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

Dia: 3 d'abril de 2019.
Hora d’inici: 13:15 hores, en primera convocatòria
Lloc: Sala de Govern de l’Ajuntament de Granollers (plaça Porxada, 6)

Assistents:
President: Josep Mayoral i Antigas (PSC-CP), Alcalde de Granollers
Vice-presidenta: Andrea Canelo Matito (PSC-CP), Regidora de Promoció Econòmica
Vocals amb veu i vot:
. Josep M. Gontan Ferrer (CpG-CUP-PA)
. José Maria Moya Losilla (PP)

Assistents amb dret a veu: . Jordi Táboas Suárez, Director General de GM.
. Lourdes Godoy Bernardo, Responsable comptabilitat i
administració GM.

Excusen la seva assistència: Alba Barnusell i Ortuño (PSC-CP); Ferran Raga i
Serra (ERC-AG-AM); Arnau Castella i Pérez (PdeCAT); Roberto Carmany Valls (C's);
Secretari:

Antoni Casañas Casañas, per delegació.

Interventor: Juan Pablo Juste Calvo, interventor accidental.
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovar l’acta de la sessió de data 15 d’octubre de 2018.
2. Formulació dels comptes anuals del 2018 per elevar-los al Ple Municipal per a la
seva aprovació definitiva.
3. Torn obert de paraules.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
El Sr. Mayoral, que actua com a president, dona la benvinguda als assistents, i
inicia la reunió per tractar els punts que integren l’ordre del dia de la convocatòria.

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE DATA 15 D’OCTUBRE DE 2018.
És aprovada per unanimitat dels assistents l’Acta de la sessió anterior, celebrada el
dia 15 d’octubre de 2018, sense cap esmena.
2. FORMULACIÓ DELS COMPTES ANUALS DEL 2018 PER ELEVAR-LOS AL PLE
MUNICIPAL PER A LA SEVA APROVACIÓ DEFINITIVA.
El Sr. Josep Mayoral dona compte als assistents de la proposta relativa a la
formulació dels comptes anuals de l’EPE corresponents a l’exercici 2018 per a la
seva elevació al Ple i l’aprovació definitiva. El Sr. Táboas, Director de Granollers
Mercat, EPE, pren la paraula i realitza una exposició del contingut dels comptes
anuals (ingressos i Despeses); el conjunt de les activitats desenvolupades al llarg
de l’exercici 2018 per Granollers Mercat, EPE i una referència a cada una de les
actuacions del Servei Local d’Ocupació.
-INGRESSOS
En el capítol d’ingressos de Granollers Mercat al llarg de l’exercici el Sr Táboas
destaca la suma de 530.000 euros en subvencions atorgades al 2018, les quals
han suposat el 30 % dels ingressos i han permès la contractació de 10 persones per
executar projectes, amb un total de 19 persones de plantilla i 10 per projectes.
Pel que fa a les subvencions de les quals ha participat el 2018 Granollers Mercat el
Sr. Táboas destaca les següents:
- 22 línies de subvencions gestionades: 16 de la Diputació de Barcelona i 6 de la
Generalitat; així com 3 comptabilitzades en l’Ajuntament de Granollers i que són:
Plans d’ocupació, Formació Ocupacional i el projecte Ponts a la feina.
- 258.000 € de subvencions que estaven previstes al Pressupost inicial: de la
Diputació de Barcelona: 144.000 € (Servei Ocupació; OTL i Reempresa; Centre de
Serveis a les Empreses i comerç) i de la Generalitat: 114.000 € (dos tècnics AODL i
el programa Catalunya Empren)
El Sr. Táboas destaca que el fet de no haver rebut fins a 40.000 euros en
subvencions que es consideren clau, tals com les de la Diputació de Barcelona per
al Centre Serveis a empreses –s’han rebut 15.000 euros menys que a l’exercici
2017- i les de la Generalitat de Catalunya, al programa Catalunya Empren –a on
s’han rebut 27.000 euros menys que a l’any anterior-, explica el 33 % del dèficit en
el resultat dels comptes anuals, respecte l’exercici anterior.

-SERVEI LOCAL D’OCUPACIÓ
Durant l’exercici han hagut 437 ofertes de treball gestionades ( 333 al 2017), el
que ha suposat un increment del 31 % respecte de l’exercici anterior. Hi ha hagut
661 insercions laborals, de les quals:
. 428 derivades de la gestió d’ofertes de treball (369 al 2017), el que ha suposat un
16 % més respecte l’any anterior.
. 56 OTL; 40 de 30 plus , 51 de Vallès Oriental Motor; 32 de Ponts a la feina, 22
de FOAP, 32 de Ubicat.

En relació amb la formació s’hi ha dedicat un total de 2.120 hores de formació,
corresponents a programes de GM i de l’Ajuntament de Granollers i, a destacar
especialment les 875 hores en Ponts a la Feina ( dones conductores autobús ) amb
un resultat d’un 55% d’inserció laboral.
Pel que fa a les actuacions de nova implantació en el passat exercici, el Sr. Táboas
destaca el programa UBICAT, dotat amb 37.000 euros de subvenció, amb 80
persones ateses, 2.300 hores d’orientació i 32 insercions laborals resultants. També
destaca els cursos de formació del Recull Diputació, dins els quals s’han realitzat 4
accions.
I, en referència als Plans d’ocupació, durant l’exercici 2018 hi ha hagut un total de
107 persones contractades ( 56 a l’Ajuntament de Granollers i 51 per programes del
SOC)
-EMPRESA
Durant l’exercici 2018 s’han creat un total de 68 empreses a Granollers, i durant
l’exercici anterior es van crear 55, el que suposa un increment del 25% més.
Pel que fa a la Formació, s’hi ha impartit un total de 84 Accions de formació ( 59 al
2017), representant un increment del 42 % respecte a l’exercici anterior; amb un
total de 319 hores de formació i 1.052 participants.
A destacar en quant a les actuacions de nova implantació les següents:
. Servei de Simbiosi Industrial: assessorament a empreses i amb una plataforma
GRID.
. Servei d’assessorament en eficiència energética a la indústria
. Col·laboració amb Eurecat (centre tecnològic Generalitat) en innovació i 4.0
. Certificació de qualitat de polígon Jordi Camp-Congost.
-COMERÇ:
En desenvolupament del Pla estratègic de Comerç, durant l’exercici 2018 s’han
realitzat 19 accions de formació als comerciants i de foment del comerç, amb un
cost total de 21.800 euros, durant 332 hores, adreçades a un total de 215
persones.
És de destacar una actuació que es va realitzar per primera vegada el 2018 i que no
estava prevista inicialment. Els Premis Porxada, als comerços de la Ciutat amb un
cost total de 19.000 euros i que ha suposat la realització de 54 accions de
dinamització comercial de les associacions de comerciants de la Ciutat.
El Sr. Táboas posa de manifest en aquest punt de la seva explicació que la despesa
en comerç que ha estat superior a la prevista inicialment, explica el 33 % del dèficit
en el resultat dels comptes anuals, respecte l’exercici anterior.

-TURISME:
En desenvolupament del Pla estratègic de turisme, durant l’exercici 2018 s’han
realitzat 7 programes i 54 accions, entre les quals s’han de destacar les següents:
. Banc de fotos, de vídeos i de textos
. Promoció de la Ciutat de Granollers en la revista Sàpiens i a Descobrir Catalunya
. Paquets turístics per gaudir de Granollers.
. 14 Tours virtuals per Granollers per poder visitar la ciutat amb google view o
maps.
-FIRES
Durant l’exercici 2018 s’ha optat pel manteniment de l’agenda firal de 2017 i, a
banda d’aquestes actuacions, s’hi han incorporat dos que no estaven previstes
inicialment i que són:
-La Mostra d’artesans constructors de gegants i bestiari festiu
-La Fira Lego
En relació amb la Fira de l’Ascensió celebrada durant l’any 2018 a destacar que la
previsió inicial de dèficit de la fira havia estat fixada en la suma de 90.000 euros i
que, finalment, aquesta suma ha estat la de -130.000 de dèficit final, amb una
diferència de 40.000 euros respecte de l’any anterior.
El Sr. Táboas posa de manifest en aquest punt de la seva explicació que la despesa
en la Fira de l’Ascensió que ha estat superior a la prevista inicialment, explica el 33
% del dèficit en el resultat dels comptes anuals, respecte l’exercici anterior.
Entre d’altres factors, aquest fet es deu a que, per primera vegada, el 90% de la
despesa de la fira de l’Ascensió, per valor de 200.000 €, ha estat licitat i adjudicat
al 2018, mitjançant 4 licitacions ( 6 lots), per un període de 2 anys ( 2018 i 2019),
prorrogable per 1 any més ( 2020).
L’altre 10% ( 20.000 €) són despeses de promoció i d’activitats d’animació durant
la fira ( rocodrom, ponis, activitats esportives, activitats lúdiques, etc). La licitació
ha obligat a fixat un model de fira i un estàndar de qualitat, que marca un cost de
la Fira de l’Ascensió en un mínim de 220.000 euros.
Desprès d’aquesta explicació els assistents resten assabentats del contingut de la
part de la proposta corresponent a les actuacions desenvolupades pel servei
d’ocupació local, Granollers Mercat i l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament
de Granollers.
Tot seguit, desprès d’una breu explicació dels seus trets principals, el Sr. Táboas
formula la següent proposta:
« El Consell d’Administració, en sessió de 25 d’octubre de 2017, va aprovar el Pla
d’Actuació, Inversió i Finançament de Granollers Mercat per a l’exercici de 2018
amb un pressupost de 1.462.805,40 € per a la gestió dels serveis de promoció
econòmica, foment de l’ocupació, serveis a les empreses, comerç, turisme i fires.
Per a cobrir l’esmentat pressupost anual es va aprovar una aportació municipal de
l’Ajuntament de Granollers de 1.042.000,00€.

Finalitzat l’exercici del 2018 i amb els comptes de l’entitat pública empresarial
tancats, s’han traslladat al Gabinet Tècnic d’Auditoria i Consultoria, S.A., que ha
realitzat la corresponent supervisió i treball de camp confirmant el seu tancament
amb l’observació següent, en línia amb la mateixa feta l’exercici anterior:
“... D’acord amb el que s’esmenta a la Nota 1 de la memòria, l’Entitat desenvolupa
part de les seves activitats en l’edifici Masia Tres Torres. L’edifici, dotat de les
instal·lacions i equips necessaris per a què l’Entitat pugui dur a terme les activitats,
és propietat de l’Ajuntament de Granollers, sense cap repercussió a l’Entitat.
Aquestes operacions entre l’Ajuntament i l’Entitat no es troben regulades per escrit
ni registrades comptablement, per tant no és possible determinar els eventuals
efectes que podrien tenir sobre els comptes anuals abreujats adjunts. Tot i això, les
despeses de funcionament i subministrament (reposició d’equips, material d’oficina,
neteja, etc.) associades a l’edifici són assumides per l’Entitat...”, tal i com ens
indiquen a la carta que adrecen en el present Consell d’Administració, amb una
liquidació de despeses de 1.994.068,73 €, una liquidació d’ingressos de
1.853.525,50 €, generant un resultat negatiu de 140.543,23 €, un patrimoni net
de la societat de 2.483.997,27 € i un Actiu de 3.206.638,16 €.
Atès que l’article 8d) dels Estatuts de l’entitat pública empresarial esmenta que una
de les competències del Consell d’Administració de Granollers Mercat és la de
formular el balanç i la rendició de comptes i elevar-los al Ple municipal per a la seva
aprovació definitiva
PROPOSO:
Primer: Sotmetre al Consell d’Administració de Granollers Mercat la formulació dels
comptes anuals de l’exercici 2018 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 2018 al resultat d’exercicis anteriors.

ACTIU
A)

ACTIU NO CORRENT

B)

ACTIU CORRENT
TOTAL ACTIU (A + B)
PATRIMONI NET I PASSIU

Exercici

Exercici

2018

2017

2.674.414,43 2.742.930,34
532.223,73

559.810,38

3.206.638,16 3.302.740,72
Exercici

Exercici

2018

2017

A)

PATRIMONI NET

2.483.997,27

2.677.417,30

A-1)
A-3)

Fons Propis
Subvencions, donacions i llegats rebuts

275.199,70
2.208.797,57

415.742,93
2.261.674,37

B)

PASSIU NO CORRENT

350.000,00

370.000,00

C)

PASSIU CORRENT

372.640,89

255.323,42

3.206.638,16

3.302.740,72

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

Exercici
2018

Exercici
2017

1.
5.

Import net de la xifra de negocis
Altres ingressos d'explotació

158.200,97
1.642.447,73

89.317,17
1.737.986,64

6.

Despeses de personal

-1.070.984,48

-1.004.937,67

7

Altres despeses d'explotació

-852.811,09

-792.786,68

8.

Amortització de l’immobilitzat

-68.805,10

-66.386,49

9.

Imputació de subvencions de l’immob. no financer i altres

52.876,80

52.876,80

-1.468,06

9.128,43

-140.543,23

25.198,20

-140.543,23

25.198,20

0,00

-1.651,02

-140.543,23

23.547,18

12. Altres resultats
A.1) RESULTAT D' EXPLOTACIÓ
A.3) (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS
17. Impost sobre beneficis
A.5) RESULTAT DE L 'EXERCICI (A.4 + 20)

Segon: Elevar al Ple els comptes anuals de 2018 de Granollers Mercat per a la seva
aprovació definitiva.»
En aquest moment de la sessió, s'obre un torn de paraules en relació amb aquest
punt de l'ordre del dia, amb les següents intervencions:
El Sr. Josep Maria Gontán pregunta en relació amb l’import per ingressos de
l’exercici 2018 a què es deu el diferencial de 127.000 euros negatius respecte del
pressupost aprovat. Demana conèixer els motius als que es deu la diferència i en
relació amb projectes que no havien estat pressupostats prèviament i manifesta la
seva preocupació per la viabilitat econòmica de la EPE. El Sr. Gontán demana també
una revisió del model de la Fira de l’Ascensió amb més participació popular.
El Sr. Táboas es remet a les consideracions ja exposades en relació amb els
projectes i activitats duts a termini per Granollers Mercat durant l’exercici 2018 i li
respon que l’existència d’aquell diferencial es deu a una situació puntual, ja que no
és habitual que l’EPE tanqui exercici amb aquests resultats. El Sr. Táboas considera
que la raó es pot trobar, entre d’altres motius, en el fet que no s’han rebut íntegres
els imports de subvenció per part del SOC en relació amb les subvencions
atorgades per contractació de personal i que no hi ha hagut marge de maniobra,
doncs el personal ja havia estat contractat i Granollers Mercat ja havia assumit la
seva despesa. Un altre dels factors que ha pogut produir aquesta situació de dèficit
ha estat la Fira de l’Ascensió que tradicionalment ha generat dèficit, tot i que s’ha
intentat minimitzar-lo amb diversos mitjans.
En relació amb les activitats per fomentar el comerç a la Ciutat, es va considerar
convenient destinar més import de l’inicialment pressupostat, ja que sí que existia
un acord amb els comerciats en aquest sentit. A més, el Sr. Táboas manifesta que
el dèficit en el resultat d’aquest exercici és absorbit pels resultats i fons propis
d’exercicis anteriors.
Intervé en aquest
es va signar amb
comptava amb un
aquesta actuació i
al pressupost.

col·loqui el Sr. Mayoral i afirma que l’acord amb els comerciants
posterioritat a l’aprovació del pressupost i que, com que la EPE
fons de 400.000 euros es va considerar que era possible realitzar
comptar amb finançament, tot i que inicialment no estès prevista

Pren la paraula la Sra. Andrea Canelo i explica als assistents que en aquell moment
es va apostar per fomentar l’activitat de comerç a la Ciutat per part de Granollers
Mercat i que, a més, hi resten un fons propis de 250.000 euros. Segueix el col·loqui
entre els Srs. Canelo, Gontán i Mayoral en relació a la utilitat dels fons propis de la
EPE per poder afrontar aquesta despesa no prevista inicialment al pressupost.
Finalment el Sr. Mayoral afirma que a final del mandat els fons propis de l’EPE estan
en positiu i que els comptes anuals que es presenten a aprovació són transparents i
estan coberts, no només pels fons propis, si no també pel pressupost de
l’Ajuntament de Granollers en conjunt que sí presenta superàvit.
Intervé en darrer lloc el Sr. Moya i manifesta que no considera que hi hagi un
problema amb el dèficit resultant dels comptes anuals si de cara a propers exercicis
està previst solucionar els desajustos que s’hagin pogut produir en la comptabilitat
de l’EPE. El Sr. Moya felicita al President i al gerent de Granollers Mercat pels
resultats en quant a la ocupació que s’han aconseguit durant l’exercici i també els
felicita per la tasca en relació amb el foment del comerç i la promoció de la Ciutat.
Agraeix que s’hagi tingut en compte la sol·licitud realitzada pel grup popular en
diverses ocasions respecte al foment de la ciutat i el comerç.
Es crea un col·loqui entre els assistents sobre el particular i, tot seguit, el Sr.
Mayoral manifesta la seva satisfacció pels resultats del tancament de l'exercici
econòmic 2018 i sotmet a aprovació la proposta, la qual és aprovada amb el
següent resultat, acordant-se elevar-la al plenari de l'Ajuntament per a la seva
aprovació definitiva:
Vots a favor:
Vots en contra:
Abstenció:

PSC-CP
CpG-CUP-PA
PP.

3. TORN OBERT DE PARAULES
El Sr. Mayoral obre el torn de paraules als assistents, sense que cap dels membres
del Consell presents realitzi manifestacions al respecte.

I no havent-hi altres assumptes que tractar, s’aixeca aquesta sessió essent les
13,50 hores del dia al principi indicant, de la qual s’estén la present Acta que jo,
com a Secretari, CERTIFICO.
El President de Granollers Mercat,

Josep Mayoral i Antigas

