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Alcalde: Molt bona tarda a tots i totes, donem inici a la sessió del Ple ordinari de l'Ajuntament de 
Granollers del mes de desembre. Ens ha anunciat l'absència Josep Maria Noguera. En tot cas, abans 
d'iniciar la sessió em sembla que tenim una visita ... Efectivament, quina sorpresa... Papa Noel...
Moltes gràcies, bon Nadal i bon Any.
Avui tenim accidentalment la senyora Badia, la senyora Secretària titular, per qüestions personals, no 
pot estar aquí

1111).-).-).-).-APROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE L ''''ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIAACTA DE LA SESSIÓ DEL DIAACTA DE LA SESSIÓ DEL DIAACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA     26262626    DE NOVEMBRE DEDE NOVEMBRE DEDE NOVEMBRE DEDE NOVEMBRE DE     2013201320132013....

L'Alcalde pregunta als regidors i regidores assistents si tenen alguna observació a fer a l'acta de la 
sessió ordinària de data 26 de novembre de 2013 i no havent-hi cap s'aprova per unanimitat dels 
regidors i regidores assistents.

 
2222).-).-).-).-CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ I,,,,    
EN CONCRETEN CONCRETEN CONCRETEN CONCRET,,,,    DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LESDELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LESDELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LESDELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LES    
SESSIONS NÚMEROSSESSIONS NÚMEROSSESSIONS NÚMEROSSESSIONS NÚMEROS    41414141    AAAA    44444444,,,,    CORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIES    5555,,,,    12121212,,,,    19191919    IIII    26262626    DE NOVEMBREDE NOVEMBREDE NOVEMBREDE NOVEMBRE,,,,    
RESPECTIVAMENTRESPECTIVAMENTRESPECTIVAMENTRESPECTIVAMENT ,,,,    PEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES DPEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES DPEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES DPEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES D''''AQUESTES SESSIONS SAQUESTES SESSIONS SAQUESTES SESSIONS SAQUESTES SESSIONS S''''HAHAHAHA    
EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICSEFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICSEFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICSEFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICS ,,,,    EN ELS TERMES DE LEN ELS TERMES DE LEN ELS TERMES DE LEN ELS TERMES DE L ''''ARTICLEARTICLEARTICLEARTICLE    22222222....2222AAAA))))    
DE LA LLEIDE LA LLEIDE LA LLEIDE LA LLEI    7777////1985198519851985,,,,    DEDEDEDE    2222    DDDD''''ABRILABRILABRILABRIL,,,,    I ELS ARTICLESI ELS ARTICLESI ELS ARTICLESI ELS ARTICLES    104104104104    IIII    113113113113....1111....BBBB))))    DEL RDDEL RDDEL RDDEL RD    2568256825682568////1986198619861986,,,,    DEDEDEDE    28282828    DEDEDEDE    
NOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRE.... 

La Secretària informa als regidors i regidores assistents  que han pogut consultar els acords citats .
 

3333).-).-).-).-CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ I,,,,    
EN CONCRETEN CONCRETEN CONCRETEN CONCRET,,,,    DE LES RESOLUCIONS DE LDE LES RESOLUCIONS DE LDE LES RESOLUCIONS DE LDE LES RESOLUCIONS DE L''''ALCALDE PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATSALCALDE PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATSALCALDE PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATSALCALDE PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATS,,,,    
MITJANÇANT DONACIÓ DE COMPTEMITJANÇANT DONACIÓ DE COMPTEMITJANÇANT DONACIÓ DE COMPTEMITJANÇANT DONACIÓ DE COMPTE,,,,    EN ELS TERMES DE LEN ELS TERMES DE LEN ELS TERMES DE LEN ELS TERMES DE L''''ARTICLEARTICLEARTICLEARTICLE    22222222....2222AAAA))))    DE LA LLEIDE LA LLEIDE LA LLEIDE LA LLEI    
7777////1985198519851985,,,,    DEDEDEDE    2222    DDDD''''ABRILABRILABRILABRIL,,,,    I DELS ARTICLESI DELS ARTICLESI DELS ARTICLESI DELS ARTICLES     42424242    IIII    104104104104    EL RDEL RDEL RDEL RD    2568256825682568////1986198619861986,,,,    DEDEDEDE    28282828    DE NOVEMBREDE NOVEMBREDE NOVEMBREDE NOVEMBRE .... 

La Secretària informa als regidors i regidores assistents  que han pogut consultar les resolucions 
indicades.

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

4444).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERALAPROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERALAPROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERALAPROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL,,,,    LA PLANTILLALA PLANTILLALA PLANTILLALA PLANTILLA    
DE PERSONAL I LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE LDE PERSONAL I LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE LDE PERSONAL I LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE LDE PERSONAL I LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS,,,,    
PER A LPER A LPER A LPER A L''''EXERCICIEXERCICIEXERCICIEXERCICI     2014201420142014

La Secretària explica de forma resumida el contingut del dictamen que es transcriu literalment a 
continuació:



PrimerPrimerPrimerPrimer. Revisat el projecte de Pressupost General  d'ingressos i despeses per  a l'exercici 2014, de 
l'Ajuntament de Granollers i els seus ens dependents (organismes autònoms administratius, entitat 
pública empresarial i societats mercantils municipals ).

SegonSegonSegonSegon....    Elaborada la plantilla de personal de l'Ajuntament de Granollers i dels seus organismes 
autònoms, la qual incorpora les modificacions de places existents, distribuïdes pel que fa a funcionaris 
per cossos, escales, subescales i categories, així com també de tot el personal laboral i eventual, 
alhora que es relaciona el nombre de places en situació de vacant i el grup a què pertanyen, d'acord 
amb la titulació exigida per al seu ingrés.

TercerTercerTercerTercer .... Vist el dictamen del Patronat municipal del Museu de Granollers .

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

Atesos els articles 162 a 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el �

Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, i els articles 2 a 23 del Reial decret 500/90, 
de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de Pressupostos, i una vegada complerts 
els requisits legals que hi resulten, amb la realització dels documents necessaris i els informes 
preceptius.
Atès que l'article 90 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local,  i els �

articles 126 i 127 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, Text refós de les disposicions 
legals vigents en matèria de règim local, determinen que les Corporacions locals aprovaran 
anualment en ocasió del pressupost, la plantilla de personal que comprendrà tots els llocs de 
treball degudament classificats, reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, d'acord amb 
els principis informadors per a l'elaboració de les Plantilles així com el procediment per a la seva 
aprovació que contenen els esmentats articles. 

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

PrimerPrimerPrimerPrimer ....    Aprovar el Pressupost General consolidat per a l 'exercici 2014, pels imports següents:

INGRESSOSINGRESSOSINGRESSOSINGRESSOS
Capítol 1 Impostos directes 25.380.600,00
Capítol 2 Impostos indirectes   400.000,00
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 16.832.320,51*
Capítol 4 Transferències corrents 26.125.943,54*
Capítol 5 Ingressos patrimonials 968.123,23*
Capítol 6 Alineació d'inversions reals 100.000,00
Capítol 7 Transferències de capital 1.333.890,71*
Capítol 8 Variació d'actius financers 114.250,00
Capítol 9 Variació de passius financers 12.103.784,88
TOTAL CONSOLIDATTOTAL CONSOLIDATTOTAL CONSOLIDATTOTAL CONSOLIDAT 83.358.91283.358.91283.358.91283.358.912 ,,,,87878787

DESPESESDESPESESDESPESESDESPESES
Capítol 1 Remuneracions de personal 31.475.727,94
Capítol 2 Compra de béns corrents  25.296.387,77*
Capítol 3 Interessos 2.086.452,64
Capítol 4 Transferències corrents 3.685.230,00*
Capítol 6 Inversions reals 6.339.620,00
Capítol 7 Transferències de capital 0,00*
Capítol 8 Variació d'actius financers 114.250,00
Capítol 9 Variació de passius financers 14.290.261,83
TOTAL CONSOLIDATTOTAL CONSOLIDATTOTAL CONSOLIDATTOTAL CONSOLIDAT 83.287.93083.287.93083.287.93083.287.930 ,,,,18181818

* deduïdes aportacions internes

El Pressupost General està integrat, d'acord amb el que disposen els articles 165 i 166 del Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, pel 



pressupost de l'Entitat local, pel pressupost de l'organisme autònom administratiu "Patronat municipal 
del Museu de Granollers" i pels estats de previsió d'ingressos i despeses de l'entitat pública 
empresarial Granollers Mercat i de les societats mercantils de capital íntegrament municipal, 
Granollers Promocions, Granollers Escena i Granollers Audiovisual , SL. 

A continuació es resumeixen per capítols els pressupostos i estats de previsió que integren el 
Pressupost General:

PRESSUPOST DE LPRESSUPOST DE LPRESSUPOST DE LPRESSUPOST DE L ''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS

INGRESSOSINGRESSOSINGRESSOSINGRESSOS
Capítol 1 Impostos directes 25.380.600,00
Capítol 2 Impostos indirectes   400.000,00
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 15.845.600,00
Capítol 4 Transferències corrents 25.597.448,77
Capítol 5 Ingressos patrimonials 1.022.350,00
Capítol 6 Alineació d'inversions reals 100.000,00
Capítol 7 Transferències de capital 1.333.890,71
Capítol 8 Variació d'actius financers 112.500,00
Capítol 9 Variació de passius financers 12.103.784,88
TOTALTOTALTOTALTOTAL 81.896.17481.896.17481.896.17481.896.174 ,,,,36363636

DESPESESDESPESESDESPESESDESPESES
Capítol 1 Remuneracions de personal 29.349.869,55
Capítol 2 Compra de béns corrents 22.894.945,00
Capítol 3 Interessos 1.934.102,64
Capítol 4 Transferències corrents 7.134.495,34
Capítol 6 Inversions reals 6.320.000,00
Capítol 7 Transferències de capital 7.290.784,88
Capítol 8 Variacions d'actius financers 112.500,00
Capítol 9 Variació de passius financers 6.859.476,95
TOTALTOTALTOTALTOTAL    81.896.17481.896.17481.896.17481.896.174 ,,,,36363636

PRESSUPOST DEL PATRONAT DEL MUSEU MUNICIPALPRESSUPOST DEL PATRONAT DEL MUSEU MUNICIPALPRESSUPOST DEL PATRONAT DEL MUSEU MUNICIPALPRESSUPOST DEL PATRONAT DEL MUSEU MUNICIPAL

INGRESSOSINGRESSOSINGRESSOSINGRESSOS
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 128.550,00
Capítol 4 Transferències corrents 930.977,20
Capítol 5 Ingressos patrimonials 10,00
Capítol 8 Variació d'actius financers 1.750,00
TOTALTOTALTOTALTOTAL 1.061.2871.061.2871.061.2871.061.287,,,,20202020

DESPESESDESPESESDESPESESDESPESES
Capítol 1 Remuneracions de personal 547.876,79
Capítol 2 Compra de béns corrents 508.660,41
Capítol 4 Transferències corrents 3.000,00
Capítol 8 Variacions d'actius financers 1.750,00
TOTALTOTALTOTALTOTAL    1.061.2871.061.2871.061.2871.061.287,,,,20202020

ESTATS DE PREVISIÓ DE LA SOCIETAT MUNICIPAL GRANOLLERS ESCENAESTATS DE PREVISIÓ DE LA SOCIETAT MUNICIPAL GRANOLLERS ESCENAESTATS DE PREVISIÓ DE LA SOCIETAT MUNICIPAL GRANOLLERS ESCENAESTATS DE PREVISIÓ DE LA SOCIETAT MUNICIPAL GRANOLLERS ESCENA ,,,,    SLSLSLSL

INGRESSOSINGRESSOSINGRESSOSINGRESSOS
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 459.500,00
Capítol 4 Transferències corrents 1.445.048,14
Capítol 5 Ingressos patrimonials 21.115,00
TOTALTOTALTOTALTOTAL 1.925.6631.925.6631.925.6631.925.663,,,,14141414

DESPESESDESPESESDESPESESDESPESES



Capítol 1 Remuneracions de personal 385.530,14
Capítol 2 Compra de béns corrents 1.455.800,31
Capítol 3 Interessos 12.850,00
Capítol 4 Transferències corrents 66.500,00
TOTALTOTALTOTALTOTAL    1.920.6801.920.6801.920.6801.920.680,,,,45454545

ESTATS DE PREVISIÓ DE LA SOCIETAT MUNICIPAL GRANOLLERS AUDIOVISUALESTATS DE PREVISIÓ DE LA SOCIETAT MUNICIPAL GRANOLLERS AUDIOVISUALESTATS DE PREVISIÓ DE LA SOCIETAT MUNICIPAL GRANOLLERS AUDIOVISUALESTATS DE PREVISIÓ DE LA SOCIETAT MUNICIPAL GRANOLLERS AUDIOVISUAL ,,,,    SLSLSLSL    
INGRESSOSINGRESSOSINGRESSOSINGRESSOS
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 438.462,51
Capítol 4 Transferències corrents 510.714,77
Capítol 5 Ingressos patrimonials 187.479,37
TOTALTOTALTOTALTOTAL 1.136.6561.136.6561.136.6561.136.656,,,,65656565

DESPESESDESPESESDESPESESDESPESES
Capítol 1 Remuneracions de personal 489.751,46
Capítol 2 Compra de béns corrents 625.785,19
Capítol 3 Interessos 1.500,00
Capítol 6 Inversions reals 19.620,00
TOTALTOTALTOTALTOTAL    1.136.6561.136.6561.136.6561.136.656,,,,65656565

ESTATS DE PREVISIÓ DE LESTATS DE PREVISIÓ DE LESTATS DE PREVISIÓ DE LESTATS DE PREVISIÓ DE L ''''ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL GRANOLLERS MERCATENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL GRANOLLERS MERCATENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL GRANOLLERS MERCATENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL GRANOLLERS MERCAT

INGRESSOSINGRESSOSINGRESSOSINGRESSOS
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 152.000,00
Capítol 4 Transferències corrents 1.075.520,00
Capítol 5 Ingressos patrimonials 25.250,00
TOTALTOTALTOTALTOTAL 1.252.7701.252.7701.252.7701.252.770,,,,00000000

DESPESESDESPESESDESPESESDESPESES
Capítol 1 Remuneracions de personal 559.700,00
Capítol 2 Compra de béns corrents 668.070,00
Capítol 4 Transferències corrents 25.000,00
TOTALTOTALTOTALTOTAL    1.252.7701.252.7701.252.7701.252.770,,,,00000000

ESTATS DE PREVISIÓ DE  LAESTATS DE PREVISIÓ DE  LAESTATS DE PREVISIÓ DE  LAESTATS DE PREVISIÓ DE  LA     SOCIETAT  MUNICIPAL GRANOLLERS PROMOCIONSSOCIETAT  MUNICIPAL GRANOLLERS PROMOCIONSSOCIETAT  MUNICIPAL GRANOLLERS PROMOCIONSSOCIETAT  MUNICIPAL GRANOLLERS PROMOCIONS ,,,,    SASASASA

INGRESSOSINGRESSOSINGRESSOSINGRESSOS
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 1.073.000,00
Capítol 4 Transferències corrents 110.000,00
Capítol 5 Ingressos patrimonials 265.500,00
Capítol 7 Transferències de capital 7.290.784,88
TOTALTOTALTOTALTOTAL 8.739.2848.739.2848.739.2848.739.284,,,,88888888

DESPESESDESPESESDESPESESDESPESES
Capítol 1 Remuneracions de personal 143.000,00
Capítol 2 Compra de béns corrents 961.500,00
Capítol 3 Interessos 138.000,00
Capítol 9 Variació passius financers 7.430.784,88
TOTALTOTALTOTALTOTAL    8.673.2848.673.2848.673.2848.673.284,,,,88888888

SEGONSEGONSEGONSEGON.  Aprovar les bases d'execució del Pressupost General per a l'exercici 2014, amb efectes 
comptables a 1 de gener de 2014.

TERCERTERCERTERCERTERCER. Aprovar la plantilla de personal al servei de l'Ajuntament de Granollers, del seu organisme 
autònom administratiu "Patronat municipal del Museu de Granollers" i de l'entitat pública empresarial 
"Granollers Mercat", amb efectes a 1 de gener de 2014, segons document annex. 



QUARTQUARTQUARTQUART. Aprovar l'actualització de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Granollers, del seu 
organisme autònom administratiu "Patronat municipal del Museu de Granollers" i de l'entitat pública 
empresarial "Granollers Mercat", amb efectes 1 de gener de 2014, segons document annex.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ. Exposar al públic, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, l'expedient del 
Pressupost General i el seu acord d'aprovació, per un període de quinze dies durant els quals les 
persones interessades podran examinar-lo i presentar-ne les reclamacions que creguin convenients 
davant del Ple de l'Ajuntament. En cas que no es produïssin reclamacions, l'acord serà 
automàticament elevat a definitiu.

SISÈSISÈSISÈSISÈ....    Publicar íntegrament la plantilla de personal en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya

SETÈSETÈSETÈSETÈ. Publicar la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Granollers, dels seus Organismes 
autònoms  i de l'entitat pública empresarial "Granollers Mercat", en el Butlletí Oficial de la Província i 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  

L'Alcalde dóna la paraula a la regidora delegada d'hisenda senyora Aroa Ortego. 

Senyora Ortego:  Gràcies Alcalde. Bé comencem el punt de Pressupost 2014, on debatrem al voltant 
de les previsions d’ingrés i despesa del proper exercici de l’Ajuntament de Granollers, de l’Organisme 
Autònom i de les Societats Municipals. En definitiva, més enllà de les xifres, el que analitzarem quines 
són actuacions i prioritats que afrontarem el proper any i de quina manera es financen. Tenint en 
compte evidentment gran part de la despesa ja està compromesa i que part dels ingressos provenen 
d’altres administracions, el que fins fa uns anys era una garantia d’ingrés, i ara, per estrany que 
sembli, pot comportar-nos alguna sorpresa.

Davant d’aquest panorama,  amb la certesa de que l’economia encara no està en procés de 
recuperació, que les dades d’atur no milloren i amb les amenaces de lleis que pretenen buidar de 
competències els ens municipals, malgrat tot això, ens hem proposat aprovar un pressupost que doni 
resposta a les necessitats dels ciutadans en aquests moments i que ens permeti cobrir la manca de 
polítiques actives, polítiques actives en el sentit més ampli per part de les administracions 
supramunicipals.

És per això que em sembla essencial, abans d’entrar en les xifres i en l’estructura del document, 
destacar dues grans partides. D'una banda, el 3er Pla de Xoc amb 1.000.000 d’euros que mirarem de 
definir en el primer trimestre del proper any en el sí del Consell Econòmic i Social. I d’altra banda 
gairebé 1.400.000 euros , per al Fons de Contingència per atendre possibles despeses imprevistes, o 
possibles manques de finançament, i que ens permet afrontar l’exercici amb un coixí de tranquil·litat .
Si entrem al detall del contingut del Pressupost, indicar com deia la Secretària, tot el Pressupost el 
composa el Pressupost de  l’Ajuntament de Granollers però també els pressupostos  del Patronat del 
Museu, de les Societats Municipals Granollers Promocions, Granollers Escena i Granollers 
Audiovisual i també de l'Entitat Pública Empresarial Granollers Mercat . Així, el pressupost ascendeix a 
83.287.930,18 euros, un cop aplicades les normes de consolidació que eliminen les operacions 
internes entre ens.

Pel que fa als ingressos, comentar en primer lloc que pel que es refereix a  impostos i a taxes  fem una 
previsió a la baixa, una previsió prudent com a conseqüència de les decisions que vam prendre en les 
Ordenances Fiscals fa un parell de mesos respecte a no incrementar tarifes ni tipus impositius, 
incrementar algunes bonificacions i rebaixes i la pròpia previsió de no incrementar-se determinada 
activitat econòmica, baixen així les nostres previsions de recaptació en IVTM, ICIO i IAE. Pel que fa a 
les taxes també es redueixen les previsions malgrat les dades poden conduir a error ja que es 
produeix un canvi de criteri en la comptabilització de la zona blava que podria distorsionar el resultat. 
Si aïllem  aquest resultat, aquest capítol de taxes i preus públics es redueix en un 9,8%.

Seguint amb els ingressos, cal referir-se a les transferències corrents, aquelles que ens arriben 



d’altres administracions, un capítol que queda pràcticament igual, de manera que es consoliden les 
grans retallades dels exercicis anteriors. És en aquest capítol on es produeixen la major part de les 
incerteses de les que parlava al principi n'he parlat en moltes ocasions, per exemple, en el cas del 
Fons de Cooperació Local de Catalunya, a aquestes alçades d’any, 17 de desembre, encara es 
desconeix l’import que acabarà arribant per aquest exercici 2013, i pel que fa al co-finançament de la 
Generalitat de l’Escola de Música i de les Escoles Bressol, encara ara, en ple mes de desembre, es 
desconeix quin ha estat el finançament exacte pel curs 2012/2013, per tant comprendran la dificultat i 
el risc a l’hora de fer previsions.

Si entrem en l’apartat de despeses, i analitzem on destinarem els recursos municipals, cal fer 
referència en primer lloc a les despeses de personal. Un capítol que baixa, ja que l’avantprojecte de 
llei de pressupostos de l’Estat preveu pel 2014 una congelació salarial i una prohibició de fer 
aportacions als plans de pensions del empleats públics. També cal tenir en compte que es produeixen 
estalvis per la nul·la o baixa taxa de reposició del personal que es jubila i que com bé saben també ve 
imposat per una llei de l’Estat.

Pel que fa a compra de béns i serveis, aquest capítol es manté pràcticament igual si aïllem els efectes 
de nou del canvi de criteri de comptabilització de la zona blava o l’encomana de gestió de la que 
parlàvem fa uns minuts del MAC, que abans era a capítol 4. De manera que malgrat les dificultats 
mantenim el nivell i la qualitat dels serveis i tornem a incloure com deia a l’inici un Pla de Xoc i el nou 
Fons de Contingència.

Pel que fa a les transferències corrents, en les referents a ens dependents, cal destacar l’augment de 
l’aportació a Granollers Mercat, concentrat bàsicament en el traspàs del fons local per a la promoció 
turística derivat de la nova taxa imposada per la Generalitat, i també el manteniment de l’aportació a 
Granollers Audiovisual, però amb aquest canvi de criteri que dèiem de comptabilització, parlant de 
l’encomana de gestió del MAC.

Pel que fa a les transferències destinades a entitats alienes a l’organització, destacar la incorporació 
de 14.000 per al Consell Comarcal per a la prestació de serveis supramunicipals, l’augment dels ajuts 
per a programes d’infància i joventut i l’augment de 34.000 euros també per ajuts a entitats esportives.
Per últim, en l’apartat de despeses, cal fer referència a un  capítol important, que és el capítol de les 
inversions, un capítol essencial per l’equip de govern ja que sempre hem defensat que en un moment 
on la inversió privada està aturada, cal que les administracions inverteixin. Invertir en definitiva és 
generar activitat econòmica, riquesa i llocs de treball per una banda, i per l’altra ens permet tenir una 
ciutat endreçada pel futur. La premissa del quadre d’inversions del 2014 és la del manteniment de 
ciutat com a eix principal. Després d’uns anys de forta inversió i amb una bona dotació d’equipaments 
municipals, culturals, esportius i demés, creiem que l’esforç inversor s’ha de destinar a endreçar la 
ciutat, a fer-la més amable.

El total d’inversió prevista per al 2014 ascendeix a 6,3 milions  d’euros, dels qual 1,2 milions vindran 
finançats per altres administracions, gairebé 190.000 que provenen dels ingressos corrents i 4,8 
milions d’euros de recurs al crèdit.

M’agradaria començar destacant la partida 1 milió d’euros destinada a espais urbans i que preveu 
entre d’altres actuacions:
Plataforma única Travessia Pizarro.
Adequació del C/ Catalunya i el C/Triomf.
Plataforma única al C/Pep Ventura.
Adequació de voreres al tram nord del C/ Girona.
Vorera nord del C/Sant Ferran.
Adequació de la Torre Pinós i el seu entorn.
Adequació de voreres al C/ Verge de Montserrat.
Adequació de la Travessia Hospital.
Adequació del Passatge de l’Enginyer.

Molt destacables són també els 430.000 euros de remodelació dels espais interiors i els jardins del 
C/València i els 887.000 destinats a la gran obra d’ampliació de voreres i de la renovació dels serveis 
del Passeig de la Muntanya i que la Diputació de Barcelona, ens finança amb 700.00 euros.
Cal esmentar també altres partides importants, com els 200.000 euros destinats a l’adequació 
d’aparcaments principalment el de Ramon Llull, els 300.000 euros d’inversions per a l’estalvi energètic 



en enllumenat públic, 40.000 euros de jocs infantils que bàsicament visualitzarem al Parc del 
LLedoner mesura amb la que coincidim amb el Grup d'Acció Granollers, 30.000 euros destinats a 
adquisició de nou mobiliari urbà, 100.000 euros per arbres i jardins.

Una de les necessitats és també l’eliminació de Barreres Arquitectòniques, punt en aquest cas en el 
que coincidim amb el Grup del Partit Popular, i per això hi ha una previsió que ens permetrà actuar en 
diferents indrets de la ciutat com la Plaça Can Trullàs , el C/ Annibal, al pont de la Constitució, plaça de 
Salvador Casanovas, C/Palaudàries, entre d’altres.

També destinarem una part de recursos a les instal·lacions esportives, l’obra més important és la de 
l’arranjament i la instal·lació de gespa artificial al camp de futbol de la Font Verda, però també 
realitzarem actuacions al reg automàtic de les pistes d’atletisme, al sistema informàtic   del Palau 
d’Esports, en la millora de la il·luminació de les pistes de petanca de Can Bassa, al marcador del 
Camp de Futbol de Can Gili.

I per no allargar-me gaire més amb aquest capítol, comentar que també realitzarem diverses 
inversions en renovació de la xarxa de clavegueram, en informàtica i telecomunicacions, en 
equipaments culturals, o en el trasllat de la Ràdio a Granollers Audiovisual .

Cal també fer un apunt de cara al 2015, ja que el Pressupost d'inversions que ara aprovem, el del 
2014, i seguint en lo que ja recollíem amb el PAM del mandat, en el Programa d'Actuació Municipal, 
inclou també una partida per projectes. Projectes que es desenvoluparan properament i que també 
m'agradaria destacar, com la primera fase del carrer Ricoma, entre Museu i Princep de Viana, la 
calçada única al carrer Lliri i al carrer Sant Josep de Calassanç, entre Josep Umbert i Lliri, el projecte 
de la primera fase de remodelació de la plaça Jaume I, la calçada única al carrer Corró, entre Torres i 
Bages i València, el projecte de viabilitat tècnica d'una rotonda a la cruïlla entre Francesc Ribas i el 
carrer Girona, la urbanització de l'espai comprés entre els carrer Equadors, Uruguai i la Torreta.

Pel que fa a les dades d’endeutament a llarg termini de l’Ajuntament, si tenim en compte tant el propi 
com l’avalat, més una subvenció de la Generalitat de Catalunya que també s’instrumenta a través d’un 
préstec, l’endeutament a principi d’any es situa en 39,7 milions d'euros. Al llarg de l’any 2014, com bé 
he comentat anteriorment es preveu contractar crèdit per valor de 4,8 milions d'euros, mentre que es 
preveu amortitzar deute per import de 6,9 milions d'euros, amb la qual cosa el deute total viu total a 
final de l'exercici 2014 es situarà 2 milions  per sota del de principi d’any.  Serà doncs el tercer exercici 
de reducció del deute i per tant seguim en la línia de reduir la nostra dependència del sistema financer. 
Malgrat això, continua essent necessari continuar usant, això sí, el deute a curt mitjançant pòlisses de 
crèdit que ens ajuden a suportar les tensions de tresoreria de les que en aquest Ple també hem parlat 
en moltes ocasions.

Fins aquí doncs la descripció a grans trets del contingut del Pressupost 2014. Un pressupost que s’ha 
analitzat, com sempre fem, que s'ha realitzat com sempre fem analitzant cada una de les partides, i 
partint d'un principi de prudència en la previsió dels ingressos.  Un pressupost en el que també s’hi 
reflecteixen part de les aportacions dels Grups de l’oposició, principalment amb l'apartat d'Inversions 
que era on inicialment teníem més marges d'acord i per tant, jo vull des d'aquest moment donar les 
gràcies i agrair a tots els Grups les seves aportacions i el to de les converses, trucades i correus 
electrònics que hem tingut aquest últims dies.
                        
Insisteixo en que aquest és un Pressupost en el que s'incrementa la despesa social, malgrat s'hagin 
consolidat, com deia a l'inici, les retallades d'altres administracions en aquest apartats. Un pressupost 
en que tornem a incloure un Pla de Xoc, un Fons de Contingència, un Pressupost on hi ha un 
increment de despeses de manteniment de ciutat en un sentit ampli, no només en la inversió, on 
també hi ha un increment de  la inversió, però en canvi hi ha una reducció del deute al final de 
l'exercici, i un manteniment de la despesa  corrent, per tant el Pressupost que necessitem, que creiem 
que la ciutat necessita el proper exercici . Gràcies.

L'Alcalde pregunta als regidors i regidores assistents si tenen alguna intervenció a fer .



Senyor Pep Mur: Gràcies Alcalde. En primer lloc efectivament m'agradaria, i fer-ho de forma molt 
sincera, un agraïment a la regidora Aroa Ortega perquè és cert que en tota aquesta fase, especialment 
de les inversions, que era un lloc on entenc que hi cabien les propostes que podíem fer, doncs ha 
tingut, si m'ho deixeu dir així, les orelles ben obertes i ha estat molt receptiva, i de fet com ella mateixa 
ja ha indicat, algunes de les propostes que hem presentat, s'han inclòs diguem-ne del tot. Després 
quan parli de les inversions que nosaltres hem proposat doncs ho concretaré una mica més .
La resta del Pressupost altres anys havíem discutit algunes partides, havíem preguntat perquè això 
anava així o aixàs, i de fet és allò que està passant durant tot l'any. I que algunes vegades nosaltres ja 
hem posat sobre la taula, que es mouen diners constantment d'un lloc a un altre, és molt difícil fer-ne 
un seguiment. I aquest any que la cosa estava molt encotillada, que era un Pressupost que jo entenc 
que és víctima de la situació que vivim i que per tant no podíem fer gaires "virgueries" en la part dels 
altres capítols, a mi sí que m'hagués agradat que després de 4 anys més o menys demanant-ho, un 
any sí i un any també, un any no i un any potser també, ostres, que hi hagués aquell model de 
Pressupost que jo sempre demano, aquell model de Pressupost que s'orienti a parlar de quins seran 
els projectes, com  projectes ben vestits, amb quins recursos i perquè ens serviran, i perquè decidim 
fer aquest projecte.

Això no treu que es faci el Pressupost diguem-ne, si em permetem, més estàndard, més tècnic, de 
partides pressupostàries. I d'una sèrie de moviments que hi ha aquí, ens hagués agradat que ja que la 
cosa no donava de més, no podíem treballar un Pressupost més enllà d'això. Si se'ns hagués explicat 
quins serien aquests projectes.

Sé que ho farem en un apartat que és el Pla de Xoc, que hi ha aquest costum, de definir projectes, 
això exactament aquest model que apliquem en el Pla de Xoc tots plegats, és el model que nosaltres 
reclamaríem que s'apliqués a la resta del Pressupost, perquè fins i tot avui, que hi ha bastant de gent, 
és un Ple d'aquells que la gent té ganes de venir, per escoltar en que ens gastarem els “calers”, 
segurament si poguéssim explicar, doncs mireu: els projectes, en aquests hi dedicarem tants diners, 
en aquests recursos, aquests recursos seran propis, aquests els haurem de demanar, que ja sabem 
que n'hem de demanar de recursos. Tothom tindria molt clar quin és el pla de treball que ve pel 2014, 
al marge de que llavors, doncs hi ha un pla de contingència, hi ha un fons per un pla de contingència, 
que vol dir que passaran coses que poder no esperem, i que per tant hem d'estar-hi preparats, per 
tant, ja lliga una mica totes les eines que anem posant a sobre, però és un tema encara pendent.
Jo recordo que la regidora Aroa, fa molts anys, va dir que: “bé això amb el temps potser ho podem 
aconseguir”, va que encara queda un Pressupost, el del 2014-2015, a veure si aconseguim tenir 
reflexes, això, els projectes que es volen fer a la ciutat.

A la part on diguem-ne sí s'ha pogut intervenir, on hem estat convidats a fer-ho, i ho hem fet amb 
profunditat, vam proposar una sèrie d'inversions. Potser, per nosaltres, la inversió una mica més 
estrella, i que reconec que no era una inversió a curt termini sinó que era una inversió potser  més a 
mig, llarg, termini, era el que vam dir-ne invertir per atraure a noves empreses a la ciutat. Aquesta 
inversió anava enfocada al tros del polígon Jordi Camp, que potser en aquests moments és del 
polígons diguem-ne de la ciutat que està més deteriorat. Perquè és vell, perquè fa molt temps que 
existeix, enteníem que calia fer-hi una actuació ara, de cara al futur.

A vegades nosaltres, sobretot quan hi ha el Ple de l'Estat de la Ciutat, moltes vegades retrèiem que 
hem perdut algun tren en aquesta ciutat. I ara teníem oportunitat de dir: escolta, anem a preparar la 
nostra ciutat en la part dels polígons industrials perquè siguin atractius, perquè podem atraure 
fàcilment empreses que vinguin cap aquí, que això de cara al futur és important.

I per fer-ho fins i tot proposàvem el que vam anomenar una Oficina de Reindustrialització, on hi 
hagués persones especialitzades en l'atracció d'empreses. No volia dir crear un organisme nou, fitxar 
més gent, no. Dins de l'Ajuntament, suposo que en el personal, hi ha persones amb preparació 
suficient per assumir aquest rol, i potser sí que cal buscar una persona amb molt de coneixement del 
mon de les empreses, i de les seves necessitats per liderar aquests projecte .

En aquí sé que la regidora Aroa ens va posar sobre la taula el fet de que aquí hi ha una sèrie de 
dificultats que és la qüestió de la tributació especial que s 'ha de fer per poder tirar això endavant, de la 
participació dels propietaris que tenen empreses en el polígon. Nosaltres demanàvem aquí fer un pas 
més, dir si la situació està fumuda, ja sabem que això pot ser un greu comparatiu, en som conscients, 
però clar, hi hem d'apostar, vull dir, apostem-hi, fem aquests pas, que si l'Ajuntament hi dedica un 
percentatge de diners que aquest cop n'hi dediqui més i intenti avançar en la posada en ordre d'aquest 



polígon.
En tot cas, entenem que són coses que no han quedat pas tancades, que es poden discutir més 
endavant, però nosaltres aquí sí que volíem un pas d'aquells ferms, una decisió important.

Teníem un altre bloc que era el que vam anomenar en “coneixement”. Entenem que les empreses són 
una part que hem de potenciar, un aspecte que hem de potenciar de cara al futur, perquè quan les 
coses millorin, que milloraran un dia o un altre, estiguem preparats. Invertir en coneixement també és 
important, per tenir precisament persones preparades per aquest futur. En aquest sentit i ho explico 
perquè, què vol dir invertir en coneixement? Que és una paraula que queda molt bé però, si no 
s'explica és una mica complicat, és tan senzill, i en aquí també reconec que la regidora Aroa va dir 
que hi havia la possibilitat de parlar-ne, i jo crec que fins i tot en podem parlar. Invertir en coneixement 
volia dir mirant a les escoles que es faci Formació Professional, i en la que tinguin tallers, o tinguin 
laboratoris, garantir que aquests tallers i aquests laboratoris disposen del material diguem-ne al dia, 
per poder fer les pràctiques perquè els nois i noies puguin aprendre el seu ofici amb eines d'avui. A 
vegades potser, per raons que no s'ha pogut invertir abans tenim eines en aquests tallers i laboratoris 
que són antigues.

Reconec que aquí tampoc s'ha tancat aquesta porta, tot el contrari, s'ha obert a parlar-ne, i fins i tot 
estem convidats, i si es manté la invitació ho farem, poder parlar conjuntament tots plegats de quin lloc 
convé, tot i que entenc que aquí els propis centres educatius són els que potser ens han de marcar 
una mica més les pautes.

Hi  havia un tercer bloc d'inversions que anomenàvem Barris, per dir-ho d'alguna manera, i en aquí 
fèiem vàries propostes, ja menors, ja propostes més concretes. Una d'elles era la restauració de la 
Masia Tres Torres, però es clar, el que nosaltres volíem era que la Masia Tres Torres passés a ser el 
famós Centre Cívic del barri Tres Torres. En aquí, el que se'ns ha assegurat és que hi haurà una 
rehabilitació de la Masia. Però en principi, per ser utilitzada pels mateixos usos, això està bé sobretot 
perquè crec que és una demanda dels treballadors de la Masia Tres Torres perquè això succeís, per 
tant, està ben pensat, és una bona idea. Insistim nosaltres anàvem una mica més enllà, i el que volíem 
era transformar el Centre Masia Tres Torres en el Centre Cívic . bàsicament perquè ens sembla que és 
un deute de fa ja molt temps.

En un lloc que veig que també hem coincidit perfectament, i que la regidora Aroa fins i tot ho  ha 
explicitat en la seva intervenció, és la construcció d'un parc infantil gran. D'una zona de parc  infantil 
no vol dir posar quatre gronxadors i alguna cosa més, sinó que vol dir fer un parc infantil important a la 
zona del Lledoner, i en aquí hem entès que estàvem d'acord en això. I en tot cas la partida 
pressupostària destinada a aquests temes es destinaria, no totalment perquè suposo que hem de fer 
altres coses, però que majoritàriament és destinarien a aquesta intervenció.

També hem coincidit i em sembla que a més a més en aquest cas amb alguns altres grups de 
l'oposició en dos àmbits de la ciutat que també calia, que també enteníem que calia fer-hi una 
intervenció, com són el carrer Corró, entre la zona del Torres i Bages i el carrer València. Aquí 
proposem que sigui un carrer amb prioritat invertida, és a dir, que la prioritat sigui pels vianants, 
perquè entenem que és, a més a més, l'única manera de que vianants i cotxes puguin passar per allà. 
No podem fer cap altra solució en aquest carrer en que podem mantenir que hi puguin passar cotxes i 
a més a més hi puguin passar vianants. I ens sembla que val la pena, que és un tros curt, que no és 
pas absolutament bloquejar la ciutat, i que s'ho mereix. En aquí he entès que en tot cas, el projecte per 
fer el carrer Corró també s'hi inclouria, nosaltres demanàvem que es fes aquest any, però entenem 
que les coses van al ritme que van.

I un altre punt que em sembla que han coincidit també pel que més o menys hem anat parlant amb 
altres Grups, inclòs fins i tot amb el de l'Equip de Govern, és el del carrer Francesc Ribas. Ordenar 
l'entrada de la ciutat pel Francesc Ribas, sobretot en la seva confluència amb el carrer Girona, que en 
aquests moments és una mica un punt diguem-ne de caos.

Amb un nivell encara més diguem-ne concret, demanàvem, perquè ens ho demanava molta gent, la 
instal·lació de bancs en el recorregut entre el que seria la plaça de la Corona i la plaça de la 
Muntanya. És un recorregut llarg, és un recorregut que molta gent fa, que molta gent fa i que és 
casualitat, però jo m'he trobat varies persones que em demanen, "has de demanar que posin bancs 
aquí". Crec que és un lloc en el que és pot fer, perquè és una "acera" prou ample i per tant també seria 
un element a tenir em compte. Crec que aquesta proposta d'alguna manera o una altra també s'ha 



comentat que es podria tirar endavant.

Finalment, hi havia un aspecte que nosaltres vam anunciar que ja no insistiríem de fer-ho a dins de la 
ciutat, com són els carrils bici . Ja hem decidit, ja entenem que no és el model del PSC, per tant, no cal 
que hi treballem més en això, però en tot cas sí que proposem que d'alguna manera hi hagin carrils 
bici interurbans. Ja sé que això, em direu, home, això no depèn només de nosaltres, ja ho entenem, 
en tot cas, que Granollers posi la part que li toca, i així engrescarem potser també els pobles veïns a 
fer-ho. Ja n'hi ha d'alguna manera, tothom pot anar de Granollers a La Garriga en bicicleta, doncs 
potenciem-ho, que això està bé, si la gent es passeja per allà veurà la quantitat de gent que fa servir 
aquest espai, són espais que avui en un moment en que segurament la gent necessita esbravar-se 
d'una manera senzilla i econòmica, aquestes opcions, aquestes inversions són interessants.

En tot cas, entenem que les nostres propostes s'han recollit d'alguna manera, nosaltres el que farem, 
serà un vot d'abstenció en aquest Pressupost, però fem un vot d'abstenció perquè tenim confiança en 
que l'Equip de Govern tirarà endavant tota una sèrie de coses. No volem fer un vot negatiu, tot i que 
possiblement hi ha elements que ens ajudarien a fer-lo, però que posats a sobre la balança, ens ha 
semblat que valia la pena valorar les coses que ens heu acceptat i les coses que l 'Equip de Govern ha 
inclòs en el seu Pressupost. I això ens ha portat que la balança s'ha quedat estabilitzada, i hem dit, és 
un vot d'abstenció positiu, és una modalitat nova que ens acabem d'inventar, però és un vot 
d'abstenció positiu, és a dir, no és un vot d'abstenció negatiu, tot el contrari. Ho deixo aquí, entenc que 
llavors hi ha un altre torn de paraules. Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies, té la paraula en Josep Casasnovas, per Iniciativa per Catalunya Verds, 
Esquerra Unida i Alternativa, Endavant

Senyor Casasnovas: Gràcies Alcalde. Aquest any no els podem dir allò típic de l'oposició, que ens 
hagués agradat treballar amb més temps el Pressupost, aquest any ens han donat una mica més de 
marge. I com ha comentat ella mateixa, hem pogut parlar, intercanviar opinions durant aquestes 
setmanes sobre el Pressupost.

De totes maneres el nostre Grup entén que aquest és un Pressupost de continuïtat, no varia gaire amb 
el d'altres anys, un Pressupost que el nostre grup entén que encara podria ser de caràcter més social, 
per donar sortida a les necessitats dels més de 6000 aturats i aturades. Les polítiques socials i 
econòmiques són essencials en aquesta conjuntura, més amb un 50% d'aquest aturats i aturades 
sense cap prestació.

Com a mesura per ajudar als contribuents en les seves obligacions tributàries i ajudar a disminuir la 
pressió fiscal el nostre Grup va proposar incorporar com a subvencions a l'IBI, com a mínim, les 
següents subvencions:

Subvencions per a unitats familiars que tenen tots els seus membres a l'atur, però que encara tenen 
prestació: Entre el 10% i el 50% de l'import total de l'IBI en funció del nombre de membres de la unitat 
familiar i del valor cadastral de l'habitatge. En aquest punt s'afegiria un bonus d'un 10% en cas que la 
unitat familiar compti amb un o més membres amb discapacitat.

Una altra subvenció per a unitats familiars que tenen tots els seus membres a l'atur i que no reben 
prestació: Entre el 50% i el 90% de l'import total de l'IBI i amb les mateixes condicions que l 'anterior. 

I després una subvenció per a unitats familiars que han estat desnonades i de les que s'ha subhastat 
el seu habitatge: 100% de l'import total de l'IBI mentre dura tot el procés d'aixecament de la hipoteca. 

També els varem demanar incrementar la partida del Pla de Xoc en 200,000 euros, aquesta quantitat, 
entén el nostre Grup que ens permetria durant el 2014 contractar unes 30 persones més en els Plans 
d'Ocupació per així donar sortida temporal a la situació que estan patint els ciutadans als que feia 
referència a l'inici de la meva intervenció. Creiem que aquest ajuntament, tal com diuen vostès que 
econòmicament el gestionen molt bé, per això creiem que poden fer més, que podrien tranquil·lament 
incrementar aquesta partida.



En inversions des del nostre grup creiem que cal reurbanitzar el carrer Sant Jaume, en el tram entre 
els carrer de Sant Josep i del Rec, eliminant la zona blava de la banda de dreta, eixamplant voreres i 
millorar l'entorn del Mercat de Sant Carles, per això, com els anem dient en cada ple de pressupostos 
cal d'una vegada buscar una solució satisfactòria pels paradistes i l'Ajuntament per afrontar les 
millores necessàries en el mercat de Sant Carles, i no podem anar eternitzant la solució.

També els varem proposar, un any més, que en aquests pressupostos apliquessin polítiques de 
mobilitat, amb la creació d'una xarxa de carrils bici, nosaltres sí que creiem que calen carrils bici a la 
ciutat. Itineraris per tota la ciutat i connectant-los entre ells; impulsar zones d'estacionament per a 
bicicletes particulars en els equipaments, escoles i edificis públics i la implantació d'un sistema 
d'aparcaments segurs, punt que el mateix Alcalde en el Ple de l'estat de la ciutat va reconèixer que no 
havien complert. ICV-EUiA volem que la bicicleta sigui un mitjà de transport prioritari a la ciutat, per 
les seves prestacions i per la contribució social i ambiental que comporta, i creiem que les inversions 
que requereix són perfectament assumibles. 

Com cada any també, trobem a faltar una partida més amplia per la millora i actualització dels parcs 
infantils. D'altra banda el nostre grup troba un any més a faltar la elaboració del pressupost d'una 
forma participativa. Que cada barri tingui el dret a decidir alguna de les seves polítiques urbanístiques, 
de mobilitat, de serveis, d'equipament, que es decideixi mitjançant consulta ciutadana i no sobre un 
projecte de l'equip de govern amb poc marge de maniobra.

Fins ara he fet un repàs de propostes i algunes mancances que trobem en aquest pressupost i que no 
han sigut acceptades per l'Equip de Govern de la ciutat.
Ara els diré que des de fa molts anys el nostre grup ve reclamant una millora integral de la plaça de 
Sant Miquel, una plaça amb un paviment, com els he explicat moltes vegades, desnivellat, que sovint 
provoca caigudes, amb conseqüències pels infants que surten de l'escola Joan Solans i els vianants 
que transiten, doncs en aquest pressupost per fi tenim el compromís de l 'Equip de Govern, de redactar 
el projecte durant l'any vinent i executar les obres en el 2015.
 
D'altra banda una altra proposta que des de fa anys el nostre grup fa és l'adequació de les noves 
instal·lacions per a Ràdio Granollers, a Roca Umbert. Una ràdio amb més de 30 anys d'història i que 
es mereix dignificar les seves instal·lacions i la feina dels professionals que hi treballem, els dèiem 
que la ràdio no podia continuar a l'actual seu, un edifici que dubtem que passés cap mena d'inspecció, 
on hi ha barreres arquitectòniques, instal·lacions obsoletes, manca de mitjans per desenvolupar la 
feina del dia a dia dels professionals, doncs ens alegrem que la paraula donada per la regidora Alba 
Barnusell a aquest regidor es faci realitat i el 2014  Ràdio Granollers disposi d'unes instal·lacions 
dignes, actuals i on els professionals puguin desenvolupar la seva feina amb unes eines actuals i no 
prehistòriques. 

Una altra proposta que els hem fet, és la millora del carrer Corró entre els carrer Torres i Bages i 
València, que hem coincidit amb algun Grup, amb Acció Granollers, i amb el mateix Equip de Govern. 
Un carrer amb unes voreres gairebé inexistents per la seva mínima amplada, per això els varem 
proposar fer-lo de prioritat invertida i que també han acceptat fer el projecte per l 'any vinent.
No m'estendré més. Senyor Terrades, ara fa uns mesos en sessió plenària, va recriminar/reclamar al 
nostre Grup que els agradaria tenir més suport d'Iniciativa Verds Esquerra Unida, que si miréssim les 
estadístiques de les votacions els votàvem més cops negativament a les seves propostes que 
afirmativament, dons avui li dic que, tot i que creiem que no és així, que si tinguessin voluntat de 
dialogar, d'acceptar propostes del nostre Grup, tindria més vots favorables com serà el cas d'avui. 
Gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies, per part del Partit Popular, senyor Gutiérrez, endavant.

Senyor Gutiérrez: Sí, gracias Alcalde. Una vez aprobadas las Ordenanzas Fiscales para el 2014, se 
han sentado las bases para la elaboración de los presupuestos para el próximo año que hoy 
debatimos en este pleno.



El Equipo de Gobierno nos dice en qué se va a gastar o invertir el dinero que se recaude.

Como viene siendo habitual es un presupuesto  difícil de interpretar, tanto por sus idas y venidas de 
partidas, que aparecen y desaparecen como los ojos del Guadiana, como por partidas que no están 
bien definidas. 

Nos referimos a, por ejemplo, la partida de ingresos por licencia de apertura de local, la cual este año  
figuraba como partida en el departamento de Medio Ambiente, y este año, en el departamento de 
Actividades.

O también,  a  la partida llamada “otras transferencias consistorio”, de 335.000 euros. Creemos que 
debería desglosarse en todos sus conceptos, y saber a qué se destina esa cantidad de dinero.

Como bien dice el Alcalde, y aquí estamos de acuerdo, “estamos en tiempos difíciles”, por lo tanto, 
nos las tenemos que ingeniar para mantener todo lo  que debemos mantener  con el mínimo coste 
posible, por lo que deberíamos reducir gastos con una mejor gestión. 

Por ejemplo,  tratar de disminuir las aportaciones  a  empresas públicas como  Granollers 
Audiovisuals, Granollers Escena, al consorcio del Vallés de la TDT, y la Nau B1, Sala de Conciertos. 
En cuanto a esta última, y no es la primera vez que se lo decimos, están disfrazando los números, por 
no decir que nos están engañando. No se puede decir que en el primer semestre ha habido una 
ocupación del 54,2% cuando en realidad ha sido del 8,98%. No se pueden falsear los números. 
Ustedes saben tan bien como nosotros que la sala de conciertos es un fracaso.

En cuanto al resto de las subvenciones, otorgarlas una vez atendidas las necesidades locales.

No olvidemos que en Granollers también tenemos personas muy necesitadas, que quizás ahora no 
estén recibiendo la atención que se merecen. 

También  observamos que hay previsto un millón de euros para el plan de choque, al igual que el año 
pasado, y 1,4 millón de euros para el fondo de contingencia, 100.000 euros menos que  este año.

A nuestro parecer, debería de ser a la inversa, puesto que el destino del presupuesto del plan de 
choque está definido, que siempre es un uso local, social quiero decir, y el presupuesto destinado al 
plan de contingencia está abierto a cualquier uso.

Y también pensamos que la ejecución del plan de choque debería ser mucho más  ágil para realmente 
responder  a lo que significa este plan; ayudar al mayor número de personas posible y con la mayor 
rapidez posible. Hemos de tener en cuenta que de los 6.000 parados que hoy hay en Granollers, 
alrededor de la mitad están sin ninguna prestación.

Como hemos dicho al principio, a continuación les detallamos las  15 propuestas que nuestros grupo 
ha hecho al equipo de gobierno, con la correspondiente respuesta.

Primera. Les pedimos negociar con  la Generalitat la continuación del proyecto de  la residencia de la 
3ª edad, proyectando su  construcción en el cuadro de   inversiones para el 2014,  2015   y 2016. 
Llevamos varios años  reclamando la creación de una residencia para la cual, su equipo de gobierno 
ya en 2012 dedicó  100.000 euros.
Por tanto,  nuestro grupo propone que el ayuntamiento de Granollers invierta en la construcción de la 
nombrada residencia, lo cual es perfectamente factible, y espere  a que la Generalitat  cumpla con la 
obligación de hacerse cargo de las competencias que tiene transferidas del estado, como es el caso 
de las residencia.
Se hace difícil de explicar a cualquier persona que viva en Granollers, capital de Vallés Oriental, que 
carecemos de plazas suficientes en residencias  de la tercera edad. Estamos en un 3,4% cuando 
deberíamos estar en un 5%, según la OMS, que es el mínimo exigido.
Si esto se hace difícil explicar , más difícil es hacerles comprender las inversiones que hasta ahora ha 
realizado nuestro Ayuntamiento. Creemos que los ciudadanos se merecen mejores inversiones que 
no hacer un parking en el que no entran casi coches, restaurar la puerta de Can Comas, el Museo de 
la Tela, etc. Esto no es prioritario en nuestra ciudad.
A nuestro modo de ver,  un Ayuntamiento no tendría que ser ni un banco ni un inversor.
Nos han dicho que se está haciendo, nos referimos a la residencia. ¿Se está haciendo qué?



A nuestro entender es una prioridad para atender la demanda existente en la ciudad, y evitar que 
nuestros mayores  tengan que ingresar en residencias fuera de la ciudad, con el consiguiente 
problema de desplazamiento de los familiares, así  como el de la gente mayor afectada que sale fuera 
de su entorno.
Al mismo tiempo recordarles que, como bien sabemos todos,  ya hay suelo para la construcción en  la 
c. Tetuán, ... pero es que tampoco se tira adelante el centro de día de la calle Bisbe Grivé ...

Segundo. Pedimos que mejoraran la limpieza de la ciudad y de la pintadas, creando una unidad 
específica de la UOS para estos trabajos. Tenemos una ciudad llena de pintadas que hacen que 
nuestro municipio no luzca como debiera. A esto nos han respondido que con los planes de ocupación 
siempre tienen cubierta una unidad específica para pintadas, pero nosotros pedimos que  se cree una 
unidad específica. En cualquier caso,  aunque dicen que el tema está cubierto, hemos visto pintadas 
en Granollers que llevan meses sin ser eliminadas .

Tercera propuesta. Por lo que se refiere a la eliminación de las barreras arquitectónicas para facilitar 
la movilidad de los transeúntes y no crear  nuevas, nos hablan de muchas inversiones en muchas 
calles, y que además, tienen prevista dejar una partida indeterminada para nuevas necesidades del 
año que viene. Pero se dejan muchas calles que creemos necesitan una intervención urgente, como 
por ejemplo la Plaza Pau Casals, c. Bisbe Grivé, Fomento ...

Cuarto. En cuanto a la petición de impartir cursos de formación  en el lenguaje de signos a los 
funcionarios de la OAC, para dar así cumplimiento a la moción presentada por nuestro grupo y 
aprobada por unanimidad, nos contestan que se abordará en la Comisión de Formación junto con el 
Comité de Empresa una vez cierren la negociación del convenio. Por tanto entendemos que durante el 
2014 se llevará a cabo.

Las propuestas cinco y seis que van juntas, van unidas. En relación a la petición de invertir en la 
compra de un sistema de traducción de sordo-mudos en la OAC, siguiendo el modelo de integración 
que lleva a cabo algún Ayuntamiento de su color político, y a la de instalar lectores ópticos para ciegos 
y deficientes visuales en las bibliotecas, con el objetivo de facilitar el acceso de este colectivo a la 
cultura a través de las bibliotecas, no nos dicen absolutamente nada. 

Siete. A la petición de la instalación de lavabos públicos en la planta baja del edificio del 
Ayuntamiento, nos dicen que ya existe una y que lo que se puede hacer es mejorar su mantenimiento. 
Pero nosotros nos referimos a la construcción de uno nuevo para el uso público, y dejar los que hay 
para el uso de los trabajadores de la casa. Deberían hacer un control de las personas que entran en 
los lavabos de la planta baja del Ayuntamiento, y así verían que se necesita uno.
Y en cuanto a la petición de instalarlos también los lavabos en el parc Torres Villà, aprovechando uno 
de los módulos que hay para jardinería, no nos dan respuesta alguna.
Hay que recordar al Equipo de Gobierno que en cualquier ciudad son necesarios lavabos públicos, 
pero no quieren reconocerlo, como muchas de las propuestas que les hacemos, porque provienen de 
los partidos de la oposición y hoy por hoy no nos necesitan para gobernar. Esto son cosas de las 
mayorías absolutas.

Ocho. Cuando les pedimos que se encendieran los punto de luz de las farolas que están enfocadas a 
las aceras, en la avenida Sant Esteve, y avenida del Parque, y adecuar estos tramos al de nueva 
urbanización de la calle Girona,  nos dicen que están trabajando en el alumbrado público para poder 
regularlo.  
Qué curioso, es la cuarta o quinta propuesta que nos dicen que se está trabajando en ello. 
¿Esto pasa porque no nos han enviado sus propuestas de inversión antes de que nosotros les 
enviemos las nuestras,  y han coincidido muchas? O pasa porque nos dicen lo que queremos oír para 
que digamos que estamos de acuerdo con su manera de distribuir la partida de inversiones?

Nueve. A la petición de editar el boletín municipal trimestralmente, con el ahorro que esto implicaría, 
cero patatero. Nos siguen ignorando.

Diez. Otra propuesta que, según ustedes, queda cubierta con los planes de ocupación, que es la 
limpieza del paseo fluvial. ¿Y cuando se acaben los planes de ocupación, qué? ¿Crearán entonces la 
partida que nosotros le reclamamos?

Once. También solicitamos colocar en todos los árboles protecciones. Como hemos podido ver, en el 



tramo de la calle Girona que se ha reurbanizado, ya no las  ponen. Este tema creo que nos dará 
mucho de qué hablar...
Hay un material  que se usa para este cometido, que además de mantener la humedad cuando llueve, 
su mantenimiento es cero, así que no entendemos por qué no se coloca. Nos referimos al caucho.

Doce. Teleassistencia gratuita, nada de nada. No quieren ni oír hablar de que este servicio sea 
gratuito.  Piensen que va dirigido a personas dependientes y mayores de 85 años, la mayoría de ellas 
con pensiones mínimas, que cuando llega el día 20 de cada mes, ya no les queda dinero, por tanto, 
aunque el importe que paguen por la telasistencia sea mínimo,  para ellos es un importe elevado.

Trece. Arreglar la instalación del campo de futbol de Palou, a lo que, cómo no, nos dicen que ya está 
prevista una actuación. Pero no saben ni cómo, ni cuándo...
El poder recuperar el campo de Palou viene motivado  por la falta  de lugares para poder practicar 
deporte, pues en las pistas municipales no cabemos  todos. Hay muchas asociaciones o clubes que 
tienen que compartir  pista como por ejemplo los de atletismo cuando hacen  lanzamiento de 
artefactos, como son la  jabalina,   el  martillo  y el disco,  no se puede realizar al mismo tiempo que el 
entreno del fútbol americano, o el rugby, que por cierto, este club viene de Parets cuando  no cabemos 
ni los de casa. 

Catorce. Por lo que se refiere a la petición del  arreglo de aceras,  somos conscientes que hay una 
partida importante que han destinado para ello, pero queremos recordarles que cuando acaben las 
intervenciones en esa calles continúen con otras muchas, que queda mucho por acondicionar.

Por último,  la quince. Solicitamos al Equipo de Gobierno que se adecuara el cruce entre la calle 
Girona i Francesc Ribas. Y aunque comparten esta necesidad, en un principio nos dijeron que es un 
tema complejo  que comporta muchas  complicaciones técnicas. Pero a última hora,  el regidor de 
Urbanismo, el señor Terrades,  nos informó que  nos aceptaba la propuesta, y que por ello se 
modificaba el cuadro de inversiones, dado que es un cruce muy peligroso, y consideran necesario 
abordarlo con rapidez.
Pero cuando hemos  recibido el cuadro de inversiones modificado, vemos que es tan sólo para la 
redacción del proyecto. Y esto difiere mucho de lo que me dijo personalmente el señor Terrades ayer, 
que además añadió que las obras se iniciarían cuando acabaran las del paseo de la Montaña, 
previsiblemente en el cuarto trimestre del próximo año. Por tanto, creemos que debería decirnos aquí 
y ahora lo que realmente quieren hacer.

Para acabar, sólo esperar a que el año que viene podamos decir en  el  pleno,  que hemos llegado a 
un acuerdo con ustedes y que vamos a votar sí a los presupuestos, porque este año no será así. 
Gracias. 

Alcalde: Moltes gràcies. Per part de Convergència i Unió, el senyor Canal. Endavant senyor Canal, 

Senyor Canal: Sí, gràcies. Bona tarda o bona nit a tothom. Vagi per endavant que som conscients que 
vivim uns anys econòmicament complexes, de contenció pressupostària de totes les administracions 
públiques, i l'Ajuntament de Granollers, acompleix la tasca difícil de confegir uns Pressupostos que 
han d'arribar a tot arreu amb menys diners.

Dins d'aquestes dificultats, és de destacar, en primer lloc, la continuïtat de destinar 1 milió d'euros a 
un nou Pla de Xoc per accions orientades a pal·liar la crisi. Tot i que ens agradaria que en aquest Pla 
de Xoc del 2014, se'ns acceptés algunes de les propostes que fem, tant nosaltres com la resta de 
Grups de l'oposició, de manera que la nostra participació no sigui merament testimonial com així ha 
estat en els Plans de Xoc dels anys anteriors.

En la memòria de l'Alcalde es remarca també la disminució del capítol de personal. És veritat que 
enguany s'han jubilat 11 funcionaris, si bé s'han contractat 9 persones amb contracte laboral, sent el 
còmput final de 2 funcionaris menys. No sé prou si aquesta xifra correspon a la idea que va donar 
l'Alcalde en el discurs d'investidura, de primar les estructures i el personal de l'Ajuntament. De tota 
manera, i a diferència de l'any passat que ens varem abstenir en el dictamen del Pressupost 
municipal, els he d'avançar que aquest any hi votarem negativament, la raó, com bé poden suposar, 



està en relació a l'operació de conversió de l'Ajuntament en el deutor de 3 préstecs contractats per 
l'empresa municipal Granollers Promocions SA per la construcció de l'aparcament de Can Comas, de 
7.290.000 euros.

Vostès, tant a la memòria de l'Alcalde com en el Informe Econòmic Financer, i passen de puntetes. De 
fet, la senyora Ortego ni n'ha parlat, ni l'ha mencionat, i ens volen fer entendre que el pas de 
l'Ajuntament d'avalador a deutor principal no té repercussions especials a nivell de despeses.                        
Nosaltres entenem que abans avalàvem 7.300.000 euros, ara els devem. Per tant, els interessos dels 
7.300.000 euros, són ara despesa financera. I per altra banda la capacitat d'endeutament de 
l'Ajuntament queda reduïda. I encara un darrer comentari sobre aquest deute, aquests 7.300.000 
euros, són el resultat d'una mala gestió per la inversió en l'aparcament de Can Comes, el finançament 
del qual es va plantejar com una devolució dels crèdits a deu anys quan hauria d'haver estat a molt 
més llarg termini, això mostra el seu desconeixement i la seva manca d'experiència en gestió 
empresarial, així com la seva incapacitat d'adaptar-se a una crisi econòmica i financera dura.

I el resultat final és que uns diners, 7.300.000 euros, que s'haurien d'haver tornat amb el resultat dels 
beneficis empresarials de Granollers Promocions SA, ara resulta que els ha de tornar l'Ajuntament de 
Granollers. És a dir, els diners els trauran de les butxaques de les granollerines i granollerins. Un mal 
negoci han fet els ciutadans de Granollers amb vostès.

Per cert, ara potser és un bon moment per recordar les altres aportacions a les societats municipals, 
Granollers Escena, 1.206.000 euros, en pessetes, perquè a vegades quan diem en euros les xifres, 
els que som una mica antics perdem la  noció, en pessetes són 200 milions de pessetes a l'any. 
Granollers Mercat, 1.017.000 euros, 186 milions de pessetes en una estructura que a principis de 
legislatura es plantejava eliminar . Granollers Audiovisual, 501.000 euros, 83 milions de pessetes.

Pel que fa al tema de les inversions, aquest any ha estat la primera vegada que l'Equip de Govern ens 
invita a parlar de les propostes en el capítol d'inversions, i els hi agraïm. Els hi hem fet propostes 
dintre de les característiques d'inversió que ens van demanar. Vam fer un seguit de propostes que ara 
llegiré:
La realització d'un Pla de millores de seguretat vial i accessibilitat .
Estudi per reformar i senyalització indicativa, doncs entenem que la ciutat té problemes de 
senyalització i d'informació.
La creació d'una plataforma en el carrer San Jaume, amb la plaça de la Caserna.
Una plataforma al carrer de Ponent amb el carrer del Rec.
Asfaltar la totalitat de l'aparcament dels Jutjats. Reformar de la plaça Lledoner.
Desenvolupar el PAU 55 entre els carrers Equador i la Torreta.
Creació de la rotonda dels carrers Francesc Ribas amb Girona.
Reforma i arranjament del carrer Enric Dunant.
Mur de contenció de l'aparcament de Can Gili.
Reforma i arranjament del carrer Marià Sans.
I manca de papereres a la ciutat. Tots els passos de vianants, nosaltres proposem, que haurien de 
tenir una paperera al costat.

Doncs bé, d'aquestes propostes entenem que s'ha acceptat la primera, Pla de millores per la 
Seguretat vial i accessibilitat amb un pressupost de 35.000 euros. I entenem que la plataforma del 
carrer Sant Jaume amb la plaça de la Caserna, s'inclou dins aquest paquet genèric d'adequació de 
paviments i accessibilitat amb un pressupost total de 150.000. Tot i que ara, quan la senyora Ortego 
parlava de les inversions a fer, no m'ha semblat entendre-ho així
.
De la resta de propostes, la plataforma del carrer Ponent ens diuen que estudiaran la viabilitat però el 
2015. La reforma de la plaça del Lledoner, tan reclamada pels veïns, també m'ha semblat entendre un 
parc infantil, que no sé si es a la pròpia plaça Lledoner, o en el barri Lledoner, però que en tot cas la 
reforma de la plaça sencera no sembla que sigui ara per ara un tema sensible. La creació de la 
rotonda a Francesc Ribas, que creiem important per la mobilitat en el nou disseny del carrer Girona, 
sembla que hi ha alguna possibilitat de que s'estudiï pel que acabo de sentir a més a més del portaveu 
del PP. L'arranjament del carrer Enric Dunant on ara hi ha places de zona verda, d'aparcament, que 
està deficientment il·luminada, amb un asfalt de molt mala qualitat amb tendència a la brutícia, no 
sembla objecte de  millora perquè segons diuen és una zona afectada pel planejament urbanístic de la 
zona, en realitat no els estem demanant pas fer obres d'urbanització sinó de manteniment d'un carrer 
greument deteriorat.



Quedarem pendents del cobriment de la via, que tenim la impressió que s'acabarà de pactar tot de 
nou. El carrer Marià Sans hi estan d'acord, i sembla que quedarà pendent pel 2015. Si que es farà 
l'arranjament de l'aparcament de Ramon Lull, obra que havíem reclamat en altres ocasions, que no 
havíem inclòs en les propostes. Que potser aquest és el truc, incloure 2 o 3 anys, i després no dir-ho i 
a veure si es fa, en tot cas ho aplaudim.

També trobem molt recomanable la instal·lació de Radio Granollers al centre audiovisual, amb la 
dotació pressupostaria de 150.000 euros, que bona falta feia, com segur ens reconeixeran tots els 
treballadors i usuaris de la radio. En canvi, estem sorpresos que en l'apartat inversions en Benestar 
Social s'hi dediquin 30.000 euros, inferior a la partida de jocs infantils, 40.000, i a una distancia 
abismal dels 444.000 de la gespa artificial del camp de futbol de la  Font Verda. 
                
Hi ha una darrera proposta que en el seu moment no es va passar, que creiem prioritària, per davant 
de totes les altres que fem anualment, d'altra part, que és la creació d'un centre residencial per la gent 
gran, ja sé que l'Alcalde ens dirà que és culpa de la Generalitat que no inverteix en aquesta estructura. 
Des del  nostre Grup Municipal ens vàrem oferir per treballar conjuntament en aquest objectiu, 
l'Alcalde ens va dir que ens prenia la paraula, en tot cas, fins a dia d'avui, no ens l'ha tornada.
En conclusió, votarem negativament els Pressupostos del 2014.

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

Senyor Terrades: Gràcies Alcalde. He escoltat amb atenció l'explicació que ha fet la regidora 
d'Hisenda de l'Ajuntament, la senyora Aroa Ortego, dels Pressupostos Municipals i he entès que ens 
estava emmarcant aquest debat amb set eixos sobre els que el Govern de la Ciutat ha treballat i ha 
presentat aquests Pressupostos de cara a seguir mantenint l'activitat a la nostra ciutat en el proper 
exercici pressupostari que obrirem d'aquí 15 dies.
          
Aquest és un Pressupost lleugerament, molt lleugerament inferior al de l'any 2013, bàsicament perquè 
baixen els ingressos de l'Ajuntament. Hi ha una dada significativa de l'impacte de la crisi sobre 
aquests Pressupostos, es recapta menys per l'Impost d'Activitats Econòmiques, això vol dir que hi ha 
hagut empreses, empreses industrials, empreses de serveis, que han tancat les seves portes, això és 
una evidencia per tots vosaltres. Diguem que el nombre de llocs de treball que hi havia en la ciutat ha 
disminuït en aquests darrers 5 anys, les xifres d'atur, no totes atribuïdes a empreses que hagin tancat 
a la ciutat, però sí de ciutadans, de granollerins i de granollerines que viuen a la ciutat és evident, per 
tant aquí té un impacte sobre el comptes municipals.  
             
També hi ha menys ingressos perquè hi ha una decisió política del Govern de la Ciutat que es va 
adoptar en el Ple que es va celebrar tot just ara fa un mes, quan vam aprovar les Ordenances Fiscals, 
és a dir, hi va haver un acord en el que la Llicència d'Activitats o una bona part de les Llicències 
d'Activitats, bàsicament el 90% de les que es tramiten a la nostra ciutat, vam decidir baixar-les. Per 
què? Perquè ens semblava que la decisió cost / benefici seria important per dinamitzar l'activitat 
econòmica a Granollers, bàsicament en dos vectors importants, pensant a mig termini, que és, més 
ingressos que hauran de permetre mantenir des del nostre punt de vista els estàndards de serveis 
públics, tant pel que fa a les polítiques socials com els espais públics de la ciutat. I un altre, que és 
crear ocupació, que jo crec que és la principal preocupació de tots i totes, votem a favor, ens 
abstinguem o votem en contra dels Pressupostos, però nosaltres no creiem en les polítiques, creiem 
en les polítiques actives i no en les polítiques exclusivament de subsidiació, tot i que, com es veurà i 
com  explicaré tampoc podem deixar de costat a aquelles persones de la nostra ciutat més afectades 
per la crisi, tot el contrari.
              
És a dir, uns Pressupostos pensats per generar. I la política que hi ha al darrera d'aquests 
Pressupostos, pensats per generar oportunitats, pensem que el Vallès destaca, des del punt de vista 
de la comparació amb Catalunya, destaca en activitats productives de valor afegit i d 'innovació. De fet, 
dels 10 rangs de classificació productiva, el Vallès encapçala 8 d'aquests rangs, en còmput 
d'ocupació, per tant l'estratègia, i en això coincidim, les aportacions, o la reflexió que ens feia el 
regidor d'Acció Granollers, senyor Pep Mur, és una estratègia pensada per a que en el Vallès, i per 



tant a la nostra ciutat, que és una de les ciutats motor dels vallesos en un sentit ampli, ha d'estar 
ubicada en aquí, per això nosaltres participem activament en plataformes com pot ser la B-30, la C-17, 
o el Pla Director del circuit de Catalunya, que properament ens començaran a veure els seus resultats 
en forma de proposta, i que surt de la concertació entre la Generalitat i el món local. Hem posat en 
funcionament Can Muntanyola, i ho està en aquests  moments a ple rendiment       

Can Muntanyola. En tot cas en el segon torn, si algun Grup Municipal vol entrar en aquest tema, i 
podrem entrar. O el sector audiovisual de Roca Umbert, en aquest moment ja hi ha 10 empreses 
privades ubicades en els espais empresarials de Roca Umbert, amb una facturació del voltant dels 
dos milions d'euros, i hi ha 6 empreses més en valoració per ubicar-se en aquests espais. O la revisió 
del planejament que jo crec que estem en disposició de  portar en aquest Ple un cop presentat en els 
Grups Municipals, i per tant debatuda, abans de l'estiu de l'any 2014, pensat en termes d'oportunitat 
econòmica, no en una revisió general sinó d'aquells termes que afecten a temes d'oportunitat 
econòmica. Estic pensant en els polígons industrials .
                     
El segon gran eix. És el manteniment en la despesa corrent, baixen els ingressos, fem un esforç del 
manteniment de la despesa corrent, en salaris i plantilles dels treballadors i treballadores públics. En 
grans apartats, no tinc temps ara de parlar de cada una de les partides, però en grans apartats, 
mantenim les aportacions del que serien les grans concessions que permeten el funcionament del dia 
a dia de la ciutat.
Pensem que ens gastarem 3.600.000 euros en recollida d'escombraries, o 2.600.000 en neteja viaria, 
o 1.600.000 en enllumenat, o 266.000 euros en clavegueram.

Un tercer i quart eix que podrien anar, que els podríem allò ajuntar, l'increment de despeses de 
manteniment i de la  inversió a la renovació de l'espai públic. No faré, si no és necessari, perquè tots 
els Grups Municipals em consta que ho tenen, quina és la previsió d'inversions del 2014, i podríem 
parlar fins i tot, la regidora Ortego s'hi ha referit, d'alguns dels projectes que ja estan en cartera de 
cara al 2015. Si volen en el segon torn més precisió sobre alguna d'aquestes partides més obertes, 
com que el Servei d'Obres de l'Ajuntament ho té bastant pensat, en podem parlar si hi ha algun dubte.               

Sí, és cert que d'acord amb les converses, les reflexions i les aportacions que han fet els Grups 
Municipals, hem hagut d'incorporar algunes qüestions i visualitzar-les que estaven en  el pensament 
del Regidor d'Obres i Serveis o del seu equip, el senyor Albert Camps, estaven en cartera per elaborar 
internament aquests projectes per tal que tinguessin una translació pressupostaria al  2015.                   
Bàsicament dos que hem incorporat i que les hem visualitzat, que són la redacció dels projectes del 
carrer Corró i de la rotonda del carrer Girona amb Francesc Ribas . A ningú se li escapa, o a ningú se li 
hauria d'escapar que, en tot cas, ja els hi dic, que no teníem avaluat el cost d'aquestes obres, i per tant 
el que ens hem compromès amb els Grups Municipals és a redactar el projecte executiu d'aquestes 
obres. I ja els hi dic, en funció que siguem capaços d'obtenir el finançament, que a més a més alguna 
d'aquestes obres per la seva complexitat, que tampoc se li escapa suposo a ningú, sobretot el de la 
rotonda del carrer Girona amb Francesc Ribas, que va a cavall de molts esdeveniments que passen a 
la ciutat, i d'algunes obres que sí que ja tenen projecte, i que a més a més, teníem clar quin era el seu 
cost, doncs podrem "adelantar" part d'aquesta execució. Ara, a 17 de desembre de 2013 és que no 
sabem el que ens costarà el carrer Corró, ni sabem el que ens costarà la rotonda del carrer Girona. I 
per tant, si que ens hauran de fer confiança en el sentit que hem de deixar treballar als Serveis 
Tècnics, avaluar-ho tot, i escolti, total transparència a l'hora de seguir veient com avancem.
                   
El cinquè eix, increment lleuger de la despesa social. És a dir, el Pressupost baixa, els ingressos 
baixen, les aportacions d'altres governs també baixen, i com baixen, i el que ens deuen, d'altres 
exercicis que aquest Ajuntament ha pagat "trinco-trinco" però nosaltres fem un petit increment de la 
despesa social. Tinc aquí unes dades, ho dic perquè se'ns ha criticat, m'ha semblat que el senyor Pius 
Canal ens criticava aquest tema. El 2013, aquest Ajuntament es va gastar, no està liquidat 
evidentment però està pressupostat, eren 2.754.113 euros, doncs la previsió de pressupost per l'any 
que ve, per les despeses socials, de Serveis Socials, és de 2.848.803 euros, i per tant un increment. 
Podem parlar de les beques menjador, que és un dels exemples clars, l'any passat vam aportar 
266.000 euros, aquest any n'haurem d'aportar més, al final són 326.000 euros, però el que ha 
disminuït és l'aportació del Govern de la Generalitat de Catalunya. Ho dic per posar cada cosa en el 
seu lloc, alguns parlem de Pressupostos socials, d'augment percentual, jo els hi estic parlant de que 
aquest Govern no fa enginyeria pressupostària, que fa? Doncs segueix mantenint en euros constants i 
reals, les polítiques en serveis socials, no percentualment, en euros constants i reals. Mantenim el Pla 
de Xoc.



Sis i set, per anar acabant aquesta intervenció, aquest dos o tres minuts que hem deuen quedar. I m'hi 
estendré més en el següent punt de l'ordre del dia, no en el segon torn d'intervencions, en el segon 
punt de l'ordre del dia. Que és la subrogació d'alguns dels crèdits avalats d'aquest Ajuntament 
respecte algunes, o alguna de les societats municipals. Els hi torno a recordar una altra vegada, és 
una societat pública 100%, les societats públiques d'aquest Ajuntament, com de qualsevol altre 
Ajuntament són instruments del Ple de la corporació. I si volen en el següent punt podrem repassar 
també les magnituds d'algunes societats com Granollers Promocions d'altres ciutats. Si volen podrem 
fer aquest exercici, per veure els actius i passius de la nostra ciutat,  comparada amb alguna de les 
altres ciutats, sobretot aquelles que havien sigut allò emblemàtiques del seu Grup, i que segueixen 
sent ciutats emblemàtiques del seu Grup Municipal, si volen podem abordar aquest debat, perquè 
porto també les xifres en aquí.

Miri, el que hi ha, perquè és que no ha volgut escoltar senyor Pius Canal a la intervenció de la 
regidora Aroa Ortego, i per això quadra el Pressupost, disminució d'ingressos, manteniment de 
serveis, i lleuger augment en la inversió i en la despesa social, per què? Home, perquè hi ha una 
disminució real de l'endeutament de la ciutat. I torno a repetir, els hi torno a repetir quan avaluem els 
Pressupostos de l'Ajuntament, ho hem de mirar allò amb el focus ampli. El focus ampli que vol dir? 
Que l'Ajuntament no és només l'Ajuntament administratiu, és tot: són els patronats, són les seves 
empreses públiques. Miri a 31 de desembre del 2013, el deute viu a llarg termini d'aquest Ajuntament, 
més els que estaven, els crèdits que estaven avalats, i els que no estaven avalats, perquè n'hi ha que 
no estan avalats, és dir, del conjunt del que és Ajuntament, que és tot, pujarà 42.689.356 euros, la 
previsió a 31/12/2014 és que aquest endeutament hagi baixat fins a 40.685.826 euros, clar que si fem 
la comparació a 31/12/2011, estem parlant de dos anys enrere el deute a llarg termini de tot el grup de 
l'Ajuntament, també de Granollers Promocions, sí sí, també de Granollers Promocions, o és que a Can 
Comes no li van encarregar, aquest pàrquing de Can Comes no li va encarregar l'Ajuntament que el 
construís Granollers Promocions? I en el següent punt també els hi puc recordar quines eren les 
seves propostes quan el Govern de la Ciutat a l'any 2005 - 2006, va fer algunes d'aquestes qüestions, 
però aquest és un punt que en parlarem, no es preocupi, en el segon punt.

L'endeutament a l'any 2011 era de 52 milions d'euros, és que hem baixat 12 milions el conjunt de 
l'Ajuntament l'endeutament viu i per tant també les despeses financeres. Això que vol dir? des del 
nostre punt de vista, a la vista d'aquest números, i que no s'ha deixat de seguir fent inversió a la ciutat, 
es que hi ha hagut una gestió acurada de les finances locals. Per què? Aquesta ha estat una de les 
tradicions del Govern del PSC, però per què en aquests moments? Doncs perquè estem en temps 
incerts, amb sortides que ja comencen a apuntar la sortida de la crisi econòmica, però encara amb 
riscos que estan sobre la taula, perquè bàsicament n'hi a Catalunya n'hi a Espanya, des del nostre 
punt de vista hi ha un model clar, ni des del punt de vista econòmic ni industrial de sortida d'aquesta 
crisi.

En definitiva, per acabar ja ara si aquest primer torn d'intervenció, des del nostre punt de vista són uns 
Pressupostos per mantenir unes polítiques socials justes, és a dir una ciutat compromesa amb els 
granollerins i granollerines, per fer de l'espai urbà, espais de qualitat, és a dir, una ciutat amable pels 
granollerins i granollerines, per no perdre oportunitats econòmiques i capacitat de crear ocupació, és a 
dir, atractiva per a aquelles persones que han de crear activitat econòmica i empresarial, en definitiva 
un Granollers que sàpiga sumar i que miri amb optimisme el futur .

Alcalde: Moltes gràcies, obrim un segon torn, el senyor Pep Mur. Perdó, com el senyor Pep Mur s'ho 
està passant molt malament, i el veig que està patint, m'ha entrat un afany.

Senyor Mur: Gràcies

Alcalde:  M'ha entrat un afany de que s'ho passés menys malament.



Senyor Mur: Faré la propera intervenció i me n'aniré.

Senyor Alcalde: Senyora Ortego que tampoc s'ho està passant molt bé, també té problemes físics. Els 
dos tenen problemes físics. Senyora Ortego endavant,

Senyora Ortego: Seré breu. Simplement, només alguns comentaris a totes les intervencions.
Primer dir-li al senyor Mur que el grau de concreció de les partides creiem que és l'òptim per no 
lligar-nos de mans i peus si tanquem tant i definim tant les partides. Que en tot cas, models com el 
Fòrum, que vostè posava com exemple en el Consell Econòmic i Social, són els que ens permeten 
tenir aportacions dels Grups i els que també ens permeten tenir aportacions d'altres agents que pugin 
estar implicats en aquella despesa, per tant, no deixa de revertir tot plegat, doncs a aquesta 
participació que moltes vegades reclamen.

Probablement pot fer-se mes i millor, vostè ho deia, i per tant, mirarem d'avançar en el proper exercici, 
i en definitiva celebro que coincidim en tants temes, tant en el tema d'invertir en els polígons com 
invertir en el coneixement, com alguna de les propostes que feia d'inversió als barris, i per tant celebro 
aquest vot d'abstenció en positiu com vostè deia.

Al senyor Casasnovas dir-li que és cert que ens va fer una proposta en quant al Pla de Xoc tingués 
una dotació més elevada. Jo crec que el plantejament hauria de ser que dintre de la definició del Pla 
de Xoc que es faci en els propers mesos, doncs des del seu Grup facin una petició de que un 
percentatge més elevat es destini a contractació de persones.

Però en tot cas també hem de tenir clar l'argument de la dificultat que representa per l'organització 
municipal encabir tanta quantitat de personal i per tant no podem perdre de vista també que no és fàcil 
i que al final quan tenim gent treballant a la casa hem de complir uns mínims , per ells i per  nosaltres, i 
que per tant és un argument que crec que hem de tenir present.

El Mercat de Sant Carles. Coincidim en la necessitat d'actuar amb tot aquell espai, però com sap, hi 
ha unes dificultats urbanístiques que ara ens ho limiten.
              
I  en quant als comentaris que feia al voltant de la participació. Ho hem parlat altres vegades, ho 
entenem de manera diferent , però no hi ha dubte que ens la creiem. I que en tot cas quan fem una 
actuació important en un barri o en un carrer, i crec que el carrer Girona és l'exemple, és un bon 
exemple, i a més un exemple recent, en el que parlem amb els veïns, parlem amb els comerciants, i 
que per tant els impliquem.
                         
El senyor Fermín. Bé, simplement dir-li que, home, posar en dubte que no fem esforços a nivell de 
despesa social, en fi, només cal repassar les dades del que hem estat fent els darrers exercicis. Dir-li 
que el Pla de Xoc es definiria en el primer trimestre i que per tant, agilitat màxima perquè si ho podem 
fer el febrer, no ho farem el mes de març.

I en quant als comentaris que feia del pàrquing de Can Comes, en el que deia que no entraven gairebé 
cotxes, home em sap greu perquè precisament a la Junta General de fa una estona, precisament el 
que s'ha comentat és que aquest pàrquing cada cop té més ocupació. Per tant, en tot cas, rectifiquem i 
tinguem clares les dades. I a més el senyor Gutiérrez s'equivoca si pensa que aquest Govern quan 
elabora els seus Pressupostos o planifica les actuacions ho fa pensant en que els hi agradi o no els hi 
agradi als Grups de l'oposició, ni que el fet de que una proposta vingui o no vingui de l'oposició ens 
semblarà que l'hem d'incloure o no.

Perquè evidentment les decisions les prenem en vistes a l'interès general d'aquesta ciutat i d'aquests 
ciutadans. Ho fem també en un context econòmic que nosaltres, és cert, que és probable, que el 
coneixem més abastament que vostès, però que sens dubte no podem perdre de vista. I que també 
hem de tenir present que tenim un programa d'actuació municipal que no deixa de ser el full de ruta 
dels nostres compromisos amb els ciutadans.



Al final no he acabat d'entendre si li agrada o no li agrada que li acceptem propostes, però en tot cas, 
la prova és que ho hem fet, hem acceptat propostes de tots els Grups, i per tant jo ho celebro, crec 
que hem d'avançar en els propers Pressupostos treballant d'aquesta manera, deixant obertes partides 
perquè podem tenir un diàleg, i podem coincidir amb moltes coses, com ha passat aquest any.

El Grup de Convergència, parlava del Pla de Xoc, i parlava de continguts, que no seria el tema del 
Pressupost, però en tot cas sí que em consta que s'han acceptat la definició dels diferents Plans de 
Xoc propostes dels diferents Grups en el seu disseny, i per tant els animo a que en el primer trimestre, 
com deia, en el sí del Consell Econòmic i Social, facin arribar les seves propostes perquè segur que 
les estudiarem i les intentarem encabir.

De totes maneres, dir que aquest Ajuntament no ha tingut, m'ha semblat que deia, ni el coneixement ni 
la capacitat per gestionar en un moment de crisi tan forta. Home, si més no, em sembla agosarat, 
portem 3 exercicis com ara recordava el senyor Terrades, i com jo he dit en la meva primera 
intervenció, reduint l'endeutament de tot el grup de l'Ajuntament, Granollers Promocions també, de tot 
l'Ajuntament, 3 exercicis.

Estem en el lloc número 16 del rànquing de deute per habitant de les ciutats de la comarca. En aquest 
exercici 2014, dedicarem gairebé 190.000 euros d'estalvi ordinari per poder-los dedicar a inversió 
sense haver-nos d'endeutar. Tenim una càrrega fiscal per habitant inferior a les ciutats de 
característiques similars  a la nostra. Els bancs encara ens tenen ben considerats, i encara ens 
permeten recórrer al crèdit. Tenim una execució del ingrés ordinari superior al 100%. Tenim una ràtio 
de deute viu sobre els ingressos corrents inferior al d'altres ciutats. No hem deixat de prestar serveis, i 
a més a més hem potenciat en els últims anys, tots aquells que anaven directament relacionats amb 
tots aquells col·lectius i totes aquelles persones que eren més febles i que més afectades estaven per 
aquesta crisi. Anem per la tercera edició del Pla de Xoc. Tornem a editat un Pla de Contingència que 
ens permeti arribar a allà on altres administracions no arriben .

En definitiva, mantenim, i fins i tot fem uns petits increments, aquest exercici, en despesa social allà 
on altres administracions el que fan és consolidar les retallades, carregant-se l'estat del benestar com 
fins ara el coneixíem, i amb els dubtes, a més a més, de que podem recuperar tot això que hem 
perdut.

Per tant senyor Canal, pot posar en dubte moltes coses, pot qüestionar on dediquem els recursos, en 
que ens els gastem, pot discutir moltes coses, però el que no haguem tingut la capacitat de gestionar 
en un moment de crisi econòmica crec que no és cert, és absolutament fals. I a més, les dades ho 
demostren, per tant, havia de fer aquest comentari, perquè no podia permetre una frase com aquesta 
quedés en l'aire. Gràcies.

Alcalde. Moltes gràcies, el senyor Mur

Senyor Mur: Després de la intervenció, si no hi ha inconvenient, me n'aniré perquè el ronyons m'estan 
tocant molt els nassos.

Alcalde: el primer és la salut, endavant senyor Mur.

Senyor Mur. Una intervenció breu en tot cas. La primera part hem parlat més d'inversions perquè és 
on ens hem posat més d'acord, i perquè de fet és on hem pogut diguem-ne fer propostes. En els altres 
capítols no hi hem entrat, com he dit abans, perquè era una discussió una mica més salomònica, si 
m'ho permeten dir així.
En tot cas vull fer  èmfasi perquè tinc interès en que això sigui així, m'agradaria molt que alguna 
d'aquestes partides, activitats, treballs d'empreses, estudis i treballs, totes aquestes empreses que 
són una mica globals, que hi cap una mica coses diferents i que ja entenc que les partides han de ser 



així, es poguessin concretar. Jo poso un exemple, vam aprovar amb el vot de l'Equip de Govern i em 
sembla que pràcticament de tots els Grups de l'oposició, diria que gairebé de tots, dues mocions, una 
que era la Taula d'Acció Social i una que era el projecte Bona Nutrició. 
Són projectes que a més a més en aquest cas no comporten massa despeses per no dir cap, que no 
sigui  més enllà de posar-hi persones, i de posar-hi equip humà, que és podien haver visualitzat: dir, 
un dels projectes que farem serà aquest, i aquest a més a més resulta que el pressupost serà mínim, 
un altre projecte que farem serà aquest en aquest barri, o aquestes accions, i mireu em pensat que 
tindrà un pressupost de tant. Explicar més que és el que pensem fer, aquí hi ha ciutadans de diferents 
barris, de diferents zones de la ciutat, i jo no sé avui com se n'aniran, sabran uns números, sabran 
unes idees bàsiques de les inversions, dels altres capítols poc, perquè no n'hem parlat massa, perquè 
insisteixo no hi ha massa opcions a parlar-ne tampoc, però no se n'aniran amb la idea de que faran en 
el meu barri finalment, insisteixo, a part del capítol d'inversions.
M'agradaria que el 2014, ja que serà un any molt important de canvis i segurament de transició, de 
transició nacional em refereixo, d'alguna manera poguéssim fer també uns Pressupostos de transició, 
uns Pressupostos realment diferents on els projectes a fer, que no siguin els d'inversions només 
específicament, quedessin molt més ben visualitzats. Només volia fer aquesta intervenció, i ara els hi 
agrairé que m'excusin. Gràcies.

El senyor Mur abandona la sessió del Ple per indisposició .

Alcalde: Moltes gràcies i endavant, que millori. Senyor Casasnovas té la paraula, endavant,

Senyor Casanovas: Gràcies Alcalde. Res a dir.

Alcalde.  Alcalde: Res a dir? Per part del Partit Popular? Alguna intervenció? Sí? Endavant.

Senyor Gutiérrez: Simplement dir-li a la senyora Aroa que si ens agrada que ens acceptin algunes 
propostes de les que nosaltres fem, ens agradaria que se n' acceptessin més, clar, però només els hi 
voldria dir, o els hi demanaríem que els ciutadans de Granollers poguessin participar activament en 
l'elaboració dels Pressupostos, cosa que el nostre Grup ja ve demanant des de fa temps, segur que 
l'Equip de Govern es portaria una gran sorpresa i veuria que li demanarien una altra manera 
d'administrar els diners que paguem entre tots. Res més, moltes gràcies.  

Alcalde. Moltes gràcies, per part de Convergència i Unió, el senyor Canal té la paraula, endavant

Senyor Canal: Sí gràcies. Molt breument, em sap greu que la senyora Ortego, entenc que no m'ha 
interpretat correctament o segurament jo no m'he sabut explicar bé. Gràcies senyor Alcalde, puc 
prendre'm també uns segons per reflexionar, ho dic per la cara que ha fet.

Alcalde: Em pensava que l'estava interpel·lant, per això li deia.

Senyor Canal: amb la senyora Ortego sembla que jo tingui problemes per parlar amb ella. He estat 
criticant, i ho tornaré a fer les vegades que convingui, la gestió de Granollers Promocions davant la 



crisi. No he estat parlant de la gestió de l'Ajuntament que és lo que, per lo que vostè m'ha contestat.

En tot cas, penso que han fet una mala gestió des de Granollers Promocions, vostè igual que l'Alcalde 
cada vegada que pot ens retreuen els deutes que té la Generalitat amb l'Ajuntament, crec que és de 8 
milions, en aquest moments, una miqueta més. En tot cas, vostès en els darrers dos anys, amb 
Granollers Promocions n'han perdut 11, que són els 7 milions d'ara, més els 4 de l'ampliació de 
capital. Vol dir, que si de cas, cada vegada que vostès em citin la Generalitat, jo els hi citaré 
Granollers Promocions.
 
I només una nota pel senyor Terrades, clar nosaltres ens han donat, no sé els altres Grups, però 
l'Informe d'Intervenció l'hem rebut avui a les 12 del migdia, no sé els altres Grups, fa un seguit de 
comentaris, en realitat no hem pogut fer, però sí que respecta a això del deute viu, que vostè m'està 
dient, quan vostè em diu que a 31 de desembre del 14, el deute viu serà de 40.685.826, el senyor 
Interventor diu que el deute serà 41.939.842, vol dir que quasi bé 42 milions que serà el deute viu 
d'aquest any. Gràcies.  

Alcalde: Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Terrades, té 5 minuts també, si els vol utilitzar.

Senyor Terrades: Sí, abans ja demano disculpes perquè entre l'explicació dels eixos del Pressupost i 
d'alguna, d'alguna ja, o avançant-me a alguna de les, o replicant a alguna de les intervencions del 
portaveu de Convergència, no he parlat d'alguna de les propostes que havíem presentat els Grups 
Municipals, que alguns d'ells han anunciat la seva abstenció o la seva votació favorable a aquests 
Pressupostos.

En tot cas, recordar que hi ha partides, en aquest genèriques, per fer que? Per acompanyar en 
aquelles persones amb més dificultats, entre altres coses perquè hi ha molts ciutadans que en un 
moment determinat tenen algun problema per pagar la factura de la llum o de l'aigua. I aquest 
Ajuntament el que no farà per uns temes de pobresa energètica i perquè hi ha gent que ho passa amb 
dificultats, doncs, miri que aquest període que comença que ja fa fred, doncs hi hagi gent que no pugui 
encendre la calefacció de casa seva, i per tant hi ha partides previstes per aquestes qüestions.

En el tema de la Residencia i del Centre de Dia, que ens reclama el Grup Municipal del Partit Popular, 
ja ens agradaria, ja ens agradaria, les dues qüestions que el senyor Fermín Gutiérrez ha presentat 
sobre la taula, ell és tan conscient com nosaltres que no són exclusivament responsabilitat d'aquest 
Ajuntament, el que passa és que la Conselleria de Benestar i Família del Govern del país, el Govern 
de la Generalitat no té a bé concertar ni amb la Fundació Roura ni amb l'Ajuntament de Granollers, 
tirar endavant aquests centres, ni el Centre de Dia, ni la Residencia.

I respecte al tema de les bicicletes, jo li deia ahir al senyor Casasnovas, i al Pep Mur, que també pot 
anar per a ell, de que això no ho arreglarem amb una hora, mitja hora, parlant dels Pressupostos, aquí 
hi ha un debat més profund, que és un debat de model de ciutat. Des de fa anys aquest Govern, no 
només aquest Govern, fins i tot quan el Grup Socialista compartia Govern amb Iniciativa i amb  
Esquerra Republicana, es va adoptar, i s'està aplicant el que es va aprovar llavors, un model 
determinat, un model de ciutat, que passava per l'accessibilitat, que passava per la pacificació de la 
mobilitat, que passava per carrers de calçada única donant prioritat al vianant per eixamplament de 
voreres, per facilitat en definitiva la mobilitat a peu, perquè tenim una ciutat de 60.000 habitants, però 
és una ciutat que és a mida de les persones, que es pot anar d'un lloc a un altre fàcilment a peu, i que 
en tot cas nosaltres estàvem disposats a fer un debat, que el reitero sobre el model de ciutat i sobre la 
compatibilitat sense apriorismes de vianants, que per nosaltres és una prioritat, sobre les bicis i sobre 
el cotxe. Bé, en tot cas la compatibilitat d'aquests tres elements de mobilitat, anar a peu, circular en 
bici o anar amb cotxe. Per tant aquest és un model que no solucionarem, o que l'hem de parlar, 
nosaltres estem disposats a fer-ho.

84 actuacions en els barris. Una per una, no tinc temps perquè ja se m'està acabant, parlar-hi de tots 
els barris de la ciutat. Acabo senyor Alcalde, vaig veure que el Grup Municipal de, com que ara tots 
estem a les xarxes socials, vaig veure que el Grup Municipal de Convergència i Unió, el dia que es 
van reunir per estudiar els Pressupostos i el Pressupost d'inversions, fèiem una, miri estem preparant 



la carta als Reis ara que els nens i nenes de la nostra ciutat estant preparant la carta als Reis d'Orient 
que aviat ens visitaran a la ciutat, i feien servir doncs la carta que l'Ajuntament posa a disposició dels 
nens i nenes de la nostra ciutat. Miri, la proposta que ens han fet arribar són 11 línies, les línies de la 
carta als Reis d'Orient són 16, no l'haguessin omplert. Segur que els nens i nenes de la nostra ciutat 
fan la lletra més petita i faran més propostes que no pas que les que vostès ens han fet en la proposta 
de Pressupostos. Gràcies Alcalde.  

Alcalde: Moltes gràcies, em toca tancar el debat, a no ser que la senyora Regidora hi vulgui afegir 
alguna cosa prèviament, si les seves condicions físiques li permeten .

Senyora Ortego: Molt ràpid, per centrar una mica, un resum final del que és aquest Pressupost, que es 
caracteritza per un increment de la despesa social, per un esforç inversor. En fi, hem enumerat 
multitud d'actuacions i que en tot cas es centren en el manteniment de ciutat, per una reducció del 
deute, per una previsió prudent dels ingressos i per aquestes dues partides importantíssimes que són 
el Pla de Xoc i el Fons de Contingència, que m'agradaria no haver d'editar-les de nou quan parlem del 
Pressupost 2015, perquè voldria dir que la situació hauria millorat, tan de bo, però ara en tot cas la 
situació és la que és, la situació econòmica com vostès saben doncs no està millorant, estem en un 
moment encara molt complicat, tant les administracions com les famílies i els ciutadans i demés, i per 
tant creiem que aquest és el Pressupost que en aquests moments necessita la ciutat. Ja està, gràcies.  

Alcalde: Moltes gràcies, i en tot cas només algunes reflexions per acabar. En aquests moments tan 
complicats, explicava les xifres el senyor Casasnovas, amb aquests 6.000 aturats i aturades que hi ha 
a la nostra ciutat. Amb aquest 45% de persones d'aquest grup d'aturats que ja no cobren subsidi, el 
que cal és buscar el que hem reclamat sovint, aquestes energies per sortir de la crisi junts, per tant 
aquest Pressupost el que fa és apostar obertament perquè la ciutat, l'administració de la ciutat, estigui 
al costat de la gent per tal de trobar aquestes energies.

Com ho fem? S'ha explicat, i jo no em detindré en aquí, ho han fet perfectament totes les persones 
que han intervingut fins ara. Hi ha més despesa social, perquè com diem que volem sortir de la crisi 
junts, es tracta d'evitar que hi hagi gent que quedi al marge, que quedi fora. 

Alhora, hi ha menys impostos, és a dir, això també s'ha dit, és un Pressupost que redueix la càrrega 
impositiva dels ciutadans, i alhora hi ha més inversió, és a dir, aquesta confiança amb la qualitat i la 
capacitat de les empreses de generar activitat per tal de que anem al moll de l 'os del problema, que és 
la necessitat de crear llocs de treball, per tant, jo crec que aquest Pressupost ajuda, aposta, per 
aquesta sortida de la crisi, i a més a més doncs amb el Pla de Xoc, que és una matèria, com explicava 
la regidora fa tres anys seguits que estem posant en marxa, ens ajuda a aquesta visió concreta, a 
aquesta voluntat d'avançar col·lectivament.

La segona idea que també ha quedat molt palesa, és que aquests són uns Pressupostos que aposten 
per una ciutat endreçada. Hem parlat de parcs, hem parlat de carrers, hem parlat de voreres, hem 
parlat d'enllumenat, hem parlat de totes aquelles qüestions que són essencials per la qualitat de vida 
de la ciutat, i estan molt i molt representades en aquesta vuitantena de projectes que formen part del 
programa d'inversions. Un programa que hem mirat de consensuar al màxim possible amb els Grups 
Municipals, em mirat de recollir la màxima quantitat possible de  mirades, d'observacions, i per tant és 
el més comprensiu i el més ampli i el més consensuat que crec que s 'ha fet en aquest mandat.           
La tercera idea, sempre hem dit que aquesta ciutat aposta per la cultura i per l'educació, com un 
element essencial de la creativitat de la ciutadania i del desenvolupament de la ciutadania . Hem parlat 
del que  no hi ha en el Pressupost, s'ha parlat molt del que no hi ha en el Pressupost, però es parla 
poc de l'esforç per mantenir algunes coses en el Pressupost malgrat tot. Malgrat tot vol dir, malgrat els 
Governs de l'Estat i la Generalitat que donen l'esquena, aquest Pressupost manté l'esforç en escoles 
Bressol, i jo crec que això s'ha de dir en veu alta, manté l'esforç en Escoles Bressol, perquè en 
aquests moments l'aportació de la Generalitat és 0 euros a les Escoles Bressol, 0 euros. Aquest 
Pressupost manté l'esforç amb l'Escola de Música perquè entenem que forma part de l'estratègia de la 



ciutat, forma part de la vida de la ciutat, una Escola de Música que es va crear l'any 29, i que avui ni 
rep prous ajuts, i que a més a més està amenaçada per una Llei que el ministre Montoro demà passat 
aprovarà en el Congrés de Diputats, per tant, l'aposta per la creativitat per la cultura, l'educació i per 
l'esport, com un element que forma part d'aquest escenari es veu també en que la inversió en 
equipaments més importants que hi ha és la de posar gespa artificial en el camp de futbol de la Font 
Verda, imprescindible si volem mantenir l'ús esportiu de la ciutat, que té un número de practicants, 
recordem-ho, són més de 300.000 persones les que practiquen esport en els camins de la  nostra 
ciutat, que allà fan cultura i també s'eduquen. Per tant, esforç per la cultura i l'educació malgrat tot, 
malgrat les portes i les aixetes tancades a les subvencions en molts casos .
           
La quarta idea, tot això ho estem fent parlant amb la ciutadania, no ho dubtin, la llista d'inversions que 
hi ha aquí no és un invent fet en un despatx, són moltes hores de reunions, amb moltes entitats, amb 
moltes persones, i també, i m'alegra que sigui així, amb els Grups Municipals que han fet aportacions 
que jo crec molt valuoses. I en tot cas, a la inversió estrella, des del punt de vista d'equipaments que 
abans comentava, que és el camp de futbol de la Font Verda, jo voldria destacar també, l'actuació que 
es farà al carrer València, i especialment també, com també ha fet la regidora Aroa Ortego, la 
remodelació, i acabar així la remodelació integral del Passeig de la Muntanya. Inversions importants, 
que transformen i que milloren la ciutat, sens dubte, com milloren aquest conjunt de petites actuacions 
que s'han comentat, però que òbviament no hi ha temps ni espai per explicar-les, que en definitiva ens 
donem aquesta idea que la ciutat la volem tots plegats endreçada i neta.
               
Alguns comentaris de Granollers Promocions tindrem ocasió de parlar-ne d'aquí una estona, per tant 
no insistiré, només m'agradaria que l'expressió gens col·loquial de Pressupost consolidat, fos entesa 
per tots els membres de la Corporació, és a dir, aquí estem discutint Pressupostos consolidats, és a 
dir, Pressupostos que van tots junts, que sumen l'Ajuntament, els Patronats i les empreses.  

Des d'aquest punt de vista és evident que quan la regidora Aroa Ortego diu que el deute viu a llarg 
termini a baixat, el que fa és sumar el deute històric, o any per any de l'Ajuntament, de Granollers 
Promocions i de qualsevol altra entitat municipal .
I efectivament, no és veritat, és mentida, que el deute hagi augmentat, tal com reiteradament intenten 
posar sobre la taula, amb arguments que no s'ajusten a la veritat.

Mireu, repeteixo, les xifres, deute viu a 31/12/2011, 52.197.750 euros, deute viu previst incloent tota 
aquesta història fantàstica de Granollers Promocions, en els dos casos, deute viu previst a finals del 
2013, 42.689.356 a tocar. Això són dades, que són ja constatables, perquè són per la setmana que ve, 
quan s'acaba l'any. Però alhora, la previsió que fem, i la fem, i la fem, i en aquest cas és una previsió, 
és que el deute viu a finals de l'any que ve, serà de 40.685.000 euros.

Per tant, amb l'operació de Granollers Promocions, no ha augmentat l'endeutament, l'hem disminuït, i 
escolti'm, si no es vol reconèixer, que no es reconegui, però la feina d'aquest Ajuntament de gestionar 
des de la qualitat, des de l'austeritat, és una feina que s'ha de posar sobre la taula, i resultat, deute viu 
baixat, amb escassament tres anys pràcticament 12 milions d'euros, 11 i escaig.

Jo crec que això és un model de bona gestió i evidentment podem marejar les xifres , però la realitat és 
que el que deu l'Ajuntament és això, incloent tots els capítols, que és un deute com deia la Regidora 
que és, que està la setzena de la comarca, està a la franja mitja dels de Catalunya, i està quan parlem 
en termes  del 69 % en estàndard que el que xifra com a límit és el 120.

Estem a la meitat, del límit del que podríem dir de situacions complicades , estem moderadament bé en 
termes d'endeutament, i està bé que ens ho diem, per tant, aprenguem-nos, si us plau, el concepte de 
Pressupost consolidat.

Segon, efectivament, el senyor Pius Canal ha dit Granollers Escena, 1,2 milions d'euros d'aportació 
municipal. Sí senyor, 1,2 milions d'euros d'aportació municipal, és clar que sí, volem que aquesta 
ciutat segueixi fent teatre, segueixi generant activitat teatral, segueixi generant musical. És que en 
aquests moments hem de mirar de prescindir de les menys notes possibles, no sobra cap nota, no 
sobren paraules en el teatre, i hem de fer l'esforç per mantenir l'activitat, l'hem de fer mentre puguem, i 
aquest Govern ho farà.

I efectivament, Granollers Mercat, 1,2, efectivament, perquè Granollers Mercat és qui gestiona tot 
l'impuls i l'acompanyament de l'activitat econòmica i efectivament, 1,2 milions d'euros: Plans 



d'ocupació, acompanyament a les empreses, recerca d'inversors, formació, és clar que sí, Granollers 
Mercat.

Granollers Audiovisual, 350.000. Home, gestiona Roca Umbert, perdó, 500.000 euros, gestiona Roca 
Umbert, un espai pel que hi passen i l'utilitzen 350.000, probablement en l'exercici més polièdric de 
política cultural que hi ha en aquest país.

I aquesta és la situació, efectivament l'Ajuntament pot gestionar directament, o pot gestionar a través 
de societats, i en aquest ho fem a través de societats.

Propostes dels Grups Municipals, home, no hi han cabut  totes, els ho asseguro, tampoc hi han cabut 
totes les del conjunt de membres de l'Equip de Govern. Tot no és possible, quan els meus fills feien 
carta als Reis, el meu fill, que és molt entenimentat, em posava el preu aproximat del que em 
demanava, mirava el catàleg i em deia això val tant. Això també és un exercici interessant, perquè és 
bo veure exactament que puja la carta als Reis. Tot no és possible, es tracta de fer uns exercicis en 
els que puguem posar-nos d'acord però és hora també de pensar en termes d'una gestió una mica 
endreçada, també endreçada.

Quarta idea, i vaig acabant, escolteu, demà passat entra en vigor una Llei que el dogma de l'estabilitat 
pressupostaria l'eleva a l'enèsima potencia, que és aquesta Llei d'Harmonització i racionalització de 
l'Administració Local, ja som curosos a l'hora de gestionar, ho som, i ho seguirem sent, per tant no ens 
demanin en propostes que estirem més el braç que la màniga, no ho farem, perquè nosaltres el que 
volem és tenir rigor a la gestió i poder generar uns números, uns tancaments econòmics que permetin 
a aquest Ajuntament garantir l'autonomia de la seva gestió.

I acabo només amb el tema de la Gent Gran. A mi em sap greu cada vegada que el Partit Popular treu 
el tema de les teleassistències, jo haig de recordar cada vegada, perquè ho faré, mentre ells ho 
treguin, que les teleassistències eren un projecte del Govern central directament amb el mon local, 
pactat amb un Govern central que aleshores tenia una certa sensibilitat, que va posar 350 milions 
d'euros sobre la taula, per tal de que els Ajuntaments gestionessin teleassistències .

Jo vull recordar que el Partit Popular ha eliminat aquest 350 milions d'euros, i no em sembla bé. No 
em sembla bé que vostès demanin la gratuïtat quan el seu partit el que fa és eliminar aquests diners 
del Pressupost. 350 milions d'euros en el mar dels Pressupostos Generals de l'Estat és una gota 
d'aigua, val? Eliminar aquest 350 milions d'euros i deixar aquest tema en mans del mon local, i a més 
a més, quan el Partit Popular, porta en el Congrés de Diputats demà passat una Llei que elimina les 
competències en Serveis Socials als Ajuntaments, és a dir, no podrem fer ni això, ni la part aquesta, 
per tant eliminant els Serveis Socials, tinguem-ho en compte.

Per tant jo demanaria que a l'hora de fer propostes, generéssim o féssim a partir d'una certa 
racionalitat. Igual com el que fa referència a la Residència de Gent Gran. Nosaltres hem parlat amb la 
consellera Mante, i ens ha dit que la Generalitat no pot entrar en aquesta història en aquest moment, 
que ho estudiarà, que mirarà de fer el que pugui. Però la consellera Mante no veu, en aquest moment, 
la possibilitat de fer l'aportació ni la concertació perquè no li demanem una aportació sinó concertació 
suficient per tal de que es pugui construir la residència .

Li vam fer propostes, jo diria bastant "novedoses", que espero que hi reflexioni i que permeti donar 
sortida a aquesta història que em sembla important, molt important a la ciutat.

I en tot cas acabo només agraint l'aportació de tots els Grups, i el to, i també agrair la resistència del 
Pep Mur, no ho faré perquè la resistència se li ha acabat. Si també la resistència de l'Aroa Ortego, que 
físicament tampoc està en les millors condicions, perquè ara els hi explicaré, està embarassada de fa 
molt poc, llavors està aguantant el Ple aquí en un moment físicament no fàcil, per tant, moltes gràcies 
a tots.  

Seguidament es sotmet a votació el dictamen amb el següent resultat:
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La Secretària explica de forma resumida el contingut del dictamen que es transcriu literalment a 
continuació

PrimerPrimerPrimerPrimer ....    L'Ajuntament de Granollers és l'accionista únic de la societat municipal Granollers 
Promocions, SA amb CIF A59145250, en tant que, segons consta a l'article primer dels seus estatuts  
"La societat anònima GRANOLLERS PROMOCIONS, SA es constitueix per l’Ajuntament de 
Granollers, societat mercantil de capital exclusivament municipal destinada a la gestió directa del 
servei de promoció de les activitats econòmiques i socials i a la gestió del patrimoni municipal del sòl", 
i en tant que  que l’Ajuntament de Granollers és propietari exclusiu de la totalitat del capital social . 

SegonSegonSegonSegon. La intervenció municipal va emetre informe en data 17 de maig de 2013, sobre el compliment 
dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera respecte els comptes anuals  
formulats per Granollers Promocions, SA de l'exercici 2012. S'informa  que no es compleix l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària en els comptes anuals de 2012 de la societat Granollers Promocions, SA 
al presentar una posició de desequilibri financer d’acord amb el que s’estableix a l’article 3.3 de la 
LOEPSF i que, segons estableix l'article 24 del RD 1463/2007, s'haurà d'elaborar el Pla de 
sanejament.

TercerTercerTercerTercer. En sessió de Ple de 26 de novembre de 2013, es va aprovar el Pla de Sanejament de la 
societat municipal Granollers Promocions, SA, formulat pel gerent de la societat, en data 11 de 
novembre de 2013, en el que es preveuen les mesures per corregir els desequilibris financers 
respecte els comptes anuals de 2012, entenent per tal que l'entitat elimini pèrdues o aporti beneficis, 
en compliment d'allò previst a l'informe de la intervenció municipal identificat a l 'antecedent anterior.

QuartQuartQuartQuart.... Dins les mesures previstes al Pla de Sanejament de Granollers Promocions , SA, es preveu que 
l'Ajuntament de Granollers, en la seva condició de soci únic, apliqui la previsió existent, com avalista 
dels préstecs, i assumeixi directament el pagament dels tres préstecs subscrits amb l'entitat financera 
Caixa Banc, SA que van finançar la construcció de l'aparcament de Can Comes, a partit del 1 de gener 
de 2014, i que tindran un import pendent d'amortitzar de 7.290.784,88 euros, que estan avalades per 
l'Ajuntament de Granollers.

CinquèCinquèCinquèCinquè. El gerent de Granollers Promocions, SA, mitjançant escrit de 8 d'octubre de 2013,  va cursar 
sol·licitud a "La Caixa" sobre la petició d'acceptació del traspàs de les pòlisses de crèdit concertades 
amb aquesta entitat, a l'Ajuntament de Granollers.

SisèSisèSisèSisè.... En data 13 d'octubre de 2013 la intervenció municipal va emetre informe sobre la capacitat 
d'endeutament de l'Ajuntament de Granollers en relació a la modificació dels contractes de crèdits que 
situen a l'Ajuntament com avalador de l'empresa municipal Granollers Promocions, SA per modificar la 
seva situació com a deutor principal, en virtut de qual, conclou que:



"Informo favorablement sobre les dades que s'han exposat, d'acord amb allò que estableix l'article 
52.2 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, amb relació a la modificació del subjecte titular dels préstecs que 
s'han explicitat amb anterioritat, atès que, per un costat, les valoracions que l'Ajuntament en relació a 
la seva capacitat d'endeutament a partir de la firma dels esmentats contractes sempre han estat 
inclosos en el seu risc i deute acumular per la condició de préstecs avalats i pel fet que de les dades 
que resulten de la situació financera de la Corporació i que es troben recollides en el present 
document i especificades en documents annexos acrediten la capacitat de la Corporació per fer front, 
en el temps, a les obligacions financeres.
Per altra banda, de l'anàlisi de les ràtios legals anteriors resulta que l 'operació ha de ser comunicada a 
la Direcció General de Política Financera de la Generalitat de Catalunya ".

SetèSetèSetèSetè.... Mitjançant escrit de 25 de novembre de 2013, "La Caixa" comunica la resolució favorable del 
Comitè de Crèdits de La Caixa  respecte la sol·licitud anterior relativa al canvi de titularitat dels 3 
préstecs de la societat Granollers Promocions, SA a favor de l'Ajuntament de Granollers.

VuitèVuitèVuitèVuitè. Mitjançant escrit de 3 de desembre de 2013, el gerent de Granollers Promocions, SA ha 
sol·licitat a l'Ajuntament de Granollers, en la seva condició de soci únic, que accepti la cessió dels 
crèdits que s'identifiquen a continuació, i passi d'avalador de les operacions a creditor principal en els 
tres préstecs subscrits amb l'entitat financera Caixa Banc, SA, que estan avalats per l'Ajuntament, per 
un import pendent a 31 de desembre de 2013 de la quantitat de 7.290.784,88 euros, a efectes de 1 de 
gener de 2014, en compliment del que disposa el pla de Sanejament aprovat per la Corporació a 26 de 
novembre de 2013, i són:

Entitat Tipus Número
Data 
formalització

Data acord aval 
Ajuntament Capital inicial 

contractat
Deute viu a 
31/12/2013

Caixa d’Estalvis i 
Pensions de 
Barcelona

Pòlissa de 
préstec 
mercantil

309.977.
066-84 24/12/2008

Ple de 23 de 
desembre de 
2008

5.500.000,00 3.878.913,95

Caixa d’Estalvis i 
Pensions de 
Barcelona

Pòlissa de 
préstec 
mercantil

311.036.
818-74 28/05/2010

Ple de 25 de maig 
de 2010 2.500.000,00 1.851.510,95

Caixa d’Estalvis i 
Pensions de 
Barcelona

Pòlissa de 
préstec 
mercantil

311.527.
309-58

06/04/2011
Ple de 29 de 
març de 2011 2.000.000,00 1.560.359,98

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

IIII.... L’article cinquè de la Llei 4/2007, de 3 de abril, de transparència de les relacions financeres entre les 
Administracions públiques i les empreses públiques, i de transparència financera de determinades 
empreses, estableix que la finalitat de la posada a disposició de fons públic a les empreses públiques 
es farà per alguna de les següents finalitats:
“Artículo 5 Finalidades de la puesta a disposición de los fondos públicos  
La puesta a disposición de los fondos por parte de las Administraciones públicas, de forma directa o 
indirecta a las empresas se realizará, entre otras, para cualquiera de las siguientes finalidades: 
a) La compensación de las pérdidas de explotación; 
........
c) Las aportaciones a fondo perdido o los préstamos concedidos en condiciones distintas a las de 
mercado".

IIIIIIII....    L'article 49.1.2 del        Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de las Hisendes Locals:
Artículo 49 Finalidad, instrumentos y garantías reales y financieras 
1. Para la financiación de sus inversiones, así como para la sustitución total o parcial de operaciones 
preexistentes, las entidades locales, sus organismos autónomos y los entes y sociedades mercantiles 
dependientes, que presten servicios o produzcan bienes que no se financien mayoritariamente con 
ingresos de mercado, podrán acudir al crédito público y privado, a largo plazo, en cualquiera de sus 
formas.



2. El crédito podrá instrumentarse mediante:
b) Contratación de préstamos o créditos.
d) Conversión y sustitución total o parcial de operaciones preexistentes .

IIIIIIIIIIII....    El Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Pla General de Comptabilitat, 
en la seva part cinquena (Definicions i relacions comptables) conté una definició del que són 
aportacions de socis, quan descriu el contingut del compte “118. Aportacions de socis o propietaris”, 
estableix que són: "Elementos patrimoniales entregados por los socios o propietarios de la empresa 
cuando actúen como tales, en virtud de operaciones no descritas en otras cuentas. Es decir, siempre 
que no constituyan contraprestación por la entrega de bienes o la prestación de servicios realizados 
por la empresa, ni tengan la naturaleza de pasivo. En particular, incluye las cantidades entregadas por 
los socios o propietarios para compensación de pérdidas”

IVIVIVIV. No resulta d'aplicació el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text 
refós de la Llei de Contractes del sector públic, segons allò establert al seu article 4.1.l, en tant que 
assenyala com a negocis i contractes exclosos la contractació d'operacions financeres, en relació a 
l'article 52.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals.

VVVV.... Vist l'informe d'Intervenció en relació a la possibilitat de portar a terme l'aportació indirecta prevista 
a l'apartat a) de l'article 5 de la llei 4/2007, de 3 de abril, de transparència de les relacions financeres 
entre las Administracions públiques i las empreses públiques, i de transparència financera de 
determinades empreses, mitjançant la conversió dels préstecs concertats per l'empresa Granollers 
Promocions, S.A.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer. Aprovar la conversió dels contractes de crèdit de Granollers Promocions , SA amb Caixa Banc, 
SA, que situen a l'Ajuntament de Granollers com avalador de l'empresa municipal Granollers 
Promocions, SA per substituir en la posició de deutor principal a l'empresa municipal, i que són els 
identificats a l'antecedent vuitè, per la quantitat total 7.290.784,88 euros amb efectes a  1 de gener de 
2014,  que tindran la consideració d'aportació indirecta de l'Ajuntament de Granollers a Granollers 
Promocions, SA , com a soci únic de la societat, d'acord amb la previsió de l'article 5 de la llei 4/2007, 
de 3 de abril, de transparència de les relacions financeres entre las Administracions públiques i las 
empreses públiques, i de transparència financera de determinades empreses.

SegonSegonSegonSegon....    Facultar a l'Alcalde-President per formalitzar els documents necessaris per a l'execució 
d'aquest acord.

TercerTercerTercerTercer ....    Notificar aquest acord a Granollers Promocions, SA i a Caixa Banc, SA, així com a la 
Intervenció municipal i a l 'Àrea econòmica d'aquest Ajuntament.

QuartQuartQuartQuart.... Comunicar l'operació a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la 
Generalitat de Catalunya.

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

L'Alcalde dóna la paraula al regidor delegat d'Urbanisme i d'Habitatge,  senyor Terrades,

Senyor Terrades: Molt breument. Aquesta és una qüestió que emana del Pla de Sanejament i 
Estabilitat que vam aprovar en el darrer Ple. N'hem parlat encara que sigui indirectament, o 
directament, en el  punt anterior, només donar-los a reafirmar que en les societats públiques 
municipals el soci és l'Ajuntament al 100%. No és altra cosa que un instrument de les polítiques 
municipals que van decidir, en concret l'any 2006, que calia construir un pàrquing entre el carrer Sant 
Jaume i el carrer Annibal, un pàrquing que coneixem com el pàrquing de Can Comes.



Jo parlaré o faré referència a l'Informe de Intervenció. No ho faig mai, però aquesta vegada ho faré, 
entre altres coses perquè jo crec que defineix molt clarament això que jo els hi estic dient, i en aquest 
informe es pot llegir que cal establir el fet que l'operació inicial  ja era en sí mateixa una operació amb 
la finalitat de realitzar la inversió corresponen a l 'aparcament municipal.

Per fer aquesta operació de construcció d'aquest equipament, en aquest cas, Granollers Promocions 
va demanar uns crèdits avalats per la pròpia Corporació. Quan fa un pavelló d'esports també demana 
un crèdit per fer aquell equipament. O quan fa una actuació d'inversió a la ciutat també es recorre a la 
mateixa fórmula. I per tant, en nom de l'Ajuntament es va construir aquest equipament, que  no deixa 
de ser una inversió pública de la ciutat.
Aquesta operació, atès que ja l'Ajuntament era l'avalador de l'operació de crèdit no té cap cost per 
l'Ajuntament.

S'ha explicat abans en el debat pressupostari, de fet el total del deute viu a finals d'aquest any serà 
de, aproximadament, no arriba a 43 milions, 42 milions quasi 700.000 euros, en els quals està 
incorporat aquests 7.290.000 euros de crèdits avalats a Granollers Promocions. I l'any que ve el total 
del grup d'endeutament viu serà de 42.685.000 euros. També en aquesta mateixa, també en aquest 
mateix crèdit que abans estava en el compte, en la comptabilitat de Granollers Promocions, i que ara 
estarà a l'Ajuntament. Ara, en el conjunt global del Pressupost consolidat doncs no té cap cost, de fet, 
l'endeutament de l'Ajuntament baixarà a finals de l'any 2014.

Només recordar-los en aquesta primera intervenció que els passius de l'Ajuntament, és a dir, allò que 
deu, a final de 31/12/2013 si no he fet malament la suma és 10.596.429 euros, i els actius, és a dir, 
allò que és propietat de, no de Granollers Promocions, de la ciutat, de l'Ajuntament, de patrimoni 
públic, entre ells, el pàrquing de Can Comes, i diguem el sòl que la societat en nom de l'Ajuntament a 
comprat, la suma total d'aquest actius és de 17.660.672 euros. Altres societats de caràcter similar 
d'altres Ajuntaments, i no hi entraré perquè tothom té els seus problemes, aquesta variació és diferent, 
els passius són superiors als actius, i aquestes sí que tenen veritables problemes, no és el cas de la 
nostra. Sí que és cert que té problemes de Tresoreria però els actius, allò que en base al recursos que 
hem posat a disposició són superiors al que en els passius, per tant el deute que es va tenir que fer 
front per adquirir-los.

L'Alcalde pregunta als regidors i regidores assistents si tenen alguna intervenció a fer .

Senyor Canal: Bé jo abans de pròpiament les dues preguntes que li vull fer, aprofitant que el senyor 
Terrades és el portaveu i a més el responsable de l'Àrea, clar, ara vostè ens acaba de dir que el 
pàrquing de Can Comes no té cap cost per l'Ajuntament, ho ha dit així, exactament amb aquestes 
paraules. Eh? Bé, no no, ho ha dit així, no té cap cost per l'Ajuntament, ho he escrit, bé, repassarem 
l'acta en tot cas.

Ho dic perquè la memòria feta per l'Alcalde, modificacions essencials en relació en el Pressupost de 
l'exercici anterior, el Pressupost de l'any 2014 de l'Ajuntament augmenta en un 9,3 respecte el 
Pressupost inicial del 2013 motivat per l'ingrés i la despesa associats al reflex pressupostari de 
l'operació de conversió de l'Ajuntament en el deutor principal del deute viu dels 3 préstecs contractats 
per l'empresa Granollers Promocions per la construcció de l 'aparcament de Can Comas.

En fi, veig que els papers que apareixen d'última fornada sembla que desorienten, perquè tant 
l'Informe fet per l'Interventor com aquests fets per vostès mateixos no lliguen gaire amb el que diu 
vostè. Potser devien comptar que no els consultaríem, doncs miri, aquesta vegada ho hem fet.                     

Amb respecte a la conversió dels contractes. Jo voldria que ens aclarís dues coses. La primera, la 
primera és destacar la incoherència en l'ordre del dia d'aquest Ple, en el que després d'aprovar el 
Pressupost municipal en el punt quart, se'ns proposa en aquest cinquè punt la subrogació dels 
préstecs pel valor del 7.300.000 euros de Caixabanc els quals ja estan assumits en el propi 
Pressupost municipal. Entenem doncs que els punts de l'ordre del dia haurien d'estar invertits, i 
aprovar primer la subrogació i després els pressupostos



Alcalde: Perdó, només una petita observació, senyor Canal. Qui aprova l'ordre del dia del Ple, i en tot 
cas ja podia haver fet vostè tota l'observació que hagués volgut, és la Junta de Portaveus. Li recordo 
que qui emet l'ordre del dia és l'Alcalde consultant la Junta de Portaveus. Només dic això, i vam tenir 
una reunió de la Junta de Portaveus, en tot cas, vostè hagués tingut l'opció de fer aquesta observació 
en directe a la Junta de Portaveus. Només li dic perquè aquest tema és un tema metodològic que val 
la pena doncs deixar clar. Gràcies, perdoni. 

Senyor Canal: Sí, gràcies, suposo que de tota manera ho puc manifestar aquest fet, vull dir que a 
nosaltres ens ha sembla que no està ben fet.

Un segon aspecte que ens crida l'atenció, que vaig viure personalment, per tant el podré explicar bé. 
En la Comissió Informativa de l'Àrea de Territori i Ciutat del passat dia 10 desembre del 2013, se'ns va 
explicar aquest dictamen que ara estem debaten.

Quan comparem el dictamen presentat a la Comissió amb el dictamen presentat avui al Ple, que 
aparentment són idèntics, ens crida l'atenció que en l'apartat de fonaments de dret, el document de la 
Informativa té 6 punts, mentre que el document del Ple, en aquest apartat només en té 5.

És evident que ha desaparegut del document del Ple un punt, per precisar-li amb exactitud el punt que 
ha desaparegut del Ple, és el que deia el següent: l'article 45.1.b.10 del Reial decret 1/1993 de 24 de 
setembre, que aprova el text refós de la Llei del Impost sobre transmissions patrimonials i actes 
jurídics documentals, estableix que les aportacions de socis seran exemptes d'aquest impost amb 
dues modalitats, d'altra banda la subrogació de les pòlisses de crèdit també estan absents de la 
tributació del Impost de transmissions patrimonials en relació a l 'article 7.5 de la Llei anterior i segueix.
Hem d'entendre doncs, que aquesta modificació de contractes de crèdit ens costarà diners? Voldríem 
que ens ho aclarís.

Alcalde: Sí? Ja està senyor Canal?

Senyor Canal: Sí.

Alcalde: El senyor Terrades té la paraula.

Senyor Terrades: Vostès en els temes de Granollers Promocions, ja porten uns mesos que volen 
enredar. Enredar en termes que s'expressaria una persona que utilitza habitualment la llengua 
castellana per comunicar-se, que és el "lío", vostès volen el "lío" en aquest tema.

I els hi vaig dir en el darrer Ple que vam discutir aquest tema, i els mesos que portem discutint aquesta 
qüestió. Aquesta, com totes les societats publiques de l'Ajuntament de Granollers, vostès poden estar 
d'acord o no amb que s'hagin de fer les coses des del sector públic, això és una opció legitima. De fet 
del 2006 a la última roda de premsa que han fet al voltant d'aquest tema han canviat la seva posició, 
perquè la darrera roda de premsa vostès apel·laven que alguna d'aquestes coses potser que ho faci el 
sector privat, i que el sector públic no s'hi posi.

Miri, l'any 2006, després li contestaré a  alguna de les preguntes que vostè ens ha efectuat. L'any 
2006, quan aquest tema es va abordar, en aquest Ple, se'n va parlar diverses vegades del pàrquing de 
Can Comes, la posició del Govern Municipal, era que en aquests indrets s'havia de construir un 
pàrquing públic. Aquest Govern, en tant d'esquerres, no tenia clar si la gestió d'aquest pàrquing havia 



de ser públic o no, és a dir, si havia de fer-se en concessió administrativa, per tant que fos un privat el 
que el tirés endavant. Vostès saben, o haurien de saber, que la posició del Govern de la Ciutat era que 
el pàrquing de Can Comes tingués dues plantes, entre altres coses perquè hi havia un aqüífer a sota 
que dificultava o, que dificultava no, que encaria el projecte d'obres i vostès ens van reclamar tant en 
el Consell d'Administració de Granollers Promocions, com a mínim dues vegades en aquest Ple, que 
el pàrquing de Can Comes atès que era un pàrquing que estava situat en el centre de la ciutat, el 
Govern no havia de ser “timorato”, es que volia fer servir la paraula catalana, allò, apocat, i que en ves 
de dues plantes en fes tres.

El pàrquing de Can Comes en té tres. Això va significar un encariment de l'obra, vostès es van 
entestar. I a més a més, també li puc parlar, el seu portaveu ens parlava de que nosaltres proposem 
com ja es ben sabut des de fa molt temps, que l'explotació sigui per l'empresa pública municipal. En 
aquesta vida està molt bé canviar l'opinió. Miri, vostès que es queixen tant de que no els hi fem mai 
cas, aquesta vegada els hi vam fer cas. Una planta més que va encarir el projecte, i a més a més, 
gestió pública al 100%.

Ara no parlarem de tota la gestió de Granollers Promocions, si volen en parlem, perquè escolti, cap 
problema en tornar-li a dir que gràcies a la gestió de la societat pública en uns moments en que els 
preus de l'habitatge eren caríssims, no  només a Granollers, a tot el país, i va haver-hi un gruix de 
ciutadans, ja ens hagués agradat torno a repetir, que fossin molts més, que es van estalviar, poden 
accedir a un habitatge públic, sobre els preus de mercat, he fet fer l'exercici allò dia a dia, o mes a 
mes, quan es van signar les escriptures, amb els preus de mercat de promig que hi havien, es van 
estalviar més de 10 milions d'euros.

I li torno a repetir, en tot cas llegeixin els informes que hi ha al damunt de la taula. Aquest informe 
jurídic que han fet els Serveis Jurídics de la casa, tutelats per la Secretaria de l'Ajuntament de 
Granollers. I els informes econòmics tutelats i fets per l'Interventor, bé tutelats per l'Interventor, i un 
informe d'Intervenció on queda allò meridianament clar que no té cap cost per l 'Ajuntament.
I li torno a dir, clar quan no es vol entendre, és a dir, quan es vol el "lío", enredar, que no són els temes 
de mentir, sinó d'enredar, de buscar el "lío", de seguir mantenint el "lío" Ple darrera Ple, que és el que 
vostès estan fent en aquest tema, i no es vol entendre i es vol confondre als ciutadans. És a dir, és 
molt difícil, poder conveniar amb vostès.

Escolti que el deute del conjunt també de Granollers Promocions a final d'aquest any serà de 
42.689.356 euros. I que al finals de l'any ve, també amb el deute de Granollers Promocions, 
l'endeutament del conjunt de l'Ajuntament haurà baixat. No tindrà cap cost per l'Ajuntament. I aquest 
és un tema que s'ha analitzat, amb Intervenció de l'Ajuntament, que s'ha analitzat amb la Secretaria 
General de l'Ajuntament. Ara, quan no es vol entendre, quan l'únic tema que té Convergència i Unió 
per fer oposició és aquesta qüestió, doncs clar, en seguirem parlant fins les eleccions del maig del 
2015.

Escolti, segueixin parlant, nosaltres seguirem defensant la gestió que s'ha fet des d'aquesta societat i 
que es fa des de les altres societats. Avui ja he començat a escoltar en el debat anterior, que vostès, 
que si per vostès fos no hi hauria cap societat pública. Probablement alguna de les coses que es fan a 
través de les societats dedicades a promocionar la cultura a la nostra ciutat o a promocionar l'activitat 
econòmica en les dues vessants que els hi hem parlat en els Pressupostos, per vostès, tampoc no 
existirien.
Bé, són dos models diferents de ciutat, i dos models diferents de fer les coses.  

Alcalde: Moltes gràcies, senyor Canal té la paraula.

Senyor Canal: Gràcies, molt breument. La magnífica exhibició que ens ha fet el senyor Terrades del 
concepte "enredar". Això que ha fet ell és exactament "enredar": parlar dels aqüífers, parlar de que 
nosaltres ara no volem la cultura aquí a Granollers, això és exactament el concepte "enredar" fet per 
"timoratos". Per el que veig és que vostè hi és molt aficionat a aquestes paraules. No tinc res més a 
dir.  



Alcalde: Moltes gràcies. El senyor Terrades, per cloure el debat.

Senyor Terrades: Jo sí que tinc coses a dir. Clar, és com si aquesta societat en l'època que no era, 
que no necessitava aportacions del conjunt, era al revés, feia aportacions a la resta de la Corporació 
no hagués fet auditories. Totes les societats de l'Ajuntament fan auditories.

Bé, per tant, hi ha auditories fetes per professionals, que com a mínim en el període que jo he tingut la 
responsabilitat de ser president del Consell d'Administració s'han canviat tres vegades. Hi ha hagut 
tres equips d'auditoria, diferents. Professionals que fan la seva feina i que han estat a disposició de 
tots i totes les regidores d'aquest Ajuntament. Que, a més a més, un cop aprovats són documents 
públics que tothom que les ha volgut consultar, les ha pogut consultar. Que per indicació dels auditors, 
sempre s'han valorat les existències de Granollers Promocions, les existències són el valor de les 
propietats, de Granollers Promocions, que han estat acceptades pels auditors d'aquesta societat, i que 
per tant, escolti, més transparència no n'hi ha hagut, des del nostre punt de vista.
I jo estic convençut de que seguirem amb el "lío", allò, fins que arribin les eleccions, però bé, aquest 
és el seu problema senyor Pius Canal, és el seu problema i el de les seves expressions evidentment .

Seguidament es sotmet a votació el dictamen amb el següent resultat:

APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor ::::        13131313 PSCPSCPSCPSC:::: 13131313
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions ::::        10101010 CIUCIUCIUCIU:::: 5555 PPPPPPPP:::: 4444 ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE:::: 1111

 

JUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUS

6666....1111).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A PER IMPULSAR L’ACTIVITAT ECONÒMICA I REACTIVAR ELSMOCIÓ RELATIVA A PER IMPULSAR L’ACTIVITAT ECONÒMICA I REACTIVAR ELSMOCIÓ RELATIVA A PER IMPULSAR L’ACTIVITAT ECONÒMICA I REACTIVAR ELSMOCIÓ RELATIVA A PER IMPULSAR L’ACTIVITAT ECONÒMICA I REACTIVAR ELS    
LOCALS COMERCIALS BUITSLOCALS COMERCIALS BUITSLOCALS COMERCIALS BUITSLOCALS COMERCIALS BUITS ,,,,    QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL  D’ICVQUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL  D’ICVQUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL  D’ICVQUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL  D’ICV ----EUIAEUIAEUIAEUIA    

La Secretària llegeix la part dispositiva de la moció que es transcriu literalment a continuació : 

Atès que des de l’inici d’aquesta crisi al 2007 comprovem any rere any i dia rere dia els estralls en el 
sector productiu i comercial de la nostra ciutat amb la destrucció de moltes petites i mitjanes empreses 
i dels llocs de treball associats a aquestes .

Atès que un dels efectes és l’increment de locals comercials i naus industrials buits , ara molts d’ells en 
mans de les entitats financeres.

Atès el descens, relatiu, en els preus del lloguer d’aquests locals, hores d’ara, segueixen sent un 
obstacle important per animar o promoure la ubicació de noves activitats tant comercials com 
industrials, la creació de nous projectes d’emprenedoria, d'auto-ocupació o per al manteniment de 
l’activitat encara existent.

Atès que hi ha l’experiència, a través de les polítiques d’habitatge amb la Llei pel Dret a l’Habitatge, de 
la creació de la Borsa Social d’Habitatge que promou l’accessibilitat al lloguer i la reducció del seu 
preu a través de la intermediació de l’Administració que disposa l’aval de lloguer i garanties per a 



mobilitzar el parc buit d’habitatges.

Atès que des del grup municipal d’ICV-EUiA creiem que davant aquesta crisi cal moure i oferir tots els 
instruments, els recursos i les capacitats que des de l’Ajuntament, políticament i tècnicament, tenim a 
mans per a promoure accions de xoc, combat i resistència front als efectes negatius del moment.

Per tot això, el grup municipal d’ICV-EUiA proposa al Ple Municipal l 'adopció dels següents 

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

Primer.- Estudiar, en el termini de 3 mesos , la viabilitat de la creació del programa de Borsa de lloguer  
de locals comercials i industrials que permeti a través del sistema  d’aval de lloguer la disminució del 
preu del lloguer, l’accessibilitat a aquest i la mobilització del parc buit existent a la nostra ciutat per a 
garantir la creació de nova activitat econòmica comercial i industrial i el manteniment de l’existent .

Segon.- En el cas que la Borsa de lloguer sigui viable,  dotar una partida del pressupost amb una 
dotació suficient per als seus fins i objectius per a què es pugui fer efectiu durant el  2014.

Tercer.-Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya, a través dels departaments que hi corresponguin,  el 
suport i ajut econòmic necessari per a fer efectiu el programa.

Quart.- Fer arribar la moció a totes les entitats econòmiques i socials de la nostra ciutat i comarca . 

La Secretària informa que aquesta moció ha estat aprovada per majoria absoluta per la Junta de 
Portaveus.

APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor ::::        PSCPSCPSCPSC CIUCIUCIUCIU PPPPPPPP AGAGAGAG

Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra ::::        PPPPPPPP

 
6666....2222).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A REBUTJAR LA POSSIBLE VENDA I PRIVATITZACIÓ DEL PARCMOCIÓ RELATIVA A REBUTJAR LA POSSIBLE VENDA I PRIVATITZACIÓ DEL PARCMOCIÓ RELATIVA A REBUTJAR LA POSSIBLE VENDA I PRIVATITZACIÓ DEL PARCMOCIÓ RELATIVA A REBUTJAR LA POSSIBLE VENDA I PRIVATITZACIÓ DEL PARC    
PÚBLIC DPÚBLIC DPÚBLIC DPÚBLIC D''''HABITATGES DE LHABITATGES DE LHABITATGES DE LHABITATGES DE L''''INCASÒL PER PART DEL GOVERN DE LA GENERALITAT DEINCASÒL PER PART DEL GOVERN DE LA GENERALITAT DEINCASÒL PER PART DEL GOVERN DE LA GENERALITAT DEINCASÒL PER PART DEL GOVERN DE LA GENERALITAT DE    
CATALUNYACATALUNYACATALUNYACATALUNYA,,,,    QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DQUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DQUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DQUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D ''''ICVICVICVICV----EUIAEUIAEUIAEUIA

La Secretària llegeix la part dispositiva de la moció que es transcriu literalment a continuació : 

Aquesta setmana es feia pública, en diferents mitjans de comunicació, la intenció del Govern de CiU 
de vendre els 14.000 habitatges que conformen el insuficient parc públic de lloguer de la Generalitat 
de Catalunya a un fons d'inversió especulador.

Atès que una gran part d’aquests habitatges han estat edificats sobre sòl cedit gratuïtament pels 
Ajuntaments catalans mitjançant convenis amb l’INCASOL, amb l'objectiu de dotar els seus municipis 
d’un parc d’habitatges destinats a les persones amb menys ingressos o, directament, per a 
emergències socials.

Atès que els Ajuntaments, en moltes ocasions, contribueixen a càrrec al seus pressupostos, amb ajuts 
i serveis complementaris per als usuaris d’aquest parc d’habitatge públic. Ha estat un esforç compartit 
que, tot just ara, començava a donar els seus fruits.

Atès el context socioeconòmic actual de Catalunya, caracteritzat per una greu crisis social, que obliga 
els Ajuntaments a afrontar aquesta situació en primera línia en un context de contínues retallades dels 
pressupostos socials de l'Estat espanyol i de la Generalitat de Catalunya.  Segons dades de 



l’IDESCAT, a principis de 2012, el 25’5% de la població catalana estava en situació de risc a la 
pobresa o exclusió social, incidint especialment l’accés i el manteniment de l’habitatge .

Atès que la Llei 18/2007 pel dret a l’habitatge, considera un servei d’interès general la provisió 
d’habitatges protegits destinats a lloguer i aposta per la creació d’un parc específic d’habitatges 
assequibles a tots els municipis de Catalunya que permeti atendre les necessitats de la població.  No 
sembla que deixar en mans privades aquests habitatges sigui la millor forma per complir aquest 
mandat, ni una solució per uns usuaris que sovint viuen en situació d’atur, precarietat laboral i 
econòmica, o sense cap tipus de prestació econòmica. No podem obviar, tampoc, que la mateixa llei 
estableix en el seu article 73 l’Objectiu de Solidaritat Urbana, que per a fer efectiu el dret a l’habitatge 
a tot el territori de Catalunya, determinats municipis amb demanda residencial forta, han de disposar, 
en el termini de vint anys, d’un parc mínim d’habitatges destinats a polítiques socials del 15%  
respecte del total d’habitatges principals existents. 

Atès que no podem ni volem oblidar que a Catalunya durant el 2012 es van dictar més de 100.000 
ordres de desnonaments, xifra que suposa un gravíssim drama social al que es veuen avocades 
milers de famílies catalanes. Un drama social al que l’administració competent ha de donar resposta.
Atesa la situació actual es fa més necessari que mai mantenir el parc públic d’habitatges i 
incrementar-lo, per exemple amb els habitatges de la SAREB i les cessions que puguin fer les entitats 
financeres, amb la intenció de constituir un autèntic Fons Social d’Habitatges Català gestionant-los de 
manera social, ajustant els preus lloguer a la situació econòmica dels seus adjudicataris, mantenint i 
ampliant els ajuts implícits al parc públic i les prestacions al lloguer . 

Per tots aquests motius, el grup municipal d’ICV-EUiA de Granollers proposa al Ple l'adopció dels 
següents

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

Primer.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que renunciï a la possibilitat de vendre 
parc públic d'habitatge a un fons d'inversió especulador.

Segon.- lnstar al Govern de la Generalitat a treballar per protegir i ampliar el parc públic d'habitatge i a 
recolzar d’una manera decidida els esforços que realitzen els ajuntaments per garantir l’accés de la 
ciutadania catalana a un habitatge digne.

Tercer.- Fer una valoració de la quantitat d'habitatges públics del municipi que es poden veure 
afectats per aquesta venda en les condicions que l’Incasòl decideixi .

Quart.-  Fer arribar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a l’Agència Catalana de 
l’Habitatge, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes FMC i 
ACM. 

La Secretària informa que aquesta moció ha estat aprovada per majoria absoluta per la Junta de 
Portaveus.

APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor ::::        PSCPSCPSCPSC ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE AGAGAGAG
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra ::::        CIUCIUCIUCIU PPPPPPPP

 
6666....3333).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A EN DEFENSA DE LES POLITIQUES D’IGUALTAT LOCALSMOCIÓ RELATIVA A EN DEFENSA DE LES POLITIQUES D’IGUALTAT LOCALSMOCIÓ RELATIVA A EN DEFENSA DE LES POLITIQUES D’IGUALTAT LOCALSMOCIÓ RELATIVA A EN DEFENSA DE LES POLITIQUES D’IGUALTAT LOCALS,,,,    QUEQUEQUEQUE    
PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DPRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DPRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DPRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D ''''ICVICVICVICV----EUIAEUIAEUIAEUIA

La Secretària llegeix la part dispositiva de la moció que es transcriu literalment a continuació :



Atès que els Municipis de Catalunya desenvolupen polítiques d’igualtat des dels anys 80  amb la 
constitució de Consells Municipals de la Dona i la creació posteriors de diversos serveis específics 
concebuts com espais d’informació, assessorament, formació, trobada i debat per les dones, 
prioritzant l’atenció personalitzada a les dones del municipi quan es troben en situació d’especial 
dificultat.

Atès que en aquests moments la tramitació de diferents normatives com el Projecte de Llei de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local o la Llei de Governs Locals de Catalunya, posen 
en qüestió Serveis de Proximitat com els d’Atenció a les Dones. Per exemple; amb el PRSAL que 
s’està tramitant a les Corts Generals, s’introdueixen mesures de delimitació i reducció de las 
competències municipals, es a dir es redueixen i re defineixen competències pròpies i es condiciona 
la seva atribució al compliment de determinats  requisits .

Atès que en l’esmentat Projecte es planteja en el seu article 25, entre d’altres novetats, substituir la 
competència municipal “Prestació dels serveis socials i de promoció i reinserció social” per 
l’“Avaluació i informació de situacions de necessitat social i la atenció immediata a persones en 
situació o risc d’exclusió social”, i en l’article 27, que les Comunitats Autònomes podran “delegar” sota 
criteris d’estalvi net la “Prestació dels serveis socials, promoció de la igualtat d’oportunitats i la 
prevenció de la violència envers la dona”. 

Atès que aquesta redefinició de les competències locals elimina la possibilitat de que els municipis 
realitzin activitats d’execució complementàries de les pròpies d’altres Administracions publiques, 
suprimint-ne l’Art. 28  de la Llei 7/1985, de 2 Abril, Reguladora de les Bases del Règim Local:  “Els 
municipis poden realitzar activitats complementàries de les pròpies d’altres  Administracions publiques 
i en particular, les relatives a l’ educació, la cultura, la promoció de la dona, l’habitatge, la sanitat i la 
protecció del medi ambient”.

Atès que la Llei de Governs Locals de Catalunya que es tramita al Parlament no preveu preservar les 
polítiques d’igualtat municipal.

Atès que, en cas d’aprovar-se i desplegar-se aquestes lleis es posarien en crisi les polítiques d’igualtat 
municipal que des de fa molts anys s’apliquen a la nostra ciutat, impedint que es portin a terme  
actuacions com la promoció de la dona o la lluita contra la violència de gènere que es considera 
obligació de totes les Administracions Públiques per la seva transversalitat, i dificultaria a l’Ajuntament 
el compliment de la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre  de Mesures de Protecció integral contra 
la violència de Gènere, en l’art. 19, per a l’assistència social integral estable a la participació de las 
corporacions local.

Atès que el text del Projecte de Llei de racionalització y sostenibilitat de l’Administració Local  , planteja 
que té l’objectiu de racionalitzar l’administració local i aconseguir un estalvi econòmic però que 
contempla mesures que afecten tant l’autonomia local com les competències exclusives de la 
Generalitat. 

Atès que les Reformes locals plantejades a les Corts Generals i al Parlament de Catalunya suposen 
en realitat la intervenció de les administracions locals per part del Govern de l’Estat, modificant i 
vulnerant l’actual model territorial i les competències de les administracions locals, i comportant un 
enorme retrocés en termes de drets i condicions laborals dels treballadors i treballadores públics .

Atès que diversos experts en dret constitucional consideren que el Projecte de Llei de racionalització y 
sostenibilitat de l’Administració Local pot ser inconstitucional al obviar-se el mandat constitucional ( 
Art. 147 y 149.1 en relació als Art. 9.2 y 14 de la CE) i per envair les competències de la Generalitat 
previstes a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que contravé la Carta Europea per a la Igualtat de 
Dones i Homes en la vida local (Consell de Municipis i Regions d’Europa, 2006) i que deixaria sense 
sentit l’Art. 21.2 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de Març per a la  Igualtat efectiva de Dones i Home 
que estableix  “Las entidades locales integrarán el derecho de igualdad en el ejercicio de las 
competencias y colaborarán, a tal efecto, con el resto de las Administraciones Públicas” .

Per tot això, el Grup Municipal d'ICV-EUiA proposa al Ple Municipal l 'adopció dels següents



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

Primer.- Expressar l’absolut rebuig a qualsevol proposta de supressió de les Polítiques d’Igualtat 
municipals i de totes aquelles competències municipals que afecten a la conciliació personal , familiar i 
laboral de les dones, com la salut, educació, dependència.

Segon.- Instar  al govern  central a presentar un model de Administració Local en el que es compleixin 
i desenvolupin els  mandats constitucionals de l’ Autonomia Local i la suficiència financera dels 
Ajuntaments.

Tercer.- Instar al govern central a no restringir els drets de les dones i paralitzar qualsevol reforma 
política que suposi un retrocés en els avenços en matèria d’ Igualtat .

Quart.- Instar al Govern de la Generalitat i als Grups Parlamentaris a procurar la preservació de les 
competències municipals directes en polítiques d’igualtat de proximitat en la tramitació de la Llei de 
Governs Locals de Catalunya.

Cinquè.- Traslladar aquests acords al Govern de l’estat espanyol, als Grups parlamentaris del 
Congrés, al Govern d ela Generalitat de Catalunya, als Grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, a la FMC i l’ACM i a l’Institut Català de la Dona i les entitats de la ciutats . 

La Secretària informa que aquesta moció ha estat aprovada per majoria absoluta per la Junta de 
Portaveus.

APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor ::::        PSCPSCPSCPSC CIUCIUCIUCIU ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE AGAGAGAG
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra ::::        PPPPPPPP

 

6666....4444).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A PERQUÈ LA SENYERA ONEGI DE FORMA PERMANENT A LESMOCIÓ RELATIVA A PERQUÈ LA SENYERA ONEGI DE FORMA PERMANENT A LESMOCIÓ RELATIVA A PERQUÈ LA SENYERA ONEGI DE FORMA PERMANENT A LESMOCIÓ RELATIVA A PERQUÈ LA SENYERA ONEGI DE FORMA PERMANENT A LES    
ROTONDES DROTONDES DROTONDES DROTONDES D ''''ENTRADA A GRANOLLERSENTRADA A GRANOLLERSENTRADA A GRANOLLERSENTRADA A GRANOLLERS ,,,,    QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUQUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUQUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUQUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIU ....

La Secretària informa que aquesta moció ha estat rebutjada per majoria absoluta per la Junta de 
Portaveus.

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

 
6666....5555).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A  PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULOMOCIÓ RELATIVA A  PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULOMOCIÓ RELATIVA A  PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULOMOCIÓ RELATIVA A  PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO    4444    DE LADE LADE LADE LA    
CONSTITUCIÓNCONSTITUCIÓNCONSTITUCIÓNCONSTITUCIÓN ,,,,    SOBRE EL USO DE BANDERAS Y ENSEÑASSOBRE EL USO DE BANDERAS Y ENSEÑASSOBRE EL USO DE BANDERAS Y ENSEÑASSOBRE EL USO DE BANDERAS Y ENSEÑAS,,,,    QUE PRESENTA EL GRUPQUE PRESENTA EL GRUPQUE PRESENTA EL GRUPQUE PRESENTA EL GRUP    
MUNICIPAL DEL PARTIT POPULARMUNICIPAL DEL PARTIT POPULARMUNICIPAL DEL PARTIT POPULARMUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR

La Secretària informa que aquesta moció ha estat rebutjada per majoria absoluta per la Junta de 
Portaveus.

REBUTJADAREBUTJADAREBUTJADAREBUTJADA    ::::



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

 

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

Alcalde: Moltes gràcies. Obrim el torn de precs i preguntes. Endavant senyor Casasnovas.  

Senyor Casasnovas: Sí Alcalde gràcies. Era fer-li una pregunta. Ara recentment, el mes d'octubre, 
sinó em falla la memòria, hi va haver una sentència del Tribunal Constitucional que considerava que 
les Juntes de Govern Local d'un municipi han de ser públiques quan tracten assumptes delegats del 
Ple.
Han passat un parell de mesos, els diferents portaveus podem assistir a la Junta de Govern, però al 
ser competències delegades de Ple a la Junta de Govern, teòricament s'ha de fer, segons aquesta 
sentència, pública convocatòria, igual que es fa, amb possibilitat d'assistència de públic, igual que es 
fa en els Plens.
I la nostra pregunta és: com està el tema? si es pensa aplicar com es farà?

Alcalde: Doncs en les mans de la senyora Secretària perquè interpreti la sentència i la faci complir, 
només faltaria, per suposat. En tot cas, també val a dir que l'Ajuntament de Granollers, el Govern 
d'aquesta ciutat, té per costum fer les Juntes de Govern obertes, bé, per costum no, ja per norma, al 
conjunt de Grups Municipals.
I també, tots els temes que passen, que van a Junta de Govern, passen prèviament per Informatives. 
Per tant, hi ha un aspecte diguéssim del que seria participació i publicitat, que són, que estan ja 
complertes, i en tot cas, òbviament la senyora Secretària, amb aquesta sentència a la ma, haurà 
d'arbitrar la manera en que s'haurà d'executar.
Alguna altra pregunta? Quedem a disposició del públic que ens  acompanya. 

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

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