ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE
GRANOLLERS MERCAT, EPE

Dia: 22 d'abril de 2020.
Hora d’inici: 13:00 hores, en primera convocatòria
Lloc: telemàtica, a l’adreça https://meet.jit.si/consellgramercat22042020

ASSISTENTS:
President:
Josep Mayoral i Antigas

Alcalde

Vice-presidenta:
Gemma Giménez i Torres

Regidora de Promoció Econòmica

Vocals:
Álvaro Ferrer Vencilla

Grup municipal PSC

Jorge Pavón Álvarez

Grup municipal Ciutadans C’s

Isabel Ribell i Bach

Grup municipal Primàries

Assistents amb veu sense vot:
Jordi Táboas i Suárez

Director general

Lourdes Godoy Bernardo

Responsable d’administració i comptabilitat

Gonzalo Plata Jiménez

En representació de CCOO

Interventora:
Isabel Mas i Parés
Secretari:
Francesc Palau i Helguera (per delegació)
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ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 5 de
novembre de 2019.
2. Donar compte del decret de delegació de les funcions de secretaria de
Granollers Mercat en el funcionari Francesc Gabriel Palau i Helguera.
3. Proposar i elevar els comptes anuals de l’exercici 2019 al Ple de
l’Ajuntament de Granollers, per la seva aprovació.
4. Torn obert de paraules.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
El president, a través del secretari, confirma l’assistència del quòrum
mínim per iniciar la sessió. Dóna la benvinguda als assistents, i inicia la
reunió tractant el primer punt de l’ordre del dia.

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR CELEBRADA
EL DIA 5 DE NOVEMBRE DE 2019.
El president sotmet a votació aquest punt, amb el següent resultat:
Vots a favor: PSC i Ciutadans
Abstencions: Primàries
L’acta queda aprovada.

2. DONAR COMPTE DEL DECRET DE DELEGACIÓ DE LES
FUNCIONS DE SECRETARIA DE GRANOLLERS MERCAT EN EL
FUNCIONARI FRANCESC GABRIEL PALAU I HELGUERA.
El president informa del nomenament com a secretari, per delegació del
secretari general de l’Ajuntament, al Sr. Francesc Palau i Helguera.
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3. PROPOSAR I ELEVAR ELS COMPTES ANUALS DE L’EXERCICI
2019 AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS, PER LA SEVA
APROVACIÓ.
L’expedient que el director general de Granollers Mercat EPE sotmet a
aprovació incorpora el compte d’explotació de l’entitat de l’exercici 2019,
així com document annex amb el detall dels diferents ingressos i
despeses; una memòria d’activitats; i un informe amb la proposta concreta
que se sotmet a votació.
La part dispositiva de la proposta concreta que se sotmet a aprovació és
la següent:
«Primer.- Proposar els comptes anuals de l’exercici 2019 de l'EPE
Granollers Mercat per a la seva aprovació d’acord amb l’extracte del
Balanç de Situació i Compte de Pèrdues i Guanys que s’adjunta i aplicar
el resultat negatiu de l’exercici 2019 al resultat d’exercicis anteriors:
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Segon.- Elevar al Ple de l'Ajuntament de Granollers els comptes anuals de
2019 de Granollers Mercat per a la seva aprovació definitiva.»
El president cedeix la paraula al director general, Sr. Táboas, per a que
informi sobre la proposta.
El Sr. Táboas, pren la paraula i realitza una exposició del contingut dels
comptes anuals (ingressos i despeses) i del conjunt de les activitats
desenvolupades al llarg de l’exercici 2019 per Granollers Mercat EPE.
Balanç final
Ingressos 1.814.087 €
Despeses: 2.007.887 €
Per primera vegada, l’entitat ha superat els 2 milions de despesa.
El resultat negatiu de 189.000 € ha quedat absorbit pels fons propis de
l’entitat, que eren de 275.199 €, restant a finals de l’exercici en 85.266 €.
Ingressos en subvencions
S’han obtingut 577.000 euros en subvencions, el que representa el 31%
dels ingressos de l’entitat. S’han gestionat 22 línies de subvencions.
El 65% corresponen a subvencions de la Generalitat, i el 34% de la
Diputació.
Del total, 274.000 € han estat ingressos previstos en el pressupost inicial,
y 299.000 no.
D’altra banda, de la Diputació s’han obtingut 53.000 € menys del previst
en el pressupost, corresponent a una reducció del que tradicionalment
havia concedit en la línia d’ajuts al centre de serveis a les empreses; i de
la Generalitat s’han obtingut 25.000 € menys de la línia de Catalunya
Emprèn.
Això suposa uns 78.000 € menys d’ingressos que estaven previstos, el
que representa el 40% del resultat negatiu.
Servei local d’ocupació
S’han gestionat 16 programes i actuacions diferents.
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505 persones han trobat feina a través del Servei Local d’Ocupació, més
que en anys anteriors.
S’han realitzat 23 accions formatives, el que equival a 1.250 hores de
formació.
103 persones han estat contractades a través dels plans d’ocupació (57
l’Ajuntament i 46 a través dels programes del Servei d’Ocupació de
Catalunya).
Servei d’emprenedoria
650 persones s’han donat d’alta al servei, de les quals 48% són de
Granollers i 52% de la comarca.
S’han creat 60 empreses, de les quals 64% estan ubicades a Granollers.
S’han organitzat 57 accions formatives, en les quals han participat 341
persones.
I pel que fa al programa Reempresa, s’han realitzat 14 operacions de
compravenda, 9 de les quals corresponen a l’any 2018.
Servei a les PIMES industrials
281 persones procedents de PIMES industrials han assistit a les jornades,
esmorzars i píndoles formatives.
Destaquen dues actuacions de l’exercici 2019:
a) El projecte pilot de deixalleria industrial, amb l’Associació dels polígons
Congost i Jordi Camp, que cerca facilitar la correcta gestió dels residus
valoritzables de paper/cartró, plàstic, ferralla i fusta.
b) L’atorgament del certificat de qualitat a 3 polígons industrials: Jordi
Camp, Congost i Coll de la Manya.
Comerç
S’ha fet una aposta molt important en el suport logístic a les activitats
organitzades per les 6 associacions de comerciants, que són molt actives,
perquè entenem que: incrementen la despesa comercialitzada,
contribueixen a atraure visitants i ajuden a fidelitzar als clients.
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S’han organitzat 56 activitats de dinamització comercial, amb un cost total
de 57.000 €.
S’ha fet una aposta per la formació als comerciants, essent l’any que més
diners s’hi ha destinat. Una formació a mida, i en molts casos, impartida
en la mateixa botiga. En aquest sentit, s’han organitzat 18 cursos, que
han sumat 440 hores, amb un cost total de 30.000 euros, en que hi han
participat 149 botigues i 208 persones.
Això justifica els 85.000 euros de desequilibri, i el 43% del resultat
negatiu.
Fires
Granollers Mercat EPE ha donat suport o impulsat 9 fires o mercats, amb
una bona participació de públic, bona qualitat, i bon temps meteorològic.
Pel que fa a la Fira de l’Ascensió, es preveia un dèficit inicial de 104.000
€, però al final ha resultat ser 137.000 €. Aquest excés de 33.000 euros,
explica el 17% del resultat negatiu.
Destaca: l’Espai Enoturisme (destinacions turístiques per conèixer la
cultura del vi), la participació de les associacions comerciants de la ciutat i
les botigues associades, més de 100 vehicles exposats a l’espai
d’automoció i 180 empreses expositores en total.
Turisme
Destaca les següents noves actuacions: nova web de turisme; la creació
dels dos primers itineraris audio-guiats en 4 idiomes, un de memòria
història i un altre de patrimoni històric; s’han realitzat 300 enquestes a
turistes que han pernoctat a la ciutat per tal de tenir un perfil del turista; i
s’han elaborat nous productes de marxandatge.
Personal de Granollers Mercat
La despesa en personal ha estat de 1.218.000 euros, que representa el
60% de la despesa total.
L’entitat compta amb 33 persones en nòmina, de les quals 19 en plantilla,
i 14 contractades per desenvolupar actuacions subvencionades.
El president agraeix l’explicació, i obra un torn de preguntes.
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La vocal del grup de Primàries, Sra. Ribell, pregunta per l’augment de
800.000 a 1.200.000 euros en la despesa de personal.
El director general, Sr. Táboas, explica que és degut als nous contractes
realitzats en compliment de les subvencions rebudes per a nova
contractació. Això ha provocat una desviació no prevista en aquest
concepte. Afegeix, que també és degut a l’increment “vegetatiu” en les
despeses de personal.
La Sra. Ribell demana que se li informi dels llocs de treball que han
ocupat aquestes persones i quines tasques i quins programes han
realitzat.
La vice-presidenta, Sra. Giménez, es compromet a fer-li arribar aquesta
informació.
El Sr. Táboas afegeix que aquesta informació consta en la memòria, i és
resultat de l’execució de la plantilla de personal aprovada durant l’exercici
anterior.
La Sra. Ribell també demana que s’expliqui l’augment en les despeses en
arrendaments, atès que hi havia una previsió de 25.000 euros, i finalment
la despesa ha estat de 150.000 euros.
El Sr. Táboas respon que en el concepte “arrendaments” no només s’hi
inclouen despeses per arrendament d’immobles, sinó també per lloguer
d’equips i instal·lacions. Que la resposta concreta requereix informació
més detallada que li farà arribar tant aviat com sigui possible.
Per últim, la Sra. Ribell, pregunta en què es destinarà la despesa prevista
per a la Fira de l’Ascensió, recentment suspesa.
El president respon que aquesta despesa no correspon a l’exercici 2019,
que és l’objecte d’aquest punt de l’ordre del dia.
Sense cap altre pregunta, el president sotmet a aprovació el present punt,
amb el següent resultat:
3 vots a favor: president, vice-presidenta i grup del PSC
2 vots en contra: grups de Ciutadans i Primàries.
Queda aprovat.
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4. TORN OBERT DE PARAULES
El president obra un torn de paraules.
El representant de CCOO, Sr. Plata, demana si li poden aclarir com
queden els contractes suspesos per la declaració de l’estat d’alarma
degut a la crisi del CÒVID 19.
El president li informa que, tot i la suspensió de determinats contractes, es
garanteixen els llocs de treball.
El director general de l’entitat, Sr. Táboas, li informa que els contractes
s’han suspès de mutu acord, i que en tot cas, el servei es manté i els
treballadors conserven els seus llocs de treball.
Per últim, la vocal del grup de Primàries, Sra. Ribell, pregunta en què es
destinarà la despesa prevista per a la Fira de l’Ascensió, recentment
suspesa.
El president respon que no s’ha pres cap decisió concreta, sinó que és
necessari fer una valoració de les necessitats derivades de la crisi degut
al CÒVID 19, i que ell considera necessari un gran pacte de Ciutat.
Sense cap altre pregunta ni més temes a tractar, el president aixeca la
sessió, sent les 14’00 hores.
S’aixeca la present acta, que com a secretari, certifico.
El secretari per delegació,

Francesc Gabriel
Palau Helguera DNI 47728976C
(TCAT)

Signat digitalment per
Francesc Gabriel Palau
Helguera - DNI
47728976C (TCAT)
Data: 2020.04.23 10:40:59
+02'00'

Francesc Palau i Helguera

El president,
signed by
Josep Mayoral Digitally
Josep Mayoral
Antigas - DNI Antigas - DNI
36501040V (TCAT)
36501040V
Date: 2020.04.27
(TCAT)
11:36:46 +02'00'

Josep Mayoral i Antigas
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