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

Dia: 29 de març de 2017.
Hora d’inici: 17,05 hores, en 1a convocatòria
Lloc: Sala de la Junta 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 Econ.

Vocals amb veu i vot:

. Alba Barnusell i Ortuño (PSC-CP).
. Ferran Raga i Serra (ERC-AG-AM).
. Josep M. Gontan Ferrer (CpG-CUP-PA)

Assistents amb dret a veu: . Jordi Táboas Suàrez, Director General de GM.
. Oscar Riu Garcia (UGT).
· Jordi Montpart López, Coordinador Tècnic de GM.
Excusen la seva assistència: Arnau Castella i Pérez (CiU); Enrique Meseguer
Casas (C's); José Maria Moya Losilla (PP); i Gonzalo Plata Jiménez, en representació
de CCOO.
Secretari:

Antoni Casañas Casañas, per delegació.

Interventor:

Francesc Aragón Sánchez.

ORDRE DEL DIA:
1.
Aprovació de l'acta de la sessió de data 14 de novembre de 2016.
2.
Proposar i elevar els comptes anuals de l'exercici 2016 al Ple de l'Ajuntament
de Granollers, per a la seva aprovació.
3.
Nomenament formal del nou secretari de Granollers Mercat.
4.
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 14 DE NOVEMBRE DE
2016.
És aprovada per unanimitat dels assistents l’Acta de la sessió anterior, celebrada el

dia 14 de novembre de 2016, sense cap esmena.
2. NOMENAMENT DEL NOU SECRETARI DE GRANOLLERS MERCAT
El Sr. Josep Mayoral Antigas dona compte als assistents del nomenament del Sr.
Antoni Casañas Casañas, lletrat dels serveis jurídics municipals, com a secretari per
delegació de l'entitat Granollers Mercat.
Els assistents a la sessió resten assabentats d'aquesta informació.
3. PROPOSTA RELATIVA A LA FORMULACIÓ DELS COMPTES ANUALS DEL
2016 PER ELEVAR-LOS AL PLE MUNICIPAL PER A LA SEVA APROVACIÓ
DEFINITIVA.
El Sr. Tàboas, Director de Granollers Mercat, EPE, pren la paraula i presenta als
assistents la següent proposta:
“El Consell d’Administració, en sessió de 18 de novembre de 2015, va aprovar el Pla
d’Actuació, Inversió i Finançament de Granollers Mercat amb un pressupost de
1.500.665,30 € per a la gestió dels serveis de Promoció Econòmica, comerç,
turisme i serveis a les empreses per a l’exercici 2016. Per a cobrir l’esmentat
pressupost, es va aprovar una aportació municipal de l’Ajuntament de Granollers de
1.062.000 €.
Finalitzat l’exercici del 2016 i amb els comptes de la societat 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: “... 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 1.899.519,89
€, una liquidació d’ingressos de 1.949.042,47 €, generant uns beneficis de
49.522,58 €, un patrimoni net de la societat de 2.706.746,92 € i un Actiu de
3.310.988,58 €.
Atès que l’article 8d) dels Estatuts de l’Entitat 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:
Formular al Consell d’Administració de Granollers Mercat els comptes anuals de
l’exercici 2016 per a la seva aprovació i aplicar a reserves voluntàries el resultat
positiu d’acord amb l’extracte del Balanç de Situació i Compte de Pèrdues i Guanys
que s’adjunta
BALANÇ DE SITUACIÓ
Actiu
Exercici 2016
Exercici 2015
1
Actiu no corrent
2.787.289,54
2.853.439,84

2
3

Actiu corrent
523.699,04
568.664,11
Total actiu (1
3.310.988,58
3.422.103,95
+ 2)
Patrimoni net i passiu
4
Capital
0
0
5
Resta de fons
392.195,75
342.673,17
propis
6
Total fons propis 392.195,75
342.673,17
(4 + 5)
7
Ajustos per
0
0
canvis de valor
8
Subvencions,
2.314.551,17
2.367.427,97
donacions i
llegats rebuts
9
Total patrimoni
2.706.746,92
2.710.101,14
net (6 + 7 + 8)
10
Passiu no corrent 390.000,00
410.000,00
11
Passiu corrent
214.241,66
302.002,81
12
Total patrimoni 3.310.988,58
3.422.103,95
net i passiu (9
+ 10 + 11)
COMPTE DE
Exercici 2016
Exercici 2015
PÈRDUES I GUANYS
1
Import net de la
94.345,01
190.167,13
xifra de negocis
2
Variació
0,00
0,00
d'existències de
productes
acabats i en curs
3
Treballs
0,00
0,00
realitzats per
l'empresa per al
seu actiu
4
Aprovisionament 0,00
0,00
s
5
Altres ingressos
1.808.570,62
2.971.804,98
d'explotació
6
Despeses de
-1.111.461,20
-2.223.988,43
personal
7
Altres despeses
-715.387,37
-872.691,25
d'explotació
8
Amortització de
-66.150,30
-66.150,30
l'immobilitzat
9
Imputació de
52.876,80
52.876,80
subvencions
d'immobilitzat no
financer i altres
10
Excessos de
0,00
0,00
provisions
11
Deteriorament i
0,00
0,00
resultat per
alienacions de
l'immobilitzat
12
Altres resultats
-6.749,86
70,78
13
Resultat
56.043,70
52.089,71
d'explotació (1+
2+3+4+5+6+7
+8+9+10+11+1

14
15
16

17
18

19

20

21
22

23

2)
Ingressos
financers
Despeses
financeres
Variació de valor
raonable en
instruments
financers
Diferències de
canvi
Deteriorament i
resultat per
alienacions
d'instruments
financers
Resultat financer
(14+15+16+17
+18)
Resultat abans
d'impostos (13 +
19)
Impostos sobre
beneficis
Resultat exercici
procedent d'op.
interrompudes
net d'impostos
Resultat de
l'exercici (20 +
21 + 22)

0,00

53,98

-0,10

-155,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-0,10

-101,51

56.043,60

51.988,20

-6.521,02

-4.827,52

0,00

0,00

49.522,58

47.160,68

Després que el Sr. Tàboas fes un breu resum de les circumstàncies de la proposta,
es crea un col·loqui entre els assistents sobre el pla de xoc i els plans d'ocupació.
En aquest punt de la sessió intervé el Sr. Raga i pregunta quines persones s'han
beneficiat dels plans d'ocupació. El Sr. Mayoral li respon que existeix un informe
sobre l'evolució d'aquests plans d'ocupació i el remet a ell; la Sra. Canelo diu que
aquest informe s'està preparant i que està previst tenir una versió definitiva el dia 5
d'abril proper.
El Sr. Raga continua preguntant si els plans d'ocupació amb una durada de sis
mesos resulten efectius, al que el Sr. Mayoral li respon i li explica que sí que ho són
atès que una de les finalitats dels plans d'ocupació és la de donar eines per tal que
les persones que es troben en situació d'atur, puguin sentir-se útils a la societat i
això els serveixi d'empenta per poder trobar una feina de més llarga durada.
El Sr. Raga proposa que la durada dels plans d'ocupació sigui més llarga i el Sr.
Mayoral respon que per això s'hauria d'augmentar la partida pressupostària
destinada a ells, tanmateix quan es van iniciar els actuals plans d'ocupació es van
fer amb uns paràmetres concrets i en una situació determinada, com va ser la de
l'inici de la crisi econòmica. Es crea un col·loqui entre els assistents.
El Sr. Mayoral manifesta la seva preocupació davant l'existència d'imports pendents
d'abonament a Granollers Mercat per altres administracions, corresponents a
subvencions atorgades a l'entitat. També manifesta la seva satisfacció pels resultats
del tancament de l'exercici econòmic 2016. Tot seguit, el Sr. Mayoral la sotmet a

aprovació, què es 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
-ERC-AG-AM, i CpG-CUP-PA.

El Sr. Mayoral pregunta als assistents si tenen alguna qüestió que dir.
Intervé el Sr. Raga per preguntar sobre un replantejament del model de la Fira de
l'Ascensió. La Sra. Canelo respon que cada any es fa una revisió de la Fira en tots
els seus aspectes que comporta una reflexió constant, any rere any, per tal de
poder millorar-la. Segons manifesta la Sra. Canelo fruit d'aquesta reflexió constant
la Fira de l'Ascensió ha millorat molt econòmicament en els darrers anys.
4. TORN DE PARAULES
El Sr. Mayoral obre el torn de paraules als assistents i la Sra. Andrea Canelo explica
que s'està ultimant una proposta nova per al Pla de Xoc i que es voldria portar a la
propera sessió de Ple per a la seva aprovació. Els assistents resten assabentats
d'aquesta informació.
El Sr. Gontan sol·licita que les propostes es facin arribar a tots els grups municipals.
Se'n pren nota d'aquesta sol·licitud.

I no havent-hi altres assumptes que tractar, s’aixeca aquesta sessió essent les
17,26 hores del dia al principi indicant, de la qual s’exten la present Acta que jo,
com a Secretari, CERTIFICO.

El Secretari, per delegació,

El President de Granollers Mercat,

Antoni Casañas Casañas

Josep Mayoral i Antigas

