONS 
SALDO INICIAL

DIPÒSITS 
REBUTS A 
L'EXERCICI

TOTAL 
DIPÒSITS 
REBUTS

DIPÒSITS 
CANCEL.LATS

DIPÒSITS 
PENDENTS 

DEVOLUCIÓ A 
31 DESEMBRE

70400 DIPOSITS EMPRESES PRIV. PER ADJUDICACIO SERVEIS 1.784.951,79 0,00 365.837,83 2.150.789,62 468.475,78 1.682.313,84

70400 DIPOSITS EMPRESES PRIVADES ADJUDICACIO OBRES 3.203.498,98 0,00 108.235,04 3.311.734,02 512.833,62 2.798.900,40

70400 DIPÓSITS D'EMPRESES PRIV.CONCESSIONS CONS. 61.565,12 0,00 0,00 61.565,12 0,00 61.565,12

70400 DIPOSITS EMPRESES PRIV.CONCESSIO SERVEIS PUBLICS 392.588,59 0,00 0,00 392.588,59 19.058,50 373.530,09

70400 DIPOSITS EMPRESES PRIV. RECURSOS CONTRA 1.258.023,32 0,00 316.741,25 1.574.764,57 42.754,29 1.532.010,28

70400 ALTRES DIPOSITS REBUTS D'EMPRESES PRIVADES -1.398.172,35 0,00 123,96 -1.398.048,39 1.575,02 -1.399.623,41

70400 DIPOSITS EMPRESES PRIVADES - LLICENCIES OBRES -281.913,36 0,00 24.327,30 -257.586,06 322.916,11 -580.502,17

70400 DIPOSITS EMPRESES PRIV.- CESSIONS AJUNTAMENT 85.730,77 0,00 0,00 85.730,77 0,00 85.730,77

70400 DIPOSITS EMPRESES PRIV.-INFRAESTRUCTURA I EQUIP. 3.533.110,88 0,00 0,00 3.533.110,88 1.162.329,86 2.370.781,02

70400 DIPÓSITS DE PART. CONCESSIONS CONCER. 7.497,73 0,00 0,00 7.497,73 0,00 7.497,73

70800 REBUTS QUOTES P.M.BRESSOL-ANYS ANTERIORS- 11.221,28 0,00 0,00 11.221,28 0,00 11.221,28

70800 REBUTS EMISSIONS TVG - ANYS ANTERIORS-- 12.589,17 0,00 0,00 12.589,17 0,00 12.589,17

70800 INVERSIOS FINANCERES SEC.PÚBLIC-ANYS 30,05 0,00 0,00 30,05 0,00 30,05

70800 ALTRES INVERSIONS FINANC-ACCIONS-ANYS 700,18 0,00 0,00 700,18 0,00 700,18

70800 ALTRES INVERSIONS FINANC.-FONS INV.-ANYS 391,12 0,00 0,00 391,12 0,00 391,12

70800 SEGELL MUNICIPAL 267,30 0,00 0,00 267,30 0,00 267,30

70800 ALTRES VALORS -946.512,50 0,00 0,00 -946.512,50 51.325,56 -997.838,06

7.725.568,07 0,00 815.265,38 8.540.833,45 2.581.268,74 5.959.564,71  
 
Cal dir que els saldos de dipòsits que apareixen en negatiu són fruit de les regularitzacions 
comptables que es van produir l’any 2000 (pel canvi de programa comptable) i el 2006 per la 
introducció de la nova ICAL. Caldria realitzar una conciliació entre els documents físics en 
dipòsit a la tresoreria i els que apareixen als estats comptables. 
 
 
19. Quadre de finançament 
 
Els recursos obtinguts en l'exercici, així com la seva aplicació o ocupació durant el mateix 
exercici i l'efecte que han produït tals operacions sobre el capital circulant és el que es 
dedueix dels estats que es detallen a continuació: 
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   AJUNTAMENT GRANOLLERS - 2012 Data de Referència: 31/12/2012  
 Data de Creació: 18/06/2013 
 

 QUADRE DE FINANÇAMENT  
 FONS APLICATS  EXERCICI  2012    EXERCICI  2011 FONS OBTINGUTS  EXERCICI  2012    EXERCICI  2011 
 1. Recursos aplicats en operacions de gestió  66.250.268,89 60.381.498,97 1. Recursos procedents d'operacions de gestió  82.130.426,82 66.999.195,85 
 a) Reducció d'existències de productes acabats  0,00 0,00 a) Vendes i prestacions de serveis  109.757,37 19.054,58 
 b) Aprovisionaments  0,00 0,00 b) Augment d'existències de productes acabats  0,00 0,00 
 c) Serveis exteriors  18.067.925,99 20.957.706,69 c) Ingressos tributaris  39.439.597,51 37.585.468,09 
 d) Tributs  0,00 0,00 d) Ingressos urbanístics  0,00 0,00 
 e) Despeses de personal i prestacions socials  27.191.864,42 20.161.118,72 e) Transferències i subvencions  27.431.344,54 16.231.408,89 
 f) Transferències i subvencions  8.190.510,68 9.489.378,75 f) Ingressos financers  606.741,54 737.279,07 
 g) Despeses financeres  1.267.261,67 1.283.781,51 g) Altres ingressos de gestió corrent i excepcionals  7.834.202,83 6.614.025,49 
 h) Altres pèrdues de gestió corrent i excepcionals  2.634.249,93 1.780.730,27 h) Provisions aplicades d'actius circulants  6.708.783,03 5.811.959,73 
 i) Dotació provisions d'actius circulants  8.898.456,20 6.708.783,03 
 2. Cobraments pendents d'aplicació  -32.014,87 -13.770,33 
 2. Pagaments pendents d'aplicació  -34,89 37,05 
 3. Increments directes del patrimoni  0,00 0,00 
 3. Despeses amortitzables  0,00 0,00 a) En adscripció  0,00 0,00 
 b) En cessió  0,00 0,00 
 4. Adquisicions i altres altes d'immobilitzat  9.775.496,67 11.020.148,49 
 a) Invers. destinades a l'ús general  2.507.428,15 3.641.213,33 4. Deutes a llarg termini  661.861,31 4.762.261,33 
 b) Invers. immaterials  32.436,43 47.236,58 a) Emprèstits i passius anàlegs  0,00 0,00 
 c) Invers. materials  5.235.632,09 7.331.698,58 b) Préstecs rebuts  661.261,31 4.762.261,33 
 d) Invers. gestionades  0,00 0,00 c) Altres conceptes  600,00 0,00 
 e) Patrimoni públic del sòl  0,00 0,00 
 5. Alienacions i altres baixes d'immobilitzat  9.736.659,76 306.783,24 
 f) Invers. financeres  2.000.000,00 0,00 
 a) Invers. destinades a l'ús general  0,00 0,00 
 5. Disminucions directes de patrimoni  9.490.660,94 0,00 b) Invers. immaterials  0,00 0,00 
 a) En adscripció  9.490.660,94 0,00 c) Invers. materials  9.736.659,76 306.783,24 
 b) En cessió  0,00 0,00 d) Patrimoni públic del sòl  0,00 0,00 
 c) Lliurat a l'ús general  0,00 0,00 e) Invers. financeres  0,00 0,00 
 6. Cancel·lació o traspàs a CT de deutes a LT  4.781.167,76 7.434.258,88 6. Cancel·lació anticipada o traspàs a curt termini  0,00 0,00 
 a) Emprèstits i altres passius  0,00 0,00 d'immobilitzats financers  
 b) Per préstecs rebuts  4.781.167,76 7.434.258,88 
 c) Altres conceptes  0,00 0,00 
 7. Provisions per a riscs i despeses  0,00 0,00 
 TOTAL APLICACIONS  90.297.559,37 78.835.943,39 TOTAL ORÍGENS  92.496.933,02 72.054.470,09 
 EXCÉS D'ORÍGENS S/APLICACIONS EXCÉS D'APLICACIONS S/ORÍGENS 
 (AUGMENT DE CAPITAL CIRCULANT)  2.199.373,65 (DISMINUCIÓ DE CAPITAL CIRCULANT)  6.781.473,30 
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  AJUNTAMENT GRANOLLERS - 2012 Data de Referència: 31/12/2012   
 Data de Creació: 18/06/2013 
 
 
 

 QUADRE DE FINANÇAMENT  
  EXERCICI  2012 EXERCICI  2011 
 VARIACIÓ DE CAPITAL CIRCULANT  AUGMENTS  DISMINUCIONS  AUGMENTS  DISMINUCIONS  
 1. Existències  
 2. Deutors  
 a) Pressupostaris  3.960.944,43 479.487,68 
 b) No pressupostaris  162.836,62 112.367,92 
 c) Per administració de recursos d'altres ens  56.802,63 52.361,46 
 d) Variació de provisions  2.189.673,17 896.823,30 
 3. Creditors  
 a) Pressupostaris  117.397,29 544.438,23 
 b) No pressupostaris  83.143,68 328.310,75 
 c) Per administració de recursos d'altres ens  19.505,78 49.885,50 
 4. Inversions financeres temporals  
 5. Emprèstits i altres deutes a curt termini  
 a) Emprèstits i altres emisions  
 b) Préstecs rebuts i altres conceptes  504.771,85 1.020.028,00 
 6. Altres comptes no bancaris  
 7. Tresoreria  
 a) Caixa  3.801,02 26.934,09 
 b) Bancs i institucions de crèdit  232.661,82 5.399.661,27 
 8) Ajustos per periodificació  

 TOTAL  4.765.455,97 2.566.082,32 1.064.412,45 7.845.885,75 

 TOTAL VARIACIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT  2.199.373,65 6.781.473,30 
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20. Informació pressupostària 
 
 

La liquidació del pressupost es va provar per Resolució d'Alcaldia 236/2013 de 14 de març de 
2013, de la qual es va donar compte al Ple de la Corporació de 26 de març de 2013.  
 

La informació que segueix és un detall resumit dels aspectes més importants de la gestió del 
pressupost general de l’Entitat corresponent a l’exercici 2012.  
 
Cal indicar que un cop formulats els comptes anuals de les societats municipals i l’EPE s’ha 
procedit a calcular la consolidació dels comptes 2012 a nivell de liquidació pressupostària, 
seguint el model d’estructura pressupostària definida pel Ministeri d’Economia i Hisenda per a 
les entitats locals. Així en l’annex XII s’adjunta l’estat de consolidació de les liquidacions 
pressupostàries 2012 del grup Ajuntament de Granollers, que inclou també el Patronat del 
Museu, les societats municipals finançades majoritàriament a través de l’Ajuntament com 
Granollers Escena S.L. Granollers Audiovisual S.L. i l’EPE Granollers Mercat.  
També  a efectes informatius s’ha inclòs en la consolidació la societat  Granollers Promocions, 
SA, que fins a l’exercici 2012 es considerava finançada majoritàriament mitjançant ingressos 
de mercat, situació que s’ha desvirtuat durant els darrers dos anys, fet que ha provocat que 
de cara al pressupost 2013 ha passat a ser considerada a efectes de tutela financera dins del 
grup  finançat amb ingressos majoritàriament de no mercat.  
 
 
 

20.1. Exercici corrent. 
 
A) Pressupost de despeses 

 
A.1) Modificacions de crèdit  
 

En el transcurs de l’exercici econòmic s’han tramitat i aprovat expedients de modificació dels 
crèdits inicials del pressupost de despeses amb el detall que es dedueix de l’estat del 
document de l’annex I (llistat SICAP MEM201A1_04). 
 

Cal indicar que en l’expedient 10/2012 de modificació de crèdit per incorporació de romanents 
d’import total 136.686,82 € la Intervenció municipal va emetre informe d’objeccions sense 
efectes suspensius, motivat perquè es va detectar que part dels romanents de crèdit d’aquest 
expedient que es volien incorporar al pressupost 2012 ja s’havien comptabilitzat com despesa 
compromesa i inclús en alguns casos s’havia reconegut l’obligació. Per tant la Intervenció va 
entendre que aquests romanents de crèdit es finançaven a través del pressupost 2012 i per 
tant caldria excloure’ls de l’expedient modificatiu, però si igualment  es volia dotar de crèdit 
per les citades aplicacions pressupostàries caldria utilitzar la modalitat de modificació 
pressupostària  de suplement o crèdit extraordinari. 
En data, 24 d'abril de 2012 la Intervenció municipal va sol·licitar a la Subdirección general de 
relaciones financieras con las entidades locales del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, un informe en relació a la interpretació de la inclusió en un 
expedient d’incorporació de romanents de crèdit d’aquells que ja s’haguessin  executat en el 
nou pressupost, sense que a la data d’emissió d’aquest compte general s’hagi rebut resposta. 
 
A.2) Romanents de crèdit  
 

A partir del programa de comptabilitat no s’obtenen els llistats per aplicació pressupostària 
dels romanents de crèdit incorporables i no incorporables que es defineixen en la ICAL. 
Únicament es disposa dels llistats dels romanents de crèdit incorporables a propers exercicis 
corresponents al finançament afectat que es detallen en l’apartat 20.4 de la memòria. 
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A.3) Execució projecte de despesa 
 

La informació individualitzada dels projectes de despesa es controlen de manera independent 
al programa de comptabilitat i la única informació en aquest sentit es la recollida en l’apartat 
20.4 de la memòria, on s’inclou informació sobres les despeses per projectes (inclosos en 
l’annex d’inversions o que es financin amb recursos afectats), les seves fonts de finançament 
i les desviacions corresponents. 
 
A.4) Creditors per operacions pendents d’aplicar a pressupost  
 

El detall de les operacions per operacions pendents d’aplicar al pressupost 2012 són les que 
es de tallen en l’estat de l’annex II (llistat SICAP MEM201A4_04) amb un import total 
acumulat de 101.637,15 €, que coincideix amb el saldo que consta a 31-12-2012 en el 
compte 413 (creditors per obligacions pendents d’aplicar a pressupost).  
 
Posteriorment al tancament de la comptabilitat 2012 s’ha tingut coneixement d’un deute 
d’import 105.132,66 € a favor de l’Ajuntament de les Franqueses en  concepte de quotes 
d’urbanització del sector P d’import 105.132,66 €.  Aquesta obligació no està reconeguda en 
la comptabilitat municipal i per tant s’hauria d’afegir al saldo reconegut d’operacions pendents 
d’aplicar al pressupost. 
 
 

 
B) Pressupost d’ingressos 
 
B.1.   Procés de gestió  
 
Als quadres adjunts es detalla la gestió de drets: 
 
B.1.1. Drets anul·lats.- són els que es mostren en el següent quadre: 
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Procés de gestió: Drets anul.lats

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ
ANUL.LACIÓ DE 
LIQUIDACIONS

AJORNAMENT I 
FRACCIONAMENT

DEVOLUCIONS 
D'INGRESSOS

TOTAL DRETS 
ANUL.LATS

11200 IBI naturalesa rustega 33,22 0,00 6,05 39,27

11300 IBI naturalesa urbana 170.226,40 0,00 146.719,59 316.945,99

11500 I.sobre vehicles de traccio mecànica 39.425,41 0,00 8.922,98 48.348,39

11600 I.increment valor terrenys urbana 33.839,02 0,00 734,04 34.573,06

13000 I.sobre activitats econòmiques 169.693,34 0,00 8.604,70 178.298,04

29000 I. sobre construccions, instal 8.546,69 0,00 141.309,27 149.855,96

30100 Taxa pel servei de clavegueram 16.822,77 0,00 12.228,47 29.051,24

30200 Taxa per recollida d'escombraries 20.729,56 0,00 4.982,48 25.712,04

30501 Taxa de cementiri per conservació 24,60 0,00 27,90 52,50

30502 Altres taxes de cementiri 31,35 0,00 0,00 31,35

30503 Taxa de cementiri per compra o lloguer 98,70 0,00 0,00 98,70

30901 Taxa per serveis de la policia local 0,00 0,00 549,00 549,00

31102 Taxa per teleassistencia 0,00 0,00 783,60 783,60

31103 Taxa per treball familiar 0,00 0,00 2.595,26 2.595,26

31104 Taxa per menjador a domicili 0,00 0,00 308,04 308,04

31105 Taxa per transport adaptat 0,00 0,00 566,23 566,23

31210 Taxa ensenyament 211,73 0,00 4.995,69 5.207,42

31212 Taxa ensenyament E.B. Tortuga 167,35 0,00 0,00 167,35

31213 Taxa ensenyament E.B. El Teler 167,35 0,00 0,00 167,35

31214 Taxa ensenyament E.B. Congost 167,35 0,00 0,00 167,35

31220 Taxa servei menjador 0,00 0,00 1.140,82 1.140,82

31222 Taxa menjador E.B. Tortuga 23,09 0,00 0,00 23,09

31224 Taxa menjador E.B. Congost 0,00 0,00 6,81 6,81

31231 Taxa activitats estiu infantil 0,00 0,00 469,99 469,99

31301 Taxa esport escolar i lleure 0,00 0,00 1.240,00 1.240,00

32100 Taxa per llicencies urbanistiques 154,50 0,00 30,90 185,40

32301 Taxa per llicencia d'obertura 0,00 0,00 7.907,00 7.907,00

32302 Taxa per tramitacio instruments planejam 0,00 0,00 85,50 85,50

32500 Taxa per expedició de documents 0,00 0,00 35,00 35,00

32600 Taxa per retirada de vehicles 0,00 0,00 682,90 682,90

32905 Llicencia d'autotaxis i vehicles de llogue 125,15 0,00 0,00 125,15

32908 Taxa per llicencia de gual 1.555,77 0,00 0,00 1.555,77

33100 Taxa per entrada de vehicles 11.151,12 0,00 944,17 12.095,29

33201 Taxa aprof. sol, vol i subsol ex. tancats 0,00 0,00 79.445,19 79.445,19

33500 Taxa OVP amb terrasses 14.912,00 0,00 284,00 15.196,00

33601 Taxa OVP mercats 3.461,43 0,00 0,00 3.461,43

33901 Taxa OVP llocs de venda 5.251,61 0,00 0,00 5.251,61

33903 Taxa OVP tanques,bastides 0,00 0,00 4.746,79 4.746,79

34200 Preus per serveis educatius 0,00 0,00 16,25 16,25

34301 Preus activitats esportives adults i gent 0,00 0,00 259,05 259,05

34911 Preu per utilitzacio centres civics 0,00 0,00 38,40 38,40

34913 Preu per utilització RUFA 0,00 0,00 254,39 254,39

34917 Preu per utilitzacio instal.lacions educat 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00

34921 Preus activitats centres civics 0,00 0,00 136,42 136,42

34940 Preu public per recollida comercial 106.962,58 0,00 11.068,21 118.030,79

39120 Multes per infraccions de circ 9.841,52 0,00 2.339,84 12.181,36

39190 Altres multes i sancions 2.710,00 0,00 450,00 3.160,00

39211 Recàrrec de constrenyiment 0,00 0,00 2.185,27 2.185,27

39212 Costes recaptacio executiva 0,00 0,00 210,52 210,52

39300 Interessos de demora 0,00 0,00 8.711,12 8.711,12

39301 Interessos de demora d'IAE 239,70 0,00 0,00 239,70

42000 Participació en els tributs de l'Estat 0,00 0,00 738.361,08 738.361,08

45030 Convenis Generalitat en educació 0,00 0,00 5.829,31 5.829,31

45036 Generalitat Pla de millora EMT 0,00 0,00 14.573,33 14.573,33

45050 Convenis Generalitat ocupació 0,00 0,00 18.440,78 18.440,78

45051 Generalitat Taller d'ocupació 0,00 0,00 24.146,57 24.146,57

45060 Altres convenis amb la Generalitat 0,00 0,00 3.322,92 3.322,92

45070 Plans extraordinaris ocupacio 0,00 0,00 3.654,41 3.654,41

46504 CCVOR Beques de menjador 0,00 0,00 105.954,61 105.954,61

48000 Aportació de famílies i e.s.f.l 0,00 0,00 80,85 80,85

52000 Interessos de diposits 0,00 0,00 0,24 0,24

55003 Concessió quioscos i bars 5.276,31 0,00 0,00 5.276,31

625.349,62 0,00 1.370.385,94 1.995.735,56  
 
 

B.1.2. Drets cancel·lats.-  No n’hi han. 
 
 
B.1.3.  Recaptació Neta .- La informació sobre la recaptació neta figura en el quadre de 
l’annex III (llistat SICAP MEM201B1NETO_04). 
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B.2. Devolucions d’ingressos 
 

Es mostren en el següent quadre: 
 
DEVOLUCIONS D'INGRÉS

APLICACIÓ 
PRESSUPOST.

DESCRIPCIÓ
PENDENTS DE 
PAGAMENT A 
1 DE GENER

MODIFICAC.  
SDO.INICIAL  

I ANUL.L.

RECONEGUDES 
A L'EXERCICI

TOTAL 
DEVOLUCIONS 
RECONEGUDES

PRESCRIP.
PAGADES A 
L'EXERCICI

PENDENTS DE 
PAGAMENT A 
31 DESEMBRE

11200 IBI naturalesa rustega 0,00 0,00 6,05 6,05 0,00 6,05 0,00

11300 IBI naturalesa urbana 0,00 0,00 147.685,38 147.685,38 0,00 146.719,59 965,79

11500 I.sobre vehicles de traccio mecànica 143,88 0,00 9.710,54 9.854,42 0,00 8.922,98 931,44

11600 I.increment valor terrenys urbana 0,00 0,00 847,46 847,46 0,00 734,04 113,42

13000 I.sobre activitats econòmiques 0,00 0,00 8.604,70 8.604,70 0,00 8.604,70 0,00

29000 I. sobre construccions, instal 1.936,30 0,00 139.372,97 141.309,27 0,00 141.309,27 0,00

30100 Taxa pel servei de clavegueram 0,00 0,00 12.309,60 12.309,60 0,00 12.228,47 81,13

30200 Taxa per recollida d'escombraries 0,00 0,00 5.053,22 5.053,22 0,00 4.982,48 70,74

30501 Taxa de cementiri per conservació 0,00 0,00 27,90 27,90 0,00 27,90 0,00

30901 Taxa per serveis de la policia local 0,00 0,00 549,00 549,00 0,00 549,00 0,00

31102 Taxa per teleassistencia 0,00 0,00 783,60 783,60 0,00 783,60 0,00

31103 Taxa per treball familiar 0,00 0,00 2.595,26 2.595,26 0,00 2.595,26 0,00

31104 Taxa per menjador a domicili 0,00 0,00 308,04 308,04 0,00 308,04 0,00

31105 Taxa per transport adaptat 0,00 0,00 566,23 566,23 0,00 566,23 0,00

31210 Taxa ensenyament 0,00 0,00 5.364,79 5.364,79 0,00 4.995,69 369,10

31220 Taxa servei menjador 0,00 0,00 1.140,82 1.140,82 0,00 1.140,82 0,00

31224 Taxa menjador E.B. Congost 0,00 0,00 6,81 6,81 0,00 6,81 0,00

31231 Taxa activitats estiu infantil 0,00 0,00 469,99 469,99 0,00 469,99 0,00

31301 Taxa esport escolar i lleure 0,00 0,00 1.440,00 1.440,00 0,00 1.240,00 200,00

32100 Taxa per llicencies urbanistiques 0,00 0,00 30,90 30,90 0,00 30,90 0,00

32301 Taxa per llicencia d'obertura 0,00 0,00 8.113,00 8.113,00 0,00 7.907,00 206,00

32302 Taxa per tramitacio instruments 0,00 0,00 85,50 85,50 0,00 85,50 0,00

32500 Taxa per expedició de documents 0,00 0,00 35,00 35,00 0,00 35,00 0,00

32600 Taxa per retirada de vehicles 106,00 0,00 576,90 682,90 0,00 682,90 0,00

33100 Taxa per entrada de vehicles 0,00 0,00 2.088,69 2.088,69 0,00 944,17 1.144,52

33201 Taxa aprof. sol, vol i subsol ex. 0,00 0,00 79.445,19 79.445,19 0,00 79.445,19 0,00

33500 Taxa OVP amb terrasses 0,00 0,00 284,00 284,00 0,00 284,00 0,00

33903 Taxa OVP tanques,bastides 0,00 0,00 4.746,79 4.746,79 0,00 4.746,79 0,00

34200 Preus per serveis educatius 0,00 0,00 16,25 16,25 0,00 16,25 0,00

34301 Preus activitats esportives adults i 0,00 0,00 299,05 299,05 0,00 259,05 40,00

34911 Preu per utilitzacio centres civics 0,00 0,00 38,40 38,40 0,00 38,40 0,00

34913 Preu per utilització RUFA 0,00 0,00 254,39 254,39 0,00 254,39 0,00

34921 Preus activitats centres civics 0,00 0,00 136,42 136,42 0,00 136,42 0,00

34940 Preu public per recollida comercial 617,65 0,00 10.450,56 11.068,21 0,00 11.068,21 0,00

35001 CCEE Pol.industrial Congost 0,00 0,00 12.412,44 12.412,44 0,00 0,00 12.412,44

39120 Multes per infraccions de circ 25,00 0,00 2.514,07 2.539,07 0,00 2.339,84 199,23

39190 Altres multes i sancions 0,00 0,00 581,03 581,03 0,00 450,00 131,03

39211 Recàrrec de constrenyiment 23,57 0,00 2.207,70 2.231,27 0,00 2.185,27 46,00

39212 Costes recaptacio executiva 4,03 0,00 206,82 210,85 0,00 210,52 0,33

39300 Interessos de demora 1,70 0,00 8.711,30 8.713,00 0,00 8.711,12 1,88

42000 Participació en els tributs de l'Estat 0,00 0,00 738.361,08 738.361,08 0,00 738.361,08 0,00

42090 Altres transferències corrents 0,00 0,00 55,51 55,51 0,00 0,00 55,51

45030 Convenis Generalitat en educació 0,00 0,00 5.829,31 5.829,31 0,00 5.829,31 0,00

45036 Generalitat Pla de millora EMT 0,00 0,00 14.573,33 14.573,33 0,00 14.573,33 0,00

45050 Convenis Generalitat ocupació 0,00 0,00 18.440,78 18.440,78 0,00 18.440,78 0,00

45051 Generalitat Taller d'ocupació 0,00 0,00 24.146,57 24.146,57 0,00 24.146,57 0,00

45060 Altres convenis amb la Generalitat 0,00 0,00 3.322,92 3.322,92 0,00 3.322,92 0,00

45070 Plans extraordinaris ocupacio 0,00 0,00 3.654,41 3.654,41 0,00 3.654,41 0,00

46504 CCVOR Beques de menjador 0,00 0,00 105.954,61 105.954,61 0,00 105.954,61 0,00

48000 Aportació de famílies i e.s.f.l 0,00 0,00 80,85 80,85 0,00 80,85 0,00

52000 Interessos de diposits 0,00 0,00 0,24 0,24 0,00 0,24 0,00

2.858,13 0,00 1.384.496,37 1.387.354,50 0,00 1.370.385,94 16.968,56  
 

Del quadre anterior cal indicar que el saldo de les devolucions pendents de liquidar  a 01-01-
2012 i a 31-12-2012 no coincideixen amb els saldos que s’obtenen de la comptabilitat 
municipal, compte 408 creditors per devolucions ingressos, que es detallen a continuació:  
 

devolucions 
pendents 
01/01/2012

devolucions 
reconegudes  
exercici 2012

devolucions 
pagades 

exercici 2012

devolucions 
pendents 
31/12/2012

86.312,49 1.384.496,37 1.370.385,94 100.422,92  
 

Caldrà realitzar un anàlisi posterior per detectar el motiu de l’error en el llistat que caldrà  
corregir. 
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B.3) Compromisos Ingrés  
 

El detall dels compromisos d’ingrés concertats i realitzats al llarg de l’exercici són els 
següents: 
 
COMPROMÍS D'INGRÉS

      COMPROMISOS CONCERTATS
APLICACIÓ 

PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ

INCORPORATS 
DE 

PRESS.TANCATS
A L'EXERCICI TOTAL

COMPROMISOS 
REALITZATS

COMPROMISOS 
PENDENTS DE 

REALITZAR A 31 
DESEMBRE

34917 Preu per utilitzacio instal.lacions educative 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00

39900 Altres ingressos diversos 0,00 105.946,63 105.946,63 105.946,63 0,00

39904 Altres ingressos Diputacio laboratori 0,00 21.762,39 21.762,39 21.762,39 0,00

42090 Altres transferències corrents 0,00 95.259,92 95.259,92 95.259,92 0,00

45007 Generalitat S.O.C 0,00 7.999,25 7.999,25 7.999,25 0,00

45008 Generalitat Treball als barris 0,00 286.189,69 286.189,69 138.363,37 147.826,32

45010 Generalitat activitats culturals 0,00 5.730,00 5.730,00 5.730,00 0,00

45014 Generalitat infància i joventu 0,00 22.725,00 22.725,00 22.725,00 0,00

45015 Generalitat fons documentals 0,00 12.631,00 12.631,00 12.631,00 0,00

45020 Conveni ICASS serveis socials 0,00 437.154,17 437.154,17 437.154,17 0,00

45022 Generalitat punt de trobada 0,00 37.915,24 37.915,24 37.915,24 0,00

45023 Generalitat atenció a domicili 0,00 138.369,69 138.369,69 138.369,69 0,00

45024 Generalitat centres oberts 0,00 93.000,00 93.000,00 93.000,00 0,00

45025 Generalitat petits i grans 0,00 2.080,35 2.080,35 2.080,35 0,00

45027 Generalitat projectes immigració 0,00 41.458,67 41.458,67 41.458,67 0,00

45028 Generalitat espai Sirius 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

45030 Convenis Generalitat en educació 0,00 145.600,00 145.600,00 145.600,00 0,00

45032 Generalitat E.B. Tortuga 0,00 96.200,00 96.200,00 96.200,00 0,00

45033 Generalitat E.B. El Teler 0,00 122.200,00 122.200,00 122.200,00 0,00

45043 Generalitat Pla d'entorn 0,00 77.985,00 77.985,00 18.568,00 59.417,00

45053 Generalitat Formació ocupacional 0,00 168.662,96 168.662,96 136.105,46 32.557,50

45054 Generalitat Plans Ocupacio 0,00 254.280,42 254.280,42 254.280,42 0,00

45057 Generalitat Treball als barris 0,00 27.045,55 27.045,55 27.045,55 0,00

45058 Generalitat AODL Autoocupació 0,00 27.045,55 27.045,55 27.045,55 0,00

45061 Generalitat drogodependencies 0,00 44.898,83 44.898,83 44.898,83 0,00

45065 Generalitat transport adaptat 0,00 37.979,06 37.979,06 37.979,06 0,00

45067 Generalitat promocio atencio dona 0,00 222.755,63 222.755,63 185.104,50 37.651,13

45080 Altres subvencions corrents de CA 0,00 32.680,00 32.680,00 32.680,00 0,00

45083 Generalitat programa SUMA'T 0,00 28.242,18 28.242,18 28.242,18 0,00

45086 Generalitat prevenció drogues 0,00 15.082,68 15.082,68 15.082,68 0,00

45096 Prestec s_1_07 Garatge bibliobus 0,00 5.401,24 5.401,24 5.401,24 0,00

45097 Prestec s_1_08 poliesp. Can Bassa 0,00 13.884,08 13.884,08 13.884,08 0,00

45098 Prestec s_1_09 sala gimnàstica 0,00 4.366,27 4.366,27 4.366,27 0,00

45099 Generalitat int. ICF sala RUFA 0,00 2.212,59 2.212,59 2.212,59 0,00

46100 Subvencio Diputacio 0,00 85.647,55 85.647,55 85.647,55 0,00

46101 Subvencio Diputacio e-administracio 0,00 16.653,21 16.653,21 16.653,21 0,00

46102 Subvencio Diputacio Oficina Pla estrategic 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00

46111 Diputacio GRA 0,00 25.427,00 25.427,00 25.427,00 0,00

46120 Diputacio serveis socials 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00

46122 Diputació suficiència alimentària 0,00 8.887,00 8.887,00 8.887,00 0,00

46123 Diputacio PADI 0,00 19.684,76 19.684,76 19.684,76 0,00

46124 Diputacio serveis socials 0,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 0,00

46125 Diputació SAD 0,00 60.344,48 60.344,48 60.344,48 0,00

46132 Diputacio activitats extraescolars 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00

46134 Diputacio atenció a la infància 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00

46161 Diputacio consum 0,00 13.118,00 13.118,00 13.118,00 0,00

46162 Diputació salut publica 0,00 41.332,00 41.332,00 41.332,00 0,00

46170 Diputacio medi ambient 0,00 6.695,62 6.695,62 2.500,00 4.195,62

46181 Diputacio Centre de cultura de la pau 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00

46184 Diputacio mediacio comunitaria 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00

46190 Diputació suport ordenacio comercial 0,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 0,00

46501 CCVOR Intercanvi xeringues 0,00 2.163,00 2.163,00 2.163,00 0,00

46503 CCVOR Llei dependencia 0,00 13.128,44 13.128,44 13.128,44 0,00

46505 CCVOR Punt de trobada 0,00 40.698,99 40.698,99 40.698,99 0,00

46702 Subv. Consorci conca del riu Besós 0,00 6.498,16 6.498,16 6.498,16 0,00

49700 Altres transferències de la Unió Europea 0,00 53.308,88 53.308,88 39.791,40 13.517,48

49704 Projecte SUDEAU 0,00 143.421,00 143.421,00 0,00 143.421,00

75001 Generalitat retorn capital pr. ICF 2/07 0,00 20.633,68 20.633,68 20.633,68 0,00

75002 Generalitat retorn capital pr. ICF 1/09 0,00 5.633,73 5.633,73 5.633,73 0,00

75003 Generalitat retorn capital pr. ICF 1/08 0,00 14.427,92 14.427,92 14.427,92 0,00

75004 Generalitat retorn capital pr. UNNIM 1/07 0,00 24.402,53 24.402,53 24.402,53 0,00

75012 Generalitat Puosc Francesc Tarafa 0,00 6.878,21 6.878,21 6.878,21 0,00

75032 Generalitat ampliació CEIP Ponent 0,00 901.783,06 901.783,06 873.984,98 27.798,08

75061 Generalitat Pavelló Congost 0,00 1.260.000,00 1.260.000,00 0,00 1.260.000,00

75081 PUOSC Equipament Museu de La Tela 0,00 88.407,99 88.407,99 88.407,99 0,00

75082 PUOSC Accessos Hospital 0,00 800.000,00 800.000,00 555.928,04 244.071,96

76102 Subvenció DB instal·lació electrica EMT 0,00 148.651,33 148.651,33 148.651,33 0,00

76109 Subvenció DB cenrte gent gran 0,00 318.203,39 318.203,39 318.203,39 0,00

79101 FEDER Generalitat viver empreses audiovis 0,00 107.470,66 107.470,66 88.151,77 19.318,89

79102 FEDER Diputacio viver empreses audiovisu 0,00 53.735,33 53.735,33 44.075,89 9.659,44

79103 FEDER Generalitat Can Muntanyola 0,00 196.255,45 196.255,45 48.147,85 148.107,60

79104 FEDER renovació carrer Girona 0,00 493.761,12 493.761,12 0,00 493.761,12

91123 Préstec a llarg ICF Sala gimnastica 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00 6.500,00

91131 Préstec a llarg CCCL 0,00 175.000,00 175.000,00 0,00 175.000,00

0,00 7.966.496,53 7.966.496,53 5.143.693,39 2.822.803,14  
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20.2. Exercicis tancats. 
 

A) Obligacions de pressupostos tancats.-  
 

La informació sobre el compliment de les obligacions assumides amb càrrec a exercicis 
tancats i pendents de pagament a 1 de gener de 2012, és la que s’adjunta en l’annex IV 
(llistat SICAP MEM202A_04), on s’observa que a 31-12-2012 es mantenen deutes d'exercicis 
anteriors amb varis anys d'antiguitat (des del 1992) i per tant s’haurien de realitzat les 
actuacions corresponents per al seu pagament o, en el seu cas, dur a terme les actuacions 
per a l’esmena de les errades, si és el cas, o la baixa en el supòsit de deutes inexistents o 
prescrits. 

 
B) Drets a cobrar de pressupostos tancats.-  

 

La informació sobre la realització dels drets reconeguts pendents de cobrament a 1 de gener 
del 2012, que procedeixen d’exercicis tancats, és la que s’adjunta en els annexes V i VI 
(llistats SICAP MEM202B1_04 i MEM202B2_04), on s’observa que a 31-12-2012 es 
mantenen saldos pendents de cobrament amb una antiguitat superior a 5 anys i per tant cal 
que l’entitat realitzi les actuacions cobradores oportunes per tal de regularitzar aquells imports 
d’impossible recaptació, a fi que els deutors pressupostaris d’exercicis anteriors reflecteixin 
els drets reals. No obstant, cal dir, que aquests imports consten integrament en la provisió 
d’insolvències. 
 

S’ha detectat que determinats drets reconeguts pendents de cobrament no es troben 
gestionats pel servei de recaptació municipal. Entre aquests n’hi ha que són subvencions 
d’altres administracions i altres ingressos tributaris, però una part important si que són 
ingressos de caràcter fiscal sobre els quals no es pot exercir el tràmit de constrenyiment, per 
això caldrà realitzar una comprovació i fer un seguiment en cada exercici per saber la seva 
situació i en el seu cas, aprovar la seva baixa per trobar-se prescrits. 
 

En aquest sentit al febrer del 2013 s’han tramés cartes, per part d’aquesta Intervenció, als 
Ajuntaments que consten com a deutors amb l’Hisenda municipal havent estat concretats en 
les dates que es mostren alguns pagaments: 

 

Ajuntament Import Concepte 
Data     

pagament

La Roca del Vallès 
155,78 € Anàlisis mostres d'aigua 04/04/13

1.990,28 € Pla director per a la Societat del Coneixe-
ment 

 

La Garriga 633,13 € Anàlisis mostres d'aigua 01/05/13

Cànoves i Samalús 

63,94 € Projecte Equal Elionor  
89,27 € Suport al pacte dels agents socials 2004  

392,12 € Pacte Territorial de Promoció Econòmica i 
Ocupació de Granollers 

 

717,66 € Projecte Equal Elionor  

Canovelles 2.354,26 € Pla director per a la Societat del Coneixe-
ment 

 

Les Franqueses del 
Vallès 

800,00 € Casals d'Estiu 2011  

2.364,87 € Pla director per a la Societat del Coneixe-
ment 

 

64.027,95 € Compensació transport urbà 2010  
65.868,17 € Compensació transport urbà 2011  

 
Aquesta Intervenció en el moment de requerir als diferents ajuntaments que consten a finals 
d’any amb deutes a favor d’aquesta Corporació va rebre comunicació de l’Ajuntament de les 
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Franqueses, mitjançant la seva Interventora accidental, en la que exposava la circumstància 
que no efectuaven el pagament dels imports pendents, tots correctament liquidats a favor de 
l’Ajuntament de Granollers pel fet que aquesta Corporació apareixia com a deutora de 
l’Ajuntament de les Franqueses per un import de 105.132,66 €. 
 
L’import esmentat es deu a l’Ajuntament de les Franqueses en concepte de quotes 
urbanístiques imposades per la urbanització del sector P per la finca 2D 05 que consta com a 
propietat de l’Ajuntament de Granollers. Requerit el Cap d’àrea Territorial de l’Ajuntament de 
Granollers per part d’aquesta Intervenció sobre aquest suposat deute s’ha donat coneixement 
de les dades d’aquest deute, però aquest no es troba pressupostat per la qual cosa ha estat 
impossible aplicar-lo a pressupost i efectuar el pagament mitjançant compensació, fet que 
demana l’Ajuntament per a complir amb les seves obligacions vers a aquesta Corporació. 
 
 
C) Variació de resultats pressupostaris d’exercicis anteriors 

 

Durant l’exercici 2012 s’han realitzat les següents operacions que han variat els resultats 
pressupostaris d’exercicis anteriors: 

 

Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors

 

TOTAL 
VARIACIÓ 

DRETS

TOTAL 
VARIACIÓ 

OBLIGACIONS

VARIACIÓ RTATS. 
PRESSUPOSTARIS 

D'EXERCICIS 
ANTERIORS

       a) Operacions corrents -2.591.769,25 -193.301,83 -2.398.467,42

       b) Altres operacions no financeres -0,10 -30.784,21 30.784,11

- Operacions no financeres (a+b) -2.591.769,35 -224.086,04 -2.367.683,31

- Actius financers 0,00 0,00 0,00

- Passius Financers 0,00 0,00 0,00

TOTAL -2.591.769,35 -224.086,04 -2.367.683,31  
 

De la variació total de drets reconeguts pendents de cobrament d’exercicis tancats d’import 
total 2.591.769,35 € cal desglossar el següent: 
 

a) Baixes de drets reconeguts d’exercicis tancats per conceptes tributaris i no tributaris 
d’import total 2.633.734,59 € per anul.lacions, insolvència, prescripció i altres causes. 

b) Altes complementàries per drets reconeguts d’exercicis tancats per conceptes no 
tributaris d’import total 18.043,10 €. 

c) Altes per drets reconeguts d’exercicis tancats per conceptes tributaris d’import 
23.922,14 €, corresponents al traspàs dels drets pendents de recaptació del Patronat 
de les escoles Bressol un cop liquidat. 

 
De la variació total d’obligacions reconegudes pendents de cobrament d’exercicis tancats 
d’import total 224.086,04 € cal desglossar el següent: 
 

a) Baixes per prescripció de pagaments ordenats pendents d’exercicis tancats d’import 
total 206.636,19 €. 

b) Baixes per prescripció d’obligacions reconegudes pendents d’exercicis tancats 
d’import total 908,24 €. 

c) Baixes per diferents motius d’obligacions reconegudes pendents d’exercicis tancats 
d’import total 3.577,75 €. 

d) Baixes per diferents motius de pagaments ordenats pendents d’exercicis tancats 
d’import total 13.479,20 €. 

e) Altes d’obligacions amb pagament ordenat d’exercicis tancats d’import total 515,34 €, 
corresponents a les obligacions traspassades fruit de la liquidació dels patronats 
Escola municipal del Treball i Escola de Música. 
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20.3. Exercicis posteriors. 
 

A) Compromisos despesa amb càrrec a pressupostos exercicis  posteriors.  
 

Els compromisos de despesa adquirits durant l’exercici i imputables als pressupostos dels 
exercicis successius són els que s’expliciten en l’annex VII (llistat SICAP MEM203A_04). 

 
B) Compromisos d’ingrés amb càrrec pressupostos exercicis posteriors.  
 

No n’hi han.     
 
 

20.4. Despeses amb finançament afectat.-  
 

La gestió de les despeses amb finançament afectat es realitza de manera independent al 
programa de comptabilitat i la informació en aquest sentit es la recollida en els quadres 
adjunts, on s’inclou informació per projectes sobre la gestió de les despeses e ingressos 
pressupostaris, les desviacions de finançament calculades a fi d’exercici, tant les acumulades 
com les imputables a l’exercici.  
 
D’acord amb el que s’estableix en la ICAL manca acreditar les desviacions de finançament 
per agent, assenyalant per cada un dels conceptes pressupostaris a través dels que es 
materialitzen i per cada un dels agents de que procedeixin, els ingressos pressupostaris 
previstos, els realitzats en els diversos exercicis i el coeficient de finançament. 
 
En documents adjunts s’incorporen de la liquidació 2012 els càlculs següents: 
 càlcul de les desviacions de finançament afectat en els projectes de despesa corrent, on 

es descriu el projecte i els acords relacionats i es detalla l'execució pressupostària del pro-
jecte per la vessant de l'ingrés i de la despesa, la possible justificació davant l'òrgan ator-
gant del cofinançament i el seguiment de la realització material d'aquest cofinançament. 

 càlcul de les desviacions de finançament afectat en els projectes d'inversió, on es descriu 
l'execució pressupostària de la despesa i de l'ingrés i es detallen les desviacions de finan-
çament a nivell de concepte d'ingrés i projecte, tant per a l'any liquidat com en termes 
acumulats, 

 
Dels documents esmentats se n'extreu la següent informació en relació a les desviacions ex-
perimentades en els projectes de despesa amb finançament afectat: 
1. Les desviacions de finançament positives anuals (finançament excedentari) produïdes 

per la realització de l'ingrés en l'exercici liquidat, diferent de l'exercici on es realitza la des-
pesa associada, sumen 392.321,44 € i, segons el seu origen, es desglossen en: 

- Programes d'inversió:   392.321,44 € 
- Projectes de despesa corrent:             0,00 € 

 
2. Les desviacions de finançament negatives anuals (finançament deficitari en l'exercici) 

produïdes per la realització de l'ingrés en un exercici diferent al liquidat i l'execució en l'e-
xercici de la despesa associada, sumen - 1.899.210,01 € i també podem agrupar-los se-
gons el seu origen: 

- Programes d'inversió:   -1.845.884,82 € 
- Projectes de despesa corrent:       -53.325,19 € 

3. De la consideració del conjunt de desviacions de finançament anuals, en resulta que la 
desviació resultant és de - 1.506.888,57 € . 
 

4. Les desviacions de finançament positives acumulades (excés de finançament afectat) 
al considerar la vida de tot el projecte fins a la finalització de l'exercici liquidat, ascendei-
xen a 1.701.713,89 €: 

- Programes d'inversió:   1.701.713,89 € 
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- Projectes de despesa corrent:     0,00 € 
 

5. Les desviacions de finançament negatives acumulades al considerar la vida de tot el 
projecte fins a la finalització de l'exercici que es liquida, sumen -1.289.453,18 €: 
     - Programes d'inversió:   -1.289.453,18 € 
     - Projectes de despesa corrent:                        0,00 € 

 
6. De la consideració de totes les desviacions de finançament acumulades, en resulta 

que la desviació acumulada és de 412.260,71 € . 
 

 
El quadre resum de les despeses 2012 amb finançament afectat és el següent: 
 

FIN. AFECTAT DESPESA A J U S T O S  A L S   R E S U L T A T S  L I Q U I D A C I Ó  2 0 1 2

Drets reconeguts Obligacions

PROJECTE AMB FINANÇAMENT AFECTAT nets reconegudes  positiva   negativa positiva (EFA)  negativa

PROJECTES DESPESES CORRENTS  647.587,01 € 615.347,72 € 0,00 € ‐53.325,19 € 0,00 € 0,00 €

PROJECTES DESPESES D' INVERSIÓ 6.315.835,72 € 8.724.354,22 € 392.321,44 € ‐1.845.884,82 € 1.701.713,89 € ‐1.289.453,18 €

TOTAL 6.963.422,73 € 9.339.701,94 € 392.321,44 € ‐1.899.210,01 € 1.701.713,89 € ‐1.289.453,18 €

Desviació finançament anual Desviació finançament acumulada
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1.- Detall de les despeses corrents realitzades en l’exercici 2012 amb finançament afectat: 
 
 
 

  A J U S T O S  A L S   R E S U L T A T S  L I Q U I D A C I Ó  2 0 1 2

Drets reconeguts Obligacions

DESCRIPCIÓ PROJECTE nets reconegudes  positiva   negativa positiva (EFA)  negativa

T.O ESTEVE SALA I CORTÉS 2009 24.146,57 €  -24.146,57 €

PLANS EXTRAORDINARIS OCUPACIO 2010 1.123,39 € -1.123,39 €

PROJECTE IMPULS 2010-2011

PROGRAMA REINICIA'T 2011 3.322,92 € -3.322,92 €

P.O 2N. SEMESTRE 2011 18.440,78 € -18.440,78 €

PROGRAMA SUMA'T 2011-2012 28.242,18 € 36.745,01 €  

FORMACIÓ OCUPACIONAL 2011-2012 136.105,46 € 136.105,46 €

PLANS OCUPACIÓ 2012 254.280,42 € 254.280,42 €

TREBALLS BARRIS 2011-2012 138.363,37 € 138.363,37 €

FORMACIÓ OCUPACIONAL 2012-2013

TREBALL ALS BARRIS 2012-2013 3.770,52 € 3.770,52 €

PROJECTE EUROPEU EUROSCAPES 39.791,40 € 41.128,22 € -1.336,81 €

PROJECTE EUROPEU SUDEAU 4.954,72 € -4.954,72 €

Total general 647.587,01 € 615.347,72 € 0,00 € -53.325,19 € 0,00 € 0,00 €

Desviació finançament anual Desviació finançament acumulada

 
 
 
 
2.- Detall de les despeses d’inversió realitzades en l’exercici 2012 amb finançament afectat: 
 

PROJECTES D'INVERSIÓ   A J U S T O S  A L S   R E S U L T A T S  L I Q U I D A C I Ó  2 0 1 2

Drets reconeguts Obligacions

Org Prog Eco DESCRIPCIÓ INVERSIÓ nets reconegudes  positiva   negativa positiva (EFA)  negativa

20021006 H112 92030 62501 MOBILIARI EDIFICIS ADMINISTRATIUS 0,00 € 3.469,06 €

Total 20021006 0,00 € 3.469,06 € -3.469,06 € 16,30 €

20021012 H311 16001 60901 ADQUISICIÓ MOBILIARI URBÀ 0,00 € 9.884,11 €

Total 20021012 0,00 € 9.884,11 € -9.884,11 € 115,89 €

20021013 H311 16001 62309 INVERSIO MERCAT SANT CARLES 0,00 € 0,00 €

20021013 H311 16001 63209 INVERSIO MERCAT SANT CARLES 0,00 € 0,00 €

Total 20021013 0,00 € 0,00 €

20021015 H311 16510 61901 MATERIAL ENLLUMENAT PÚBLIC 150.000,00 € 235.914,24 €

Total 20021015 150.000,00 € 235.914,24 €

20021018 H311 16120 61904 RENOVACIÓ XARXA DE CLAVEGUERAM 57.500,00 € 81.242,87 €

Total 20021018 57.500,00 € 81.242,87 € -23.742,87 € 6.664,86 €

20021019 H315 13300 60902 SENYALITZACIÓ VERTICAL I SEMAFÒRICA 0,00 € 34.999,99 €

Total 20021019 0,00 € 34.999,99 € -34.999,99 € 0,01 €

20021021 H353 17110 61905 ARBRES I JARDINS 0,00 € 68.536,05 €

Total 20021021 0,00 € 68.536,05 € -68.536,05 € 1.463,95 €

20021022 H353 17110 60904 JOCS INFANTILS 0,00 € 19.749,92 €

Total 20021022 0,00 € 19.749,92 € -19.749,92 € 250,08 €

20021023 H312 15520 62305 INVERSIONS UOS 0,00 € 13.631,55 €

Total 20021023 0,00 € 13.631,55 € -13.631,55 € 1.368,45 €

20021024 H330 15100 61906 RENOVACIÓ DE VORERES 0,00 € 0,00 €

Total 20021024 0,00 € 0,00 €

20021025 H223 92020 62602 INFORMÀTICA I TELECOMUNICACIONS 200.000,00 € 65.187,37 €

Total 20021025 200.000,00 € 65.187,37 € 134.812,63 € 192.063,02 €

20021031 H330 15100 60001 ADQUISICIÓ DE SÒL I EXPROPIACIONS 0,00 € 0,00 €

Total 20021031 0,00 € 0,00 €

20021033 H330 15100 60905 ESPAIS URBANS 100.000,00 € 279.466,61 €

Total 20021033 100.000,00 € 279.466,61 € -179.466,61 € 46.761,18 €

20021040 H330 15100 60912 SUPRESSIO BARRERES ARQUITECTONIQUES 0,00 € 9.421,67 €

Total 20021040 0,00 € 9.421,67 € -9.421,67 € 10.578,33 €

20021042 H315 13300 61001 ADEQUACIÓ D'APARCAMENTS 15.000,00 € 14.653,23 €

Total 20021042 15.000,00 € 14.653,23 € 346,77 € 346,77 €

20021044 H330 15100 61907 ADEQUACIÓ DE PAVIMENTS I ACCESSIBILITAT 50.000,00 € 224.930,77 €

Total 20021044 50.000,00 € 224.930,77 € -174.930,77 € 401,13 €

Projecte CODI APLICACIÓ Desviació finançament anual Desviació finançament acumulada
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PROJECTES D'INVERSIÓ   A J U S T O S  A L S   R E S U L T A T S  L I Q U I D A C I Ó  2 0 1 2

Drets reconeguts Obligacions

Org Prog Eco DESCRIPCIÓ INVERSIÓ nets reconegudes  positiva   negativa positiva (EFA)  negativa

Projecte CODI APLICACIÓ Desviació finançament anual Desviació finançament acumulada

 
20021045 H330 15100 61908 ADEQUACIÓ CAMINS DE PALOU 0,00 € 9.278,01 €

Total 20021045 0,00 € 9.278,01 € -9.278,01 € 5.721,99 €

20021049 H352 17220 60919 ENERGIES RENOVABLES‐ EFICIENCIA ENERGETI 0,00 € 24.999,00 €

Total 20021049 0,00 € 24.999,00 € -24.999,00 € 822,59 €

20021054 H330 15100 63202 ADEQUACIÓ EDIFICIS MUNICIPALS 25.000,00 € 81.465,40 €

Total 20021054 25.000,00 € 81.465,40 € -56.465,40 € 512,01 €

20021056 H320 13000 62301 COMUNICACIONS POLICIA LOCAL 0,00 € 7.330,41 €

20021056 H320 13000 62401 PARC MÒBIL POLICIA LOCAL 0,00 € 41.480,37 €

Total 20021056 0,00 € 48.810,78 € -48.810,78 € 689,22 €

20021066 H232 33730 62701 INVERSIONS CENTRES CÍVICS 0,00 € 9.975,51 €

Total 20021066 0,00 € 9.975,51 € -9.975,51 € 24,49 €

20021071 H432 33320 62210 EDIFICI MUSEU DE GRANOLLERS 0,00 € 9.389,92 €

20021071 H432 33320 62709 INVERSIONS MUSEUS DE GRANOLLERS 0,00 € 9.624,61 €

Total 20021071 0,00 € 19.014,53 € -19.014,53 € 375,39 €

20021072 H432 33320 62302 ESCOMESA ELÈCTRICA MUSEU DE LA TELA 0,00 € 0,00 €

20021072 H432 33320 62732 EQUIPAMENT MUSEU DE LA TELA 199.034,39 € 190.546,04 €

Total 20021072 199.034,39 € 190.546,04 € 8.488,35 € 52.863,35 €

20021074 H432 33210 62712 ADQUISICIÓ FONS BIBLIOTECARI 0,00 € 20.333,83 €

Total 20021074 0,00 € 20.333,83 € -20.333,83 € 760,61 €

20021075 H432 33510 74001 SUBVENCIO DE CAPITAL A GR.ESCENA 0,00 € 22.000,00 €

20021075 H432 33510 63901 INVERSIONS TAG 0,00 € 3.745,17 €

Total 20021075 0,00 € 25.745,17 € -25.745,17 € 29.254,83 €

20031006 H403 23000 62304 INVERSIONS BENESTAR SOCIAL 40.000,00 € 39.906,38 €

20031006 H403 23000 64101 PROGRAMARI GESTIO BENESTAR SOCIAL 0,00 € 0,00 €

Total 20031006 40.000,00 € 39.906,38 € 93,62 € 5.093,62 €

20041004 H420 34000 62720 INSTAL∙LACIONS ESPORTIVES 28.900,00 € 280.620,63 €

Total 20041004 28.900,00 € 280.620,63 € -154.175,05 €

20041023 Despesa en exercicis  pEFAG disponible ‐ Inversions Promoció Econ 0,00 € 0,00 €

Total 20041023 0,00 € 0,00 €

20051003 H353 17110 60917 REMODELACIÓ D'ESPAIS VERDS 0,00 € 20.000,00 €

20051003 H353 17110 63301 MAQUINÀRIA ESPAIS VERDS 0,00 € 7.495,14 €

Total 20051003 0,00 € 27.495,14 € -27.495,14 € 4,86 €

20061001 H432 33310 62705 INVERSIONS ROCA UMBERT 0,00 € 24.986,74 €

Total 20061001 0,00 € 24.986,74 € -24.986,74 € 13,26 €

20061006 H330 15100 60914 URBANITZACIO C. FRANCESC TARAFA 6.878,21 € 0,00 €

Total 20061006 6.878,21 € 0,00 € 6.878,21 € 0,00 € 2.397,62 €

20061012 H330 15540 60935 INVERSIONS PLA DE BARRIS CONGOST 0,00 € 40.456,34 €

20061012 H330 15540 63201 REMODELACIÓ PAVELLO CONGOST 0,00 € 33.862,25 €

Total 20061012 0,00 € 74.318,59 € -74.318,59 € -1.134.845,54 €

20071017 H330 15100 60909 URBANITZACIO P.I. FONT DEL RÀDIUM 0,00 € 0,00 €

Total 20071017 0,00 € 0,00 €

20071099 Despesa en exercicis  pEFAe disponible ‐ PMSH 0,00 € 0,00 €

Total 20071099 0,00 € 0,00 € 381.054,00 €

20081004 H311 16410 63208 ADEQUACIÓ CEMENTIRI 0,00 € 45.126,36 €

Total 20081004 0,00 € 45.126,36 € -45.126,36 € 4.873,64 €

20081007 H352 17220 60916 GESTIÓ D'ESPAIS NATURALS ‐ ENIM 0,00 € 7.499,95 €

Total 20081007 0,00 € 7.499,95 € -7.499,95 € 0,05 €

20081010 H410 32001 62711 INVERSIONS EQUIPAMENTS EDUCATIUS 231.515,58 € 253.667,99 €

Total 20081010 231.515,58 € 253.667,99 € 2.864,25 € 42.864,25 €

20081011 H432 33320 62204 CENTRE D'INTERPRETACIO MEDIEVAL 0,00 € 14.938,75 €

Total 20081011 0,00 € 14.938,75 € -10.416,46 €

20081014 H330 15100 61912 PROJECTES INVERSIO A. TERRITORIAL 4.300,00 € 10.452,31 €

Total 20081014 4.300,00 € 10.452,31 €

20091001 Despesa en exercicis  pEFAG disponible ‐ Urbanització A.Clavé 0,00 € 0,00 €

Total 20091001 0,00 € 0,00 € 50.501,83 €

20091002 Despesa en exercicis  pEFAG disponible ‐ Urbanització Sector X ‐ El  L 0,00 € 0,00 €

Total 20091002 0,00 € 0,00 €

20091003 Despesa en exercicis  pEFAG disponible ‐ Remodelació plaça de les  0,00 € 0,00 €

Total 20091003 0,00 € 0,00 €

20091005 H430 33000 62708 INVERSIÓ EQUIPAMENTS CULTURALS 0,00 € 41.185,31 €

20091005 H432 33210 63302 INSTAL∙LACIONS BIBLIOTECA CAN PEDRALS 25.000,00 € 48.263,30 €

Total 20091005 25.000,00 € 89.448,61 € -48.263,30 € 1.736,70 €

20091008 H410 32001 62224 AMPLIACIÓ CEIP PONENT 873.984,98 € 986.744,14 €

Total 20091008 873.984,98 € 986.744,14 € -112.759,16 € 350.872,83 €

20091010 Despesa en exercicis  pDFAc negativa ‐ Sala Gimnastica CN Granolle 0,00 € 0,00 €

Total 20091010 0,00 € 0,00 € -6.500,00 €

20091011 Despesa en exercicis  pEFAG disponible ‐ Ampliació La Tela 0,00 € 0,00 €

Total 20091011 0,00 € 0,00 €

20101001a H160 24151 62209 CENTRE SERVEIS AVANÇATS CAN MUNTANYOLA 548.147,81 € 890.942,04 €

Total 20101001a 548.147,81 € 890.942,04 € -37.299,23 € -148.107,64 €  
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PROJECTES D'INVERSIÓ   A J U S T O S  A L S   R E S U L T A T S  L I Q U I D A C I Ó  2 0 1 2

Drets reconeguts Obligacions

Org Prog Eco DESCRIPCIÓ INVERSIÓ nets reconegudes  positiva   negativa positiva (EFA)  negativa

Projecte CODI APLICACIÓ Desviació finançament anual Desviació finançament acumulada

 
20101001b H160 24151 60908 URBANITZACIÓ EXTERIORS CAN MUNTANYOLA 185.000,00 € 168.661,40 €

20101001b H160 24151 62702 EQUIPAMENT I MOBILIARI CAN MUNTANYOLA 110.000,00 € 109.143,40 €

Total 20101001b 295.000,00 € 277.804,80 € 17.195,20 € 17.195,20 €

20101002 H330 15100 61902 REMODELACIO PLAÇA CENTRAL CAN MONIC 7.350,00 € 542.349,20 €

Total 20101002 7.350,00 € 542.349,20 € -534.999,20 € 0,80 €

20101006 Despesa en exercicis  pEFA disponible ‐ Ampliació E.B. Cangur 0,00 € 0,00 €

Total 20101006 0,00 € 0,00 €

20101012 H311 16510 61929 ESTALVI ENERGÈTIC ENLLUMENAT PÚBLIC 25.000,00 € 37.861,15 €

Total 20101012 25.000,00 € 37.861,15 € -12.861,15 € 37.138,85 €

20101013 H462 23150 62201 PROJECTE DE RESIDÈNCIA GENT GRAN 318.203,39 € 318.203,39 €

Total 20101013 318.203,39 € 318.203,39 €

20101014 H433 49130 62202 VIVER EMPRESES PROD.AUDIOVISUAL 176.327,66 € 176.303,54 €

Total 20101014 176.327,66 € 176.303,54 € 24,12 € 96,12 €

20102002 H160 24128 62600 EQUIPAMENT INFORMATIC PLANS EXTRA OCU 0,00 € 950,96 €

Total 20102002 0,00 € 950,96 €

20101099 Despesa en exercicis  pEFAg disponible ‐ Sobrant finançament ex. Pa 0,00 € 0,00 €

Total 20101099 0,00 € 0,00 € 174.797,51 €

20111001 Despesa en exercicis  pEFA disponible ‐ Urbanització c. Lluis  Compa 0,00 € 0,00 €

Total 20111001 0,00 € 0,00 €

20111002 H352 17220 60907 BIODIVERSITAT R.CONGOST ENTRE P.FIRAL I P 0,00 € 3.229,66 €

Total 20111002 0,00 € 3.229,66 € -3.229,66 € 0,01 €

20111003 Despesa en exercicis  pEFA disponible ‐ Adequació marge esquerre r 0,00 € 0,00 €

Total 20111003 0,00 € 0,00 €

20121001 H330 15100 60913 ADEQUACIÓ ACCESSOS HOSPITAL 661.428,04 € 656.675,41 €

Total 20121001 661.428,04 € 656.675,41 € 4.752,63 € 4.752,63 €

20121002 H330 15100 60915 RENOVACIÓ CARRER GIRONA 0,00 € 0,00 €

Total 20121002 0,00 € 0,00 €

20121003 H330 15100 61903 REPARACIÓ MUR DEL RIU CONGOST 78.350,00 € 0,00 €

Total 20121003 78.350,00 € 0,00 € 78.350,00 € 78.350,00 €

20121004 H330 15100 85020 AMPLIACIO CAPITAL GRANOLLERS PROMOCIO 2.000.000,00 € 2.000.000,00 €

Total 20121004 2.000.000,00 € 2.000.000,00 €

20121005 H420 34000 62203 ADEQUACIO DEL PALAU D'ESPORTS 198.915,66 € 465.400,00 €

Total 20121005 198.915,66 € 465.400,00 € 138.515,66 € 198.915,66 €

20121006 H330 15100 63203 ADEQUACIÓ PISOS D'ACOLLIDA 0,00 € 8.172,77 €

Total 20121006 0,00 € 8.172,77 €

Total general 6.315.835,72 € 8.724.354,22 € 392.321,44 € -1.845.884,82 € 1.701.713,89 € -1.289.453,18 €  
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20.5. Romanent de Tresoreria.-  
 
L’estat del romanent de tresoreria corresponent a 31 de desembre de 2012, és el que es deta-
lla al quadre adjunt: 
 
 

             ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA 

COMPONENTS             IMPORTS            IMPORTS
            ANY 2012            ANY 2011

1. (+) Fons líquids 4.261.818,10 4.498.280,94

2. (+) Drets pendents de cobrament 28.596.594,96 24.440.799,04

- (+) del Pressupost corrent 15.060.761,88 11.089.169,77

- (+) de Pressupostos tancats 12.892.369,31 12.903.016,99

- (+) d'operacions no pressupostàries 1.076.255,56 913.418,94

- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 432.791,79 464.806,66

3. (-) Obligacions pendents de pagament 14.947.083,03 14.164.737,83

- (+) del Pressupost corrent 10.483.573,88 10.143.981,65

- (+) de Pressupostos tancats 149.885,01 620.984,96

- (+) d'operacions no pressupostàries 4.341.039,77 3.427.221,74

- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 27.415,63 27.450,52

I. Romanent de Tresoreria Total (1 + 2 - 3) 17.911.330,03 14.774.342,15

II. Saldos de dubtós cobrament 8.898.456,20 6.708.783,03

III. Excés de finançament afectat 1.701.713,89 3.074.904,20

IV. Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals (I - II - III) 7.311.159,94 4.990.654,92  
 
 
Cal indicar que al romanent de tresoreria per a despeses generals 2012 caldria, tal i com es 
fa constar en el decret d’aprovació de la liquidació 2012, realitzar els ajustos següents: 
 

1. Incorporació romanents de crèdit per inversions:  720.451,90  € 
2. Incorporació romanents compromesos:     500.000,00  € 
3. Dotació futura pla de pensions personal (*):         1.341.593,57  €  
 
(*) possible dotació futura del Pla de pensions que suplirà la paga extraordinària del 
desembre 2012, tal i com assenyala el Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de 
mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. 

 
Un cop aplicats els citats ajustos quedarà un romanent de tresoreria disponible de 
4.749.114,47 €. 
 
Tota vegada que aquesta quantitat és positiva no s’haurà de realitzar modificació del 
Pressupost vigent en reducció de l’estat de despeses, segons preveu l’article 193 de la Llei 
39/88, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
En relació a la comparativa a realitzar amb els resultats d’altres administracions l’enquesta 
realitzada per la Diputació de Barcelona en relació al SIEM estableix l’índex de referència en  
112,68 € per habitant, quan la mitjana del grup en el que l’Ajuntament de Granollers està 
enquadrat és de -4,81 €/habitant, com es pot observar per a aquest exercici 2012 encara la 
situació s’ha millorat. 
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A l’Estat de Romanent de Tresoreria s’ha reduït com a ròssec de dubtós cobrament un import 
superior al que s’obtindria aplicant el que s’estableix en l'article 40 de les bases d'execució del 
pressupost 2012; l’import aplicat suposa, com s’explica a l’informe d’Intervenció de la 
liquidació, una provisió del romanent de tresoreria necessària ja que d’aquesta forma s’ajusta 
a la realitat de caixa, no obstant és també necessari tenir altres temes en compte d’acord amb 
el que es dirà més endavant. Finalment la provisió establerta suposa un import de 
8.898.456,19 €, força superior a la fixada per a l’exercici 2011 que era de 6.708.783,03 €, el 
que ens dóna un major marge de tresoreria.  
 
També seria important, en relació als imports abans esmentats establir el saldo del compte 
413, en relació a les despeses realitzades sense imputació a pressupost per un import de 
101.637,15 €, i que serà aplicat en la seva major part durant l’any 2013. Cal establir el fet que 
la reducció amb l’exercici 2011 és molt considerable, ja que s’ha reduït dels 894.414,65 € de 
l’any passat a l’import per al present exercici de 101.637,15 €; destacant que els imports 
corresponents a consums elèctrics suposen el 83,66% del total. Cal també incidir en el fet que 
el Patronat del Museu també apareix amb una factura pendent d’aplicació per import de 
122,81 €. 
 
En relació als imports acumulats per devolucions pendents d’ingressos indeguts, cal constatar 
que al compte 408 de l’estat de situació de l’Ajuntament s’acumula un import de 100.422,92 €, 
atès que en el càlcul del romanent de tresoreria no es dedueix aquest import seria prudent, 
entendre que aquest import es troba afectat a la devolució efectiva, ja que en propers 
exercicis generarà una liquidació inferior i per tant una disminució del romanent de Tresoreria 
vinculada amb exercicis tancats. 
 
Per part d’aquesta Intervenció s’entén que es recull de forma adequada la possible dotació 
futura del Pla de pensions que vindrà, en el seu dia, a suplir la paga extraordinària del 
desembre passat; tal i com assenyala el Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures 
per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, i que es valora per un 
import de 1.341.593,57 € per a l'Ajuntament i 22.930,24 € per al Patronat del Museu. 
 
L'Ajuntament de Granollers va aplicar el Reial Decret-llei 8/2010, de 20 de maig, pel que se 
adoptaven mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic en relació a la reducció 
dels sous del seu personal; d'aquesta forma les previsions inicials no han estat executades en 
la seva totalitat sinó que ha estat possible una reducció de la despesa. 
 
En relació a l'article 14.1 del citat Reial Decret-llei, l'import que recursos humans va establir 
com a estalvi de l'exercici 2011 sobre les retribucions que caldria haver aplicat de no haver-se 
aprovat la citada normativa, era de 679.096,87 €, als que calia sumar els 386.405,51 € de 
l’exercici 2010. El total de reducció necessària per a l’Ajuntament de Granollers entre finals de 
l’exercici del 2009 i finals de l’exercici 2011 va ser de 1.065.502,38 €. 
 
A l’informe de la liquidació 2011 es considerava com a conclusió el següent: 
 

“En aquest dos exercicis, únicament pel que respecta a l'Ajuntament, l'estalvi que ha suposat l'aplicació 
de personal ha estat d'1.065.502,38 €, sense afegir la reducció dels diferents organismes autònoms, 
que actualment estan en fase de dissolució. La reducció del pendent d'amortització des del inici de 
l’exercici de 2010 fins al desembre del 2011 ha estat de 224.463,98, essent el pendent a 31 de 
desembre de 2009 de 38.446.368,36 € i a 31 de desembre de 2011 de 38.221.904,38 €, no obstant la 
reducció efectuada entre el desembre del 2010 i del 2011 és de 5.120.069,32 €, ja que a finals del 
2010 el deute pendent era de 43.341.973,70 €. 
 
En aquest punt cal recordar que durant l’any 2010, i atesa la impossibilitat inicial que plantejava el Reial 
Decret-llei 8/2010, de poder contractar crèdit durant l’any 2011, l’Ajuntament per a poder gestionar les 
despeses obligades per obres plurianuals, accedir a la resta de finançament dels projectes amb 
finançament, amb la intenció de no perdre aquests ingressos, i portar a terme les obres d’inversions 
periòdiques de reforma necessària a les dependències municipals, es va optar per efectuar les 
modificacions pressupostàries 24, per crèdit extraordinari, i 27, per suplement de crèdit, aprovades pel 
Ple 28 de setembre de 2010, per tant d’alguna manera aquesta inversió és el finançament del 2011, 
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que realment s’ha portat  a terme de forma molt disminuïda, però durant el 2010; llavors cal que posem 
en relació, no la reducció entre finals dels anys 2010 i 2011 sinó la reducció entre els finals dels anys 
2009 i 2011. Tota vegada que la reducció no ha estat superior a la reducció de l’endeutament, no 
podem establir el fet que l’Ajuntament ha aplicat aquesta a la segona finalitat que és reduir el nivell 
d’endeutament a llarg termini, sinó en una part; i  caldrà doncs durant aquest any 2012 que es solucioni 
aquesta disfunció” 
 
En aquest sentit cal constatar que finalment el deute pendent de naturalesa creditícia que 
apareix en el pressupost de l’Ajuntament a finals de l’exercici 2012 és de 34.335.587,16 €, el 
que suposa una reducció en relació als 38.446.368,36 € de finals de 2009 de 
aproximadament 4 milions d’euros i podem concloure que s’han acomplert de forma evident 
les obligacions de reducció de deute establertes al Reial Decret-llei 8/2010, de 20 de maig, 
pel que se adoptaven mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic. 
 
 
20.5.1.  Saldos de dubtós cobrament.-  
 
En relació al saldo de dubtós cobrament d’import 8.898.456,20 €, s’ha de dir que la Regidoria 
d’Hisenda ha proposat ampliar la provisió calculada en 4.423.122,92 € a l’aplicar el que 
s’estableix en l'article 40 de les bases d'execució del pressupost 2012, amb una dotació extra 
de 4.475.333,28 € que es desglossa en: 
 

a) Ajust addicional de 690.573,64 € al provisionar com a dubtós cobrament la totalitat del 
deute tributari que mantenen les empreses de telefonia mòbil envers l'Ajuntament de 
Granollers en concepte de taxa per ocupació del sòl, vol i subsòl (econòmic 33201). 
 

b) Ajust de 377.080,55 €  al considerar com a dubtós cobrament  la totalitat del deute 
tributari (impostos i taxes) que mantenen altres entitats públiques envers l'Ajuntament 
de Granollers. El citat deute està format especialment per liquidacions de l'ICIO i de 
taxa per llicència d'obres.  
 

c) Ajust addicional 1.163.588,32 € al considerar com a dubtós cobrament  la totalitat del 
deute (impostos, taxes i altres ingressos ) que mantenen contribuents que, per la seva 
situació econòmica, són considerats de difícil cobrament.  
 

d) Ajust addicional 2.244.090,76 € al provisionar completament tota aquella subvenció 
anterior a 2011 sobre la qual l'àrea gestora de l'actuació cofinançada no hagi 
manifestat la justificació completa de l'activitat subvencionada.  

 
Les recomanacions que fa la Sindicatura de Comptes en relació al càlcul de la provisió de 
dubtós cobrament es manifesta en els següents termes: 
 

 Deutes Tributaris (capítols 1 al 3 del Pressupost d’ingressos) a excepció de les multes, 
es dotaran en els següents percentatges: 

  - Exercici corrent:       5% 
  - Exercici immediat anterior:   15% 
  - Exercici immediat anterior:   40% 
  - Exercici immediat anterior:   80% 
  - La resta d’exercicis:                     100% 
 

 Els deutes per multes es dotaran pel 90%. 
 
Així aplicats els citats percentatges recomanats per la Sindicatura de Comptes als saldos 
pendents de cobrament a 31 de desembre del 2012 obtindríem una provisió de 6.473.205,07 
€ que es inferior a l’aplicada per l’Ajuntament per import de 8.898.456,20 €. 
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             AJUST a practicar concepte            AJUST a practicar TOTAL
CAP.1 CAP.2 CAP.3 (*) total % import 391 (multes) % import AJUST

1986 151,00  151,00 100% 151,00 0,00 90% 0,00 151,00
1987 164,33 45.295,09 45.459,42 100% 45.459,42 0,00 90% 0,00 45.459,42
1988 99,72 99,72 100% 99,72 0,00 90% 0,00 99,72
1989 40,99 8.666,24 8.707,23 100% 8.707,23 0,00 90% 0,00 8.707,23
1990 57,64 7.691,83 2.116,71 9.866,18 100% 9.866,18 0,00 90% 0,00 9.866,18
1991 497,66 10.704,71 358,75 11.561,12 100% 11.561,12 0,00 90% 0,00 11.561,12
1992 1.016,08 178,92 1.195,00 100% 1.195,00 0,00 90% 0,00 1.195,00
1993 71,17 6.910,37 564,34 7.545,88 100% 7.545,88 0,00 90% 0,00 7.545,88
1994 1.849,68 0,00 1.165,98 3.015,66 100% 3.015,66 0,00 90% 0,00 3.015,66
1995 2.238,71 111,76 2.350,47 100% 2.350,47 0,00 90% 0,00 2.350,47
1996 2.317,95 1.465,85 151,30 3.935,10 100% 3.935,10 300,51 90% 270,46 4.205,56
1997 1.623,00 71,41 1.694,41 100% 1.694,41 0,00 90% 0,00 1.694,41
1998 4.335,29 847,85 5.183,14 100% 5.183,14 0,00 90% 0,00 5.183,14
1999 3.031,09 9.470,77 802,22 13.304,08 100% 13.304,08 0,00 90% 0,00 13.304,08
2000 4.810,16 881,90 5.692,06 100% 5.692,06 0,00 90% 0,00 5.692,06
2001 11.333,65 41.466,80 2.850,69 55.651,14 100% 55.651,14 0,00 90% 0,00 55.651,14
2002 9.063,00 96.778,26 11.670,04 117.511,30 100% 117.511,30 0,00 90% 0,00 117.511,30
2003 14.452,55 2.544,98 7.671,36 24.668,89 100% 24.668,89 631,05 90% 567,95 25.236,84
2004 18.800,61 16.314,16 35.114,77 100% 35.114,77 2.310,80 90% 2.079,72 37.194,49
2005 49.252,37 5.035,81 34.489,71 88.777,89 100% 88.777,89 9.019,14 90% 8.117,23 96.895,12
2006 131.494,39 5.891,94 56.753,80 194.140,13 100% 194.140,13 17.030,43 90% 15.327,39 209.467,52
2007 207.972,73 3.003,29 68.436,57 279.412,59 100% 279.412,59 41.753,49 90% 37.578,14 316.990,73
2008 316.857,23 21.288,16 200.529,77 538.675,16 100% 538.675,16 337.589,30 90% 303.830,37 842.505,53
2009 526.658,66 143.557,41 417.288,15 1.087.504,22 80% 870.003,38 549.491,85 90% 494.542,67 1.364.546,04
2010 713.768,49 5.150,05 948.247,96 1.667.166,50 40% 666.866,60 415.250,96 90% 373.725,86 1.040.592,46
2011 1.596.465,99 22.769,71 879.367,76 2.498.603,46 15% 374.790,52 661.001,32 90% 594.901,19 969.691,71
2012 2.474.988,77 80.914,69 2.705.069,08 5.260.972,54 5% 263.048,63 1.126.491,82 90% 1.013.842,64 1.276.891,27

TOTAL 6.093.313,19 464.644,63 5.410.001,24 11.967.959,06 30% 3.628.421,46 3.160.870,67 90% 2.844.783,60 6.473.205,07
(*) s'exclou els imports del concepte 391 (multes)  
 
 
20.5.2.  Comparativa de resultats.-  
 
Per tal de veure l’evolució dels resultats al llarg dels quatre darrers anys s’adjunta quadre 
comparatiu on s’ha inclòs també els dels organismes autònoms: 
 

                   EXERCICI 2012                    EXERCICI 2011                       EXERCICI 2010                       EXERCICI 2009
RESULTAT ROMANENT RESULTAT ROMANENT RESULTAT ROMANENT RESULTAT ROMANENT 

PRESSUPOSTARI 
AJUSTAT

TRESORERIA PER 
DESPESES 
GENERALS

PRESSUPOSTARI 
AJUSTAT

TRESORERIA PER 
DESPESES 
GENERALS

PRESSUPOSTARI 
AJUSTAT

TRESORERIA PER 
DESPESES 
GENERALS

PRESSUPOSTARI 
AJUSTAT

TRESORERIA PER 
DESPESES 
GENERALS

AJUNTAMENT 8.863.261,65 7.311.159,94 5.417.932,53 4.990.654,92 3.036.841,00 4.607.907,00 1.781.554,00 4.559.273,00
ESCOLES BRESSOL 79.492,48 154.893,87 124.714,00 131.987,00 -10.556,00 47.236,00
ESCOLA MUSICA -102.812,51 202.317,64 113.034,00 296.299,00 137.973,00 190.243,00
SALVADOR LLOBET 87.198,14 187.735,43 6.229,00 108.829,00 16.932,00 88.949,00
ESCOLA DEL TREBALL 454.247,64 1.097.523,84 20.851,00 687.160,00 257.504,00 602.838,00
MUSEU 7.119,64 122.126,61 72.399,23 133.954,43 14.046,00 75.528,00 5.561,00 74.691,00

8.870.381,29 7.433.286,55 6.008.457,51 6.767.080,13 3.315.715,00 5.907.710,00 2.188.968,00 5.563.230,00  
 

 
En relació als resultats obtinguts podem apreciar clarament que tenim un creixement dels 
imports acumulats, malgrat la situació de crisi evident; no obstant, serà necessari comprovar i 
seguir l’evolució dels pressupostos per al 2013. 

 
 
20.6. Conciliació Resultat pressupostari amb el resultat econòmic-patrimonial. 
 
En el quadre adjunt es procedeix a detallar a partir del resultat pressupostari de l’exercici 
2012, les operacions que s’han de tenir en compte per arribar a obtenir el resultat econòmic 
patrimonial: 
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RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 8.863.261,65

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT 
Desviacions positives 392.321,44
Desviacions negatives -1.899.210,01
Despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria -1.851.701,89

CAPÍTOLS PRESSUPOSTARIS QUE NO AFECTEN RESULTAT ECONÒMIC
Capítol VI de Despeses 6.702.354,22
Capítol VIII de despeses 2.054.880,00
Capítol IX de Despeses 7.277.317,20
Capítol VI d´Ingressos 0,00
Capítol VIII d´ingressos -54.880,00
Capítol IX d´ingressos -3.391.000,00

AMORTITZACIONS, PERIODIFICACIONS I DOTACIONS
Amortització de l´immobilitzat -7.670.707,96
Excés amortització immobilitzat ex.anteriors (adscripcions) 827.375,97
Dotació provisió insolvències 2012 -8.898.456,20
Provisió per insolvències aplicada 6.708.783,03

OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST
Cta. 413: creditors ptes.aplicar press. (sdo. 01/01/12) 894.414,65
Cta. 413: creditors ptes.aplicar press. (sdo. 31/12/12) -101.637,15

DEVOLUCIONS INGRESSOS (aprovades i realitzades en diferents exercicis)
cta. 408 : saldo 01/01/2012 86.312,49
cta. 408 : saldo 31/12/2012 -100.422,92

MODIFICACIONS PRESSUPOSTOS TANCATS
Drets pendents cobrament exercicis tancats -2.633.734,59
Drets pendents cobrament exercicis tancats 41.965,24
Obligacions pendents de pagament exercicis tancats -515,34
Obligacions pendents de pagament exercicis tancats 224.601,38

REGULARITZACIONS COMPTABLES
CTA. 771.- benefici per venda moto Yamaha comprada any 2000 200,00
CTA. 774.- benefici per regularització operació endeutament 0,02

CTA. 751.- regular.import a retornar Particip.Tributs Estat 2008 223.705,20
CTA. 751.- regular.import a retornar Particip.Tributs Estat 2009 514.655,88

op.2012106100 de reclassificació immobilitzats (622 a 221) -432,34

RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL EXERCICI 2012 8.209.449,97  
 
 
 
20.7. Indicació d’altres elements de la gestió pressupostària. 
 

Durant l’exercici 2011 es va iniciar el control previ de les despeses de petit import d’acord 
amb el que prescriu l’article 19.4 de les bases d’execució del pressupost per al 2012. Per 
aquest sistema s’efectua la proposta de despesa des de l’àrea dins del sistema informàtic; 
fiscalitzant-se de forma total per part de la Intervenció i ajustant-se des de contractació. 
 
Una vegada fiscalitzat es procedeix a l’aprovació de l’autorització i disposició per la Regidoria 
d’Hisenda, d’aquesta forma tota la gestió de la despesa es troba fiscalitzada de forma total de 
forma prèvia a la seva autorització i disposició.  
 
El resultat de la fiscalització d’aquesta Intervenció ha estat el següent: 
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  2012 2011 

Primer trim. 794   513   

  37  27   

segon trim. 574   780   

  19  64   

tercer trim. 333   543   

  29  31   

quart trim. 575   625   

  30  57   

Acceptades 2.276 95,19% 2.461 93,22%

Denegades 115 4,81% 179 6,78%

Total 2.391   2.640   
 
 

D’igual forma s’ha procedit a comptabilitzar els informes emesos durant l’exercici, a partir de 
la implementació d’un control establint-se per a l’exercici del 2012 una activitat revisora 
d’expedients i de control de relacions i aplicacions comptables de 5.945. 
 
No existeix pel que respecta al control interventor supòsits previstos a l’article 218 del Text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març; no obstant això s’han aprovat diferents acords per part de la Junta de Govern 
local d’aprovació de reconeixement extrajudicial de factures d’altres exercicis, d’acord amb els 
quadres següents: 
 
EXPEDIENTS RECONEIXEMENT 
CRÈDIT 2012 AJUNTAMENT import APROVACIÓ

Expedient 1 / 2012 52.856,46 JGL 17/04/12
Expedient 2 / 2012 148.849,45 JGL 27/03/12
Expedient 3 / 2012 60.271,84 JGL 19/06/12
Expedient 4 / 2012 740,90 JGL 16/10/12
Expedient 5 / 2012 129,28 JGL 30/10/12
Expedient 6 / 2012 29.668,21 JGL 20/11/12
Expedient 7 / 2012 2.087,67 JGL 06/11/12
Expedient 8 / 2012 2.698,30 RES. 2510/12
Expedient 9 / 2012 1.355,67 RES. 2508/12
Expedient 10 / 2012 709,66 RES. 1536/12
Expedient 11 / 2012 23.791,39 JGL 19/02/13

TOTAL 298.657,78  
 
A més cal establir que no existeix la possibilitat de control i fiscalització de les nòmines de 
l’Ajuntament, patronat i EPE; ja que no existeix un sistema de fiscalització adient, per tant les 
diligències emeses pel responsable de recursos humans és l’única comprovació, atès que ell 
directament prepara els conceptes retributius, es treballa per a realitzar un sistema de control 
fiscal de les nòmines però aquest encara no és viable per la falta d’adequació dels llistats i 
comprovacions a realitzar. En aquest sentit a tenor del que s’estableix a l’article 47.2.a) de les 
bases d’execució del pressupost seria necessari que l’Ajuntament portés a terme algun 
sistema de control a posteriori de les remuneracions de personal per a comprovar la seva 
adequació a la normativa. 
 
En l’apartat de personal a més cal fer constar que no s’ha aplicat el previst a l’article 9 del 
Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de Mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i 
el foment de la competitivitat, que suspenia la vigència de tots els acords, pactes i convenis 
que contravinguin aquest article i la prestació econòmica complementària en la situació 
d’incapacitat temporal del personal al servei de les administracions públiques. La Disposició 
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transitòria 15èna, amb la correcció d’errors publicada al BOE núm. 172, publicat el 19 de juliol 
de 2012, del esmentat Reial Decret determinava que les previsions contingudes a l’article 9, 
havien de ser desenvolupades per cada administració pública en el termini de 3 mesos des 
de la publicació del Reial decret llei, termini a partir del qual, s’aplicaria directament aquest.  
 
L’Ajuntament de Granollers mitjançant acord de Junta de Govern Local de 12 d’octubre de 
2012 va aprovar desenvolupar les previsions contingudes a l’article 9 del Reial Decret Llei 
20/2012 i modificar de les condicions dels funcionaris i laborals municipals, amb efectes del 
dia 15 d’octubre de 2012. Cal indicar que pels mesos d’octubre a desembre del 2012 es van 
complementar totes les prestacions del personal funcionari i laboral municipal que es troba-
ven en situació d'incapacitat temporal derivada de contingències comunes, sense que per tant 
se’ls hi apliqués a les retribucions percebudes cap de les deduccions previstes. 
 
En relació al control a posteriori establert a les bases d’execució del pressupost per a 
l’atorgament d’ajuts econòmics de serveis socials destinats a famílies per atendre necessitats 
peremptòries o urgents que satisfan finalitats de caire social, es va realitzar pel que respecta 
a l’exercici del 2011 un control a posteriori mitjançant actuació d’auditoria, elaborant un 
mostreig i comprovació sobre el terreny dels expedients establerts, que va donar el següent 
resultat, a l’espera que es concreti per a l’exercici 2012, l’actual procés de comprovació del 
qual en aquest moment es troba en la recollida d’informació: 
 
1. Resum general de les principals incidències detectades (en alguns expedients): 

 Mancances en l’Informe acreditatiu de la situació d’urgència:  data emissió informe, 
identificació i signatura del tècnic responsable. 

 Mancances en l’Informe-proposta:  identificació i signatura del tècnic responsable. 
 Pel que fa a la justificació mitjançant factura de l’ajut rebut es detecta en alguns expedients 

que només s’acredita amb pressupostos o esborranys de contractes (lloguer). 
 En els casos on es justifica l’ajut rebut mitjançant informe acreditatiu del tècnic 

responsable, s’ha detectat que en alguns casos hi han mancances com la signatura del 
tècnic responsable i la data d’emissió de l’informe. 

 En l’acreditació del pagament de l’ajut rebut s’han detectat mancances en l’expedient com 
la no existència de còpia de l’acreditació de les dades bancàries del beneficiari. 

 
2. Resum general de les recomanacions proposades pels futurs expedients: 

 Que en els diferents informes emesos corresponents als expedients per ajuts econòmics 
de serveis socials (l’acreditatiu de la situació d’urgència, l’informe-proposta i el de 
justificació de l’ajut rebut), caldrà acreditar la data d’emissió, identificació del tècnic 
responsable i la signatura.  

 En els casos que es justifiqui l’ajut rebut mitjançant factura s’haurà d’afegir a l’expedient 
informe justificatiu del Tècnic responsable. 

 En els expedients on l’ajut es destina al pagament del lloguer de la vivenda caldria 
justificar-ho mitjançant informe del Tècnic responsable i el rebut d’haver pagat el lloguer. 

 En els expedients on l’ajut es justifiqui mitjançant informe del Tècnic responsable i el 
perceptor dels diners no sigui el beneficiari sinó un tercer, caldrà adjuntar a l’informe la 
factura o el rebut de pagament. 

 En els expedients on l’ajut rebut s’ingressa directament al beneficiari caldrà que consti en 
l’expedient còpia de l’acreditació de les dades bancàries del beneficiari segellat pel banc. 

 
Tota vegada que els anteriors advertiments i recomanacions no impliquen la nul•litat d’actuacions o la 
revocació de cap expedient dels inspeccionats, s’informa com a favorable l’auditoria realitzada amb 
posterioritat; entenent aquesta Intervenció que la mostra era suficient significativa i el resultat prou 
acceptable per concloure que existeix una verificació total dels expedients de subvencions 
excepcionals de caire peremptori de benestar social de l’exercici 2011.  
 
Serà necessari, no obstant, que per part dels responsables s’esmerin els controls conduents a tenir 
plenament tancats els expedients per evitar en properes auditories les incidències observades 
inicialment. 
 
S’adjunta com annex XI l’informe complert de les conclusions de l’acció d’auditoria. 
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21.- Indicadors   
 

Per a l'oportú seguiment de l’execució financera-comptable i pressupostària de l’Entitat, a 
continuació es presenten els indicadors financers, patrimonials i pressupostaris de l’exercici 
2012 amb comparació amb els de l’any 2011: 
 
 
 
 

a) Indicadors financers i patrimonials         EXERCICI 2012           EXERCICI 2011

Liquidesa immediata = Fondos líquits / 4.261.818,10 0,29 4.498.280,94 0,32
Obligacions pendents de pagament 14.947.083,03 14.164.737,83

Solvència a curt termini =        Fons liquids + Drets pdts.cobrament / 32.858.413,06 2,20 28.939.079,98 2,04
Obligacions pendents de pagament 14.947.083,03 14.164.737,83

Endeutament per habitant = Pasiu exigible (financer) / 37.065.325,85 620,30 41.690.004,15 695,37
Núm. Habitants 59.754 59.954,00

b) Indicadors pressupostaris         EXERCICI 2012           EXERCICI 2011

Execució pressupost de despeses = Obligacions reconegudes netes / 71.544.459,34 0,86 69.185.740,61 0,89
Crèdits definitius 83.531.557,26 78.075.030,74

Realització de pagaments = Pagaments líquits / 61.060.885,46 0,85 59.041.758,96 0,85
Obligacions reconegudes netes 71.544.459,34 69.185.740,61

Despesa per habitant = Obligacions reconegudes netas / 71.544.459,34 1.197,32 69.185.740,61 1.153,98
Núm. Habitants 59.754 59.954,00

Inversió per habitant = Obligacions reconegudes netas (Cap. VI y VII) / 6.724.354,22 112,53 11.240.123,56 187,48
Núm. Habitants 59.754 59.954,00

Esforç inversor = Obligacions reconegudes netas (Cap. VI y VII) / 6.724.354,22 0,09 11.240.123,56 0,16
Obligacions reconegudes netes 71.544.459,34 69.185.740,61

Període mig pagament = Obligacions pendents de pagament x365 / 10.483.573,88 53,48 10.143.981,65 53,52
Obligacions reconegudes netes 71.544.459,34 69.185.740,61

Grau execució pressupost d'ingressos = Drets reconeguts nets / 77.049.130,53 0,92 66.443.325,63 0,85
Previsions definitives 83.531.557,26 78.075.030,74

Realització de cobraments = Recaptació neta / 61.988.368,65 0,80 55.354.155,86 0,83
Drets reconeguts nets 77.049.130,53 66.443.325,63

Autonomia = Drets reconeguts nets */ 48.012.900,16 0,62 45.966.673,04 0,69
Drets reconeguts nets totals 77.049.130,53 66.443.325,63

*(Cap. I a III, V, VI, VIII, mes transferències rebudes)

Autonomia fiscal = Drets reconeguts nets */ 29.407.742,50 0,38 27.209.893,18 0,41
Drets reconeguts nets totals 77.049.130,53 66.443.325,63

*(Dels ingressos de naturalesa tributaria)

Període mig de cobrament = Drets pendents de cobrament* X 365 / 6.387.464,36 52,15 5.370.216,85 48,16
Drets reconeguts nets 44.705.496,69 40.698.485,35

*(Drets de cobrament cap. I a III)

Resultat  per habitant = Resultat pressupostari ajustat / 5.507.671,19 92,17 5.417.932,53 90,37
 Núm. Habitants 59.754 59.954,00

Contribució del press.   = Resultat pressupostari ajustat / 5.507.671,19 0,75 5.417.932,53 1,09
al romanent de tresoreria Romanent de tresoreria per desp. Grals. 7.311.159,94 4.990.654,92
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c) Indicadors pressupostaris - pressupostos tancats         EXERCICI 2012           EXERCICI 2011

Realització de pagaments = Pagaments / 10.390.995,56 0,99 10.682.901,09 0,95
Saldo inicial d'obligacions * 10.540.880,57 11.303.886,05

*(+- Modificacions i anulacions)

Realització de cobraments = Cobraments / 8.508.048,10 0,40 9.845.926,09 0,43
Saldo inicial de drets * 21.400.417,41 22.748.943,08

*(+- Modificacions i anulacions)  
 
Cal indicar que els indicadors de gestió que han de permetre avaluar l’economia, eficàcia i 
eficiència en la prestació dels serveis (d’ almenys els serveis finançats amb taxes o preus 
públics) s’han d’incorporar en la Memòria III sobre el cost i el rendiment dels principals serveis 
prestats. 
 
 

22 - Esdeveniments posteriors al tancament 
 
No s’han produït esdeveniments posteriors al tancament. 
 
Granollers,  17 de juny de  2013. 
 
L’Alcalde 
 
 
Josep Mayoral i Antigas 
 
El senyor Francesc Aragón Sanchez, com a interventor de l’Ajuntament de Granollers, 
fa constar la concordança de la informació comptable d’aquesta memòria amb la base 
de dades de la comptabilitat municipal. 
 
 
 
 
 
 


