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

Dia: 31 de març de 2016.
Hora d’inici: 18,00 hores, en 1a convocatòria
Lloc: Sala de la Junta de Govern de l’Ajuntament de Granollers (plaça Porxada, 6)
Assistents:
President:
Vice-presidenta:

Josep Mayoral i Antigas [PSC-CP], Alcalde de Granollers
Andrea Canelo Matito [PSC-CP], Regidora de Promoció Econ.

Vocals amb veu i vot:

. Alba Barnusell i Ortuño [PSC-CP].
. Arnau Castella i Pérez [CiU].
. Josep M. Gontan Ferrer [CpG-CUP-PA]

Assistents amb dret a veu:
. Jordi Táboas Suàrez, Director General de GM.
. Jordi Montpart López, Coordinador Tècnic de GM.
. Francesc Rubio Sánchez, Coordinador Àrea Prom. Ec.
. Oscar Riu Garcia (UGT).
. Emília Macias, en substitució de Gonzalo Plata Jiménez,
en representació de CCOO.
Excusa la seva assistència: Ferran Raga i Serra (ERC-AG-AM); Enrique Meseguer
Casas (C's), i, José Maria Moya Losilla (PP).
Secretari, per delegació: José Cañas Caballero, per delegació.
Interventor:

Francesc Aragón Sánchez.

ORDRE DEL DIA:
1.
Aprovació de l'acta de la sessió anterior celebrada el dia 18 de novembre de
2015.
2.
Proposar i elevar els comptes anuals de l'exercici 2015 al ple de
l'Ajuntament de Granollers, per a la seva aprovació.
3.
Torn obert de paraules.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
El Sr. Mayoral, que actua com a president, dóna la benvinguda als assistents que
formen part d'aquest Consell d'administració, 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 ANTERIOR.

És aprovada per unanimitat dels assistents l’Acta de la sessió anterior, celebrada el
dia 18 de novembre de 2015, sense cap esmena.

2. PROPOSAR I ELEVAR ELS COMPTES ANUALS DE L'EXERCICI 2015 AL PLE
DE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS, PER A LA SEVA APROVACIÓ.
El sr. Tàboas, Director de Granollers Mercat, EPE, pren la paraula i després de
manifestar que la documentació corresponent, s'ha lliurat als assistents en temps i
forma, presenta la següent proposta:

“2. PROPOSTA RELATIVA A LA FORMULACIÓ DELS COMPTES ANUALS DEL
2015 PER ELEVAR-LOS AL PLE MUNICIPAL PER A LA SEVA APROVACIÓ
DEFINITIVA.
El Consell d’Administració, en sessió de 24 de novembre de 2014, va aprovar el Pla d’Actuació,
Inversió i Finançament de Granollers Mercat amb un pressupost de 2.061.891,12 € per a la
gestió dels serveis de Promoció Econòmica, comerç, turisme i serveis a les empreses per a
l’exercici 2015.
Per a cobrir l’esmentat pressupost, es va aprovar una aportació municipal de l’Ajuntament de
Granollers de 1.057.000 €.
Finalitzat l’exercici del 2015 i amb els comptes de la societat tancats, s’han traslladat al Gabinet
Tècnic d’Auditoria i Consultoria, SA., 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 3.167.812,99 €, una liquidació d’ingressos
de 3.214.973,67 €, generant uns beneficis de 47.160,68 €, un patrimoni net de la societat de
2.853.439,84 € i un Actiu de 3.422.103,95 €.
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
2015 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
1
Actiu no corrent
2
Actiu corrent
3
Total actiu (1 + 2)
Patrimoni net i passiu
4
Capital
5
Resta de fons propis
6
Total fons propis (4 + 5)
7
Ajustos per canvis de valor

Exercici 2015
2.853.439,84
568.664,11
3.422.103,95

Exercici 2014
2.919.590,14
460.452,57
3.380.042,71

0,00
342.673,17
342.673,17
0,00

0,00
295.512,49
295.512,49
0,00

8
9
10
11
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Subvencions, donacions i llegats rebuts
Total patrimoni net (6 + 7 + 8)
Passiu no corrent
Passiu corrent
Total patrimoni net i passiu (9 + 10 + 11)
COMPTE DE PERDUES I GUANYS
Import net de la xifra de negocis
Variació d'existències de productes acabats i
en curs
Treballs realitzats per l'empresa per al seu
actiu
Aprovisionaments
Altres ingressos d'explotació
Despeses de personal
Altres despeses d'explotació
Amortització de l'immobilitzat
Imputació de subvencions d'immobilitzat no
financer i altres
Excessos de provisions
Deteriorament i resultat per alienacions de
l'immobilitzat
Altres resultats
Resultat d'explotació (1+
2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)
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)

2.367.427,97
2.710.101,14
410.000,00
302.002,81
3.422.103,95

2.420.304,77
2.715.817,26
430.000,00
234.225,45
3.380.042,71

Exercici 2015
190.167,13
0,00

Exercici 2014
182.923,29
0,00

0,00

0,00

0,00
2.971.804,98
-2.223.988,43
-872.691,25
-66.150,3
52.876,80

0,00
2.121.046,41
-1.495.419,96
-780.849,43
-66.150,3
52.876,8

0,00
0,00

0,00
0,00

70,78
52.089,71

468,43
14.895,24

53,98
-155,49
0,00

0,00
-0,01
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-101,51
51.988,2
-4.827,52
0,00

-0,01
14.895,23
-1.284,92
0,00

47.160,68

13.610,31

Tot seguit el Sr. Tàboas fa un breu resum dels comptes anuals exercici 2015 i que
s'ha facilitat als assistents, fent una menció especial als ingressos per subvencions i
donacions (pàg. 22) aportats per una banda, per l'Ajuntament de Granollers pels
serveis que presta l'entitat i que formen part del seu objecte social, considerats
d'interès públic o general pels ciutadans i les empreses del municipi i la seva àrea
d'influència, així com, per la subvenció rebuda també de l'Ajuntament per a fer
front als Plans d'ocupació.
I, per altra banda, es refereix també a les subvencions corrents previstes de la
Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i del Consell Comarcal del
Vallès Oriental, per tal de compensar la despesa de la pròpia activitat incorreguda
durant l'exercici.
Després, el Sr. Tàboas comenta les dades que figuren en la pàg. 26 dels comptes,
comparatives entre els pressupostos de 2015 i 2014, relatives al pressupost inicial,
els drets reconeguts i l'estat d'execució final.
El Sr. Gontan pregunta a què fa referència la despesa pels serveis professionals
independents, i li contesta el Sr. Tàboas, dient que es un concepte comptable, i que

fa referència als mateixos conceptes que pel Capítol II del pressupost de
l'ajuntament, és a dir, a despeses per contractació, a despeses pel professorat de
Can Muntanyola,......
També pregunta el Sr. Gontan si les subvencions es reben perquè són dels tipus
esmentats, i li contesta el Sr. Tàboas, que es reben perquè són demanades per
Granollers Mercat, com si fós el propi Ajuntament qui les demanés.
Tot seguit, el Sr. Tàboas dóna la paraula al Sr. Montpart per a què pugui fer una
explicació del balanç de l'entitat.
El Sr. Montpart explica als assistents el desenvolupament del balanç abreujat
resultant en els comptes anuals de 2015, tant pel que fa a l'actiu com del patrimoni
net i passiu, i comparativament entre els exercicis de 2015 i 2014, amb un resultat
equilibrat de 3.422.103,95 euros, així com, es refereix també al compte de pèrdues
i guanys a 31 de desembre de 2015.
A continuació, el Sr. Tàboas fa un breu resum de la memòria d'activitats de
l'exercici 2015, de la qual tots els assistents disposen amb suficient antelació, i diu:
A]

MASIA TRES TORRES

A.1.

SERVEI LOCAL D'OCUPACIÓ

El Servei Local d'Ocupació de la Masia Tres Torres ( carrer Tres Torres, 18-20), ha
desenvolupat els programes i actuacions següents:
•
•
•
•
•

Borsa de treball: Intermediació i orientació laboral
Acompanyament a la recerca de feina ( Club de Feina )
Oficina Tècnica Laboral OTL
Programa Joves per l'Ocupació
Plans d'ocupació del Pla de Xoc.

El Servei Local d'Ocupació ha coordinat també l'execució de les actuacions del
servei de promoció econòmica de l'Ajuntament següents:
•
•
•
•
•

Plans d'ocupació del SOC, programa “Treball als barris”
Plans d'ocupació del SOC, persones perceptores de renda mínima
Plans d'ocupació del SOC, programa Treball i Formació
Cursos de Formació Ocupacional subvencionats pel SOC
Projecte Ponts a la feina, del programa “Treball als barris”

A.1.1. Borsa de treball: Intermediació i orientació laboral:
Els principals indicadors d'aquest servei, que es desenvolupa amb el suport de la
Diputació de Barcelona (Xarxa Xaloc) són els següents:
Entrevistes d'acollida i d'orientació

902 entrevistes

Ofertes de treball gestionades

299 ofertes

Persones que han trobat feina

420 persones

A.1.2. Acompanyament a la recerca de feina (Club de feina):
El Club de feina és l'espai on les persones aturades tenen a la seva disposició les

eines i recursos per a la recerca autònoma de feina (informació sobre ofertes
laborals i formatives, suport tècnic, connexió a internet gratuïta, tramesa de
currículums per fax, telèfon, etc.) i que està obert dos dies a la setmana (dilluns i
divendres) de 9h a 12h.
Els indicadors d'aquest servei són els següents:

Persones assistents al club de feina:

968 persones

Visites anuals al club de feina:

8.140 visites

A.1.3. L'Oficina Tècnica Laboral (OTL):
L'Oficina Tècnica Laboral és el servei de suport a la inserció laboral de malalts
mentals que es desenvolupa des de 2007 gràcies al suport tècnic i econòmic de la
Diputació de Barcelona, que permet destinar una tècnica a aquesta funció.
Total persones donades d'alta:

83 ateses

Persones ateses per primera vegada al 2015:

25 persones noves

Persones inserides:

41 persones

A.1.4. Programa Joves per l'Ocupació:
Durant el 2015 s'ha executat la tercera edició d'aquest programa, corresponent a la
convocatòria de 2014, que ha finalitzat el 31 de desembre de 2015. Està cofinançat
pel Servei d'Ocupació de Catalunya i el FSE.
En aquesta edició han participat 20 joves aturats, entre 18 i 24 anys, amb el títol
d'ESO, que han realitzat una formació d'Auxiliar d'hoteleria: Cuina i Serveis de
Restaurant i Bar, de 300 hores de durada. Els objectius del projecte són que els
joves s'incorporin al mercat de treball i, d'altra banda, que tornin a reprendre els
seus estudis de formació reglada.
Els principals indicadors d'aquest projecte són els següents:
Total de participants:
Per sexe
Per municipi

20 joves
Dones: 6
Granollers:

13

Homes: 14
Altres municipis: 7

Durant el projecte s'han formalitzat 17 convenis de pràctiques i 16 joves han
aconseguit la inserció laboral.
A.1.5. Plans d’ocupació municipals (Pla de Xoc):
Granollers Mercat ha gestionat, per encàrrec de l'Ajuntament, els plans d'ocupació
municipals inclosos en el Pla de Xoc 2015. 101 persones aturades han subscrit
un contracte laboral de 6 mesos per executar projectes i serveis de manteniment
de la via pública, dels equipaments i dels parcs i jardins, per a donar suport
administratiu i tècnic als diversos programes municipals, al foment de l'ocupació, de
l'emprenedoria i de l'economia cooperativa.
A.1.6. Plans d'ocupació del SOC, programa “Treball als barris”:

Aquest programa ha permès a l'Ajuntament contractar a 7 persones aturades
per realitzar diferents projectes de caràcter social destinats al barri del Congost. El
procés de selecció s'ha coordinat amb l'Oficina de Treball de la Generalitat. Tots els
contractes van començar al març de 2015 i tenen una durada de 6 mesos a jornada
completa.
A.1.7. Plans d'ocupació del SOC, programa Treball i Formació RMI:
Aquesta convocatòria del SOC de 2015 ha permès a l'Ajuntament contractar a 16
persones aturades perceptores de la renda mínima d’inserció, amb càrregues
familiars i una edat compresa entre 25 i 60 anys, que han desenvolupat tasques de
manteniment dels espais i equipaments públics. El procés de selecció s'ha coordinat
amb l'Oficina de Treball de la Generalitat. Els contractes tenen una durada de 6
mesos a jornada completa.
Totes les persones contractades realitzaran entre els mesos de maig i juny 30 hores
de formació en competències digitals i lingüístiques.
A.1.8. Plans d'ocupació del SOC, programa Treball i Formació (PANP):
Aquesta convocatòria del SOC s'adreça a persones aturades no perceptores de
prestacions (PANP), majors de 45 anys, que han exhaurit la prestació per
desocupació i/o el subsidi. L'Ajuntament ha contractat a 21 persones aturades, a
jornada completa, durant 6 mesos. D'aquestes 21, 15 persones han desenvolupat
tasques de caràcter administratiu en diferents departaments municipals, i 6 d'elles
han realitzat tasques d'auxiliars de la llar en domicilis que es troben en seguiment
dels Serveis Socials. La selecció dels participants s'ha realitzat de forma coordinada
amb l'Oficina de Treball de la Generalitat.
Totes les persones contractades estan rebent una formació de 120 hores
corresponent al mòdul “Operacions bàsiques de comunicació”, inclòs en el certificat
de professionalitat “Operacions Auxiliars de Serveis Administratius i Generals” que
està impartint l'Escola Pia de Granollers, com a centre homologat en aquesta
especialitat.
A.1.9. Cursos de Formació Ocupacional:
S'han executat al Centre Vallès el següents cursos, corresponents a la convocatòria
de 2014 (realitzats a 2015) del Servei d'Ocupació de Catalunya:
Especialitat formativa

Núm. d'alumnes

Hores

Atenció sociosanitària a persones dependents
en institucions socials

15

470

Anglès: Atenció al públic

15

220

Alemany: Atenció al públic

15

220

A.1.10. Projecte “Ponts a la feina”:
S'ha executat la segona edició del projecte Ponts a la feina, adreçat a 108 persones
aturades de Granollers, que han participat en accions d'orientació laboral
personalitzada i acompanyament a la recerca de feina. En el marc d'aquest projecte
s'han realitzat les accions de formació següents:

Acció formativa

Núm. de
participants

Hores

Higiene alimentària i manipulació d'aliments

39

10

Operador de carretons elevadors i plataformes
elevadores mòbils

56

18

Alfabetització informàtica i TRF

40

48

Acreditació en competències TIC i TRF

39

40

L'acció d'Higiene alimentària i la d'operador de carretons estaven incloses dins de
les accions de formació professionalitzadora, mentre que les vinculades a l'àmbit
informàtic eren transversals i no tothom les realitzava.
Un total de 44 persones han trobat una feina a partir de la seva participació en
aquest projecte ( 40 % del total de participants) i s'han formalitzat 6 convenis de
pràctiques.

B]

CAN MUNTANYOLA. CENTRE DE SERVEIS A LES EMPRESES

B.1

SERVEI D'EMPRENEDORIA I EMPRESA

B.1.1.Assessorament a les persones emprenedores
El servei d'emprenedoria assessora i acompanya a les persones emprenedores en el
procés d'elaboració dels plans de viabilitat de les empreses que volen crear. Aquest
servei bàsic s'acompanya d'una programació mensual d'accions de formació
gratuïtes, de curta durada, i d'altres actuacions de suport a les empreses, com ara
jornades de cooperació, trobades i conferències.
Els principals indicadors del servei d'emprenedoria són els següents:
Persones que s'ha donat d'alta al 2015

646 persones

Persones que han rebut assessorament de pla d'empresa

293 persones

Plans d'empresa que s'ha iniciat

87 plans d'empresa

Empreses creades any 2015

42 empreses creades

Accions de formació realitzades

76 cursos i jornades*

Hores de formació impartides

347 hores

Persones participants en accions de formació

986 persones

*inclou accions dirigides a pimes

La programació mensual de les activitats de suport a l'empresa i l'emprenedoria
realitzada en Can Muntanyola ha estat comunicada a través de les xarxes socials,
del butlletí municipal Granollers Informa, i de l'Agenda empresarial de Granollers,
que s'envia a 4.500 adreces electròniques d'empreses.
B.1.2.

Accions

dirigides

a

estudiants

de

secundària

obligatòria

i

postobligatòria
a) Sessions de sensibilització envers l'emprenedoria realitzades pels tècnics de
Granollers Mercat a demanda dels Instituts.
S'han realitzat 9 seminaris amb la participació de 175 joves
b) Projecte CUEME (Cultura Emprenedora a la Meva Escola).
Granollers Mercat col·labora amb el Servei d’Educació en aquest projecte impulsat
des del 2011 per la Diputació de Barcelona i Valnalón que té per objectiu implantar
els valors de l’emprenedoria en el currículum de l’escola primària (5é i i 6é de
primària).
Al Curs 2014-2015 han participat 4 escoles: Granullarius i Salvador Espriu amb
alumnes 6é; les escoles Salvador Llobet i el Lledoner, amb alumnes de 5é de
primària. 200 alumnes participant i 8 cooperatives escolars constituïdes.
B.1.3. Punt TIC
Durant el 2015 s’ha seguit amb el desplegament del Punt Tic de Can Muntanyola
iniciat l’any anterior. Aquest servei ha acollit les principals accions contemplades en
el programa de Catalunya Emprèn pel que fa a l’assessorament i formació en eines
TIC a empreses i l'emprenedoria.
Les activitats TIC contemplen 3 tipus d’actuacions:
• Tallers de formació i sensibilització englobats en itineraris formatius
• Assessoraments personalitzats
• Creació i desenvolupament dels canals digital (blog, youtube, xarxes
socials).
•
El 16 de setembre, vam realitzar la inauguració amb la jornada “Ets digital?”
comptant amb la presència de la l’equip directius de la Xarxa Punttic de la
Generalitat de Catalunya: https://canmuntanyolapunttic.wordpress.com/
S’han mantingut els 3 itineraris formatius del 2014 i s’han realitzat accions sobre
recerca de feina a través de les xarxes socials conjuntament amb el servei local
d’ocupació. S'han derivat a usuaris cap a formacions d’altres Punt Tic com les
biblioteques o centres cívics.
Aquest any també s’ha donat suport tècnic a un programa formatiu TIC dirigit a
comerços i hem seguit publicant la documentació dels cursos i dels tallers a la
plataforma slideshare:
http://es.slideshare.net/granollersmercatajuntamentdegranollers
Els assessoraments personalitzats en temes TIC s'han realitzat majoritàriament
mentre es realitzaven els cursos de formació i una vegada finalitzada l’acció
formativa.
Activitat

Empreses

Activitats

Assistents

H

D

Formació específica en
alfabetització informàtica

17

6

76

20

56

Formació en gestió

22

9

89

38

51

empresarial i foment TIC
B.1.4. Programa Reempresa:
L'objectiu d'aquest programa és evitar el tancament de negocis viables i la
destrucció d’ocupació, mitjançant una web que posa en contacte empreses en
venda amb persones emprenedores i un procés estructurat d'acompanyament en la
transmissió de la propietat de l'empresa en venda.
Indicadors de 2015:
Persones reemprenedores ateses:

37 persones

Empreses cedents ateses:

27 empreses

Casos d'èxit (transmissions):

4 empreses

B.1.5. Subvencions a les empreses i a les persones emprenedores:
El servei d'emprenedoria i empresa ha coordinat l'execució de les 4 línies de
subvenció següents, incloses en el Pla de Xoc de 2015:
Contractació de joves menors de 30 anys:
Contractació de persones majors de 45 anys:
Finançament d'interessos dels préstecs:
Creació del propi lloc de treball:

13 contractes
6 contractes
4 projectes
14 persones emprenedores

B.1.6. Foment de la innovació en les pimes
El programa Pimes Exemplars Industrials es proposa fomentar la cultura de la
innovació en les pimes industrials de Granollers, mitjançant l'assessorament
personalitzat, la formació a mida i la promoció d'espais de trobada entre les
persones que dirigeixen les empreses. Les entrevistes i les visites a les empreses
permet conèixer amb detall els procés de producció, d'innovació, d'incorporació de
talent i els reptes estratègics de cada negoci. Durant el 2015 es van realitzar 35
visites en el marc del programa, de les quals 16 eren primeres visites a empreses.
Un total de 10 empreses han rebut assessorament in company amb un global de 16
hores de consultoria. Es van realitzar 4 trobades grupals amb una assistència de 22
empreses diferents i 35 persones amb funcions directives.
Per tal de reconèixer la funció de les empreses, el valor dels seus productes i
l'activitat econòmica que generen es va reconèixer a 50 empreses de la ciutat en
l'exposició muntada, per segon any, de la Fira de l'Ascensió, que incorporà una
mostra dels productes fabricats per 8 d'aquestes empreses.
S'ha dut a terme la segona edició del programa Crescunt, amb la col·laboració de
Pimec, que combina 10 hores formació presencial amb l'assessorament
individualitzat de 6 hores a un grup de 10 empreses empreses seleccionades pel
servei d'emprenedoria.
B.1.7. Programa de polígons industrials
Al 2015 s'ha constituït l'Associació d'empresaris i propietaris dels polígons

industrials Congost i Jordi Camp de Granollers. També s'ha impulsat l'ampliació de
l'àmbit territorial de l'Associació de Cal Gordi a la zona industrial del Circuit de
Montmeló, donant lloc a l'Associació d'Empreses dels polígons de l'entorn del
Circuit.
S'ha creat una Taula de les associacions dels polígons, que es reuneix amb la
intenció de compartir projectes i d'enfortir la relació de tot el teixit industrial.
S'elabora semestralment un Butlletí de les Associacions que s'envia a totes les
empreses dels polígons, per fer visible la tasca que realitzen aquests entitats.
S'ha continuant desenvolupant el projecte EcoCongost amb les següent actuacions:
ampliació de la participació del teixit empresarial dels polígons, posada en marxa de
la campanya de mesures de consums tèrmics de les empreses industrials, reforç de
la xarxa de contactes amb institucions i altres iniciatives similars a nivell nacional i
europeu, i preparació de propostes de participació en programes europeus.
A nivell d'infraestructures i serveis, s'ha participat en la definició d'un aparcament
al Carrer Galileu Galilei (Coll de la Manya), en la provisió de fibra òptica a Font del
Ràdium, Congost i Cal Gordi i de wimax al Ramassar, en l'asfaltat d'alguns carrers i
en la renovació dels directoris d'empreses als polígons. Així mateix, es manté el
recull d'incidències en els serveis i l'actualització dels cens d'activitats.
S'ha actualitzat la informació web de polígons, amb l'actualització de les fitxes de
cada un dels polígons, del cercador d'empreses i del portal immobiliari de naus i
solars disponibles.
B.1.8. Programa d'Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local:
Granollers Mercat ha col·laborat amb els 2 Agents d’Ocupació i Desenvolupament
Local (AODL) contractats per l'Ajuntament i cofinançats pel Servei d'Ocupació de
Catalunya, per tal de coordinar l'execució dels seus plans de treball amb les
actuacions de promoció econòmica de l'entitat pública empresarial.
En el marc del pla de treball de Dinamització agrària de Palou , validat pel Servei
d'Ocupació de Catalunya, Granollers Mercat ha col·laborat amb l'AODL en el
desenvolupament de les accions del Pla Estratègic de Palou, en l'assessorament als
productors per a la comercialització de productes amb la marca Producte de Palou, i
en l'organització dels mercats de productes de Palou.
En el marc del pla de treball d'Atracció d'inversions i cooperació empresarial, validat
pel Servei d'Ocupació de Catalunya, Granollers Mercat ha col·laborat principalment
en l'organització de jornades sobre alternatives al finançament bancari i en
l'organització del trobades de networking entre empreses i inversors.
B.1.9. Programació mensual d'activitats per l'empresa i l'emprenedoria
S'ha confeccionat una programació mensual de les activitats de suport a l'empresa i
l'emprenedoria que realitza Can Muntanyola, que ha estat comunicada a través de
les xarxes socials, del butlletí electrònic i del butlletí municipal Granollers Informa.
S'ha confeccionat una agenda setmanal amb informació d'interès empresarial que
s'ha enviat cada setmana a 4.500 adreces electròniques d'empreses.
B.2.

SERVEI DE COMERÇ

Les principals actuacions del servei de comerç han estat les següents:
- Tramitació del conveni de col·laboració amb l'associació de comerciants de Gran
Centre i supervisió de la seva justificació
- Tramitació del conveni de col·laboració amb l'associació de comerciants de Comerç
de Dalt i supervisió de la seva justificació
- Suport tècnic a les actuacions de dinamització comercial de les 6 associacions de
comerciants de la ciutat i eixos comercials
- Programació,gestió i difusió mensual dels cursos de formació per a comerciants.
- Actualització del cens de botigues i locals comercials buits.
- Gestió de la secretaria tècnica del fòrum de comerç.
- Difusió i promoció de les campanyes de dinamització comercial.
- Actualització de continguts de la web.
- Gestió de les subvencions i justificacions anuals a la Diputació de Barcelona per a
la promoció del comerç urbà que rep Granollers Mercat.
B.3.

SERVEI DE TURISME

Les principals actuacions han estat les següents:

➢ Actualització de continguts de la web www.visitgranollers.cat
➢ Creació del nous apartats de la web de turisme
➢ Reedició del plànol gastronòmic
➢ Reedició plànol turístic
➢ Reedició plànol/bloc d'hotels
➢ Reedició digital del fulletó de modernisme
➢ Promoció de la Revista de Fires i Mercats
➢ Gestió del punt d'informació turística per a esdeveniments
➢ Coordinació de les accions de promoció del turisme MICE en el marc del
programa @meetingranollers
➢ Coordinació de l'oficina de turisme del carrer Anselm Clavé
➢ Participació en el grup de treball de turisme de la xarxa C-17
➢ Participació en el projecte Rutes Circulars per Granollers
➢ Participació en el grup de treball de turisme gastronòmic del CCVO
➢ Gestió de continguts de la pàgina web www.turismevalles.com
➢ Col·laboració amb el Gremi d'Hostaleria del Vallès Oriental en la definició i
promoció del Gastrotapes.
B.4.

SERVEI DE FIRES

B.4.1. Fira de l'Ascensió
La 65 edició de la Fira de l'Ascensió del parc firal va mantenir el model dels anys
anteriors. Va comptar amb la carpa multisectorial de 2.200 m2, la mostra
gastronòmica, la fira JugarxJugar, la zona agrícola i ramadera, i l'espai d'automoció
com a principals espais d'exposició. Van participar un total de 180 expositors.

La despesa directa de la fira va ser de 245.020,20 €, i els ingressos comercials per
la venda d'espais firals van ser de 124.985,13 €. La informació de la Fira de
l'Ascensió es pot consultar a la web www.firascensio.com.
B.4.2. La Fira Bodamarket
La 8ena edició de la Fira Bodamarket va tenir lloc a la nau de Dents de Serra de
Roca Umbert, i va comptar amb la participació de 41 expositors. En aquesta edició
va tenir lloc la primera edició de la passarel·la de la moda nupcial. La despesa va
ser de 21.821,46 €, i els ingressos comercials per la venda dels estands i de les
entrades van ser de 17.396,74 €. La informació de la fira es pot consultar a la web
www.fira-nuvis.com.
B.4.3. La Llotja del Vehicle Clàssic
La Llotja del Vehicle Clàssic es va celebrar al mes d'abril al parc firal amb la
participació de 65 expositors i 1.100 visitants aproximadament. La Llotja va tenir
un cost de 911,36 € i uns ingressos comercials de 1.755,46 €.
El servei de fires ha prestat suport tècnic als promotors de les següents activitats
firals:
•
•
•
•
•
•
•
B.3.

Associació de productors artesans del Vallès Oriental ( mensual)
Col·lectiu d'artesans d'elaboració pròpia ( mensual)
Col·lectiu artesans de productes naturals ( mensual)
Fira de la cervesa artesana ( anual)
Fira del formatge i del vi ( semestral)
Fira ABAC d'Antiquaris i Brocanters ( mensual)
Fira Gastronomia Urbana ( semestral)
FÒRUM DE COL·LABORACIÓ PUBLICOPRIVADA

S'ha organitzat la jornada sobre Dades obertes: un camí cap a la oc-producció i la
col·laboració, al mes d'abril de 2015.
S'ha continuat amb la recopilació de bones pràctiques, notícies i d'articles d'interès
per a la web www.forumcppgranollers.cat.
B.4.

CONSELLS DE PARTICIPACIÓ

Granollers Mercat exerceix la secretaria tècnica dels següents consells de
participació:
•
•
•

Comissió de la Fira de l'Ascensió
Fòrum de comerç i turisme
Consell Econòmic i Social

Tot seguit, el Sr. Gontan pregunta si els 20 joves aturats que s'han fet esment
(A.1.4), estan en l'àmbit de la inserció laboral han acabat l'ESO o el Batxillerat.
El Sr. Tàboas li contesta que són joves que estan inscrits en el sistema de garantia
juvenil, com un requisit indispensable que requereix la Generalitat de Catalunya, i
que Granollers Mercat ho fa amb 20 joves, a banda del que fa el Consell Comarcal
del Vallès Oriental, que té un programa similar amb joves de Granollers també,
però que s'han posat d'acord amb poder impartir formació diferent.

El Sr. Gontan es refereix al dèficit tant de la Fira de l'Ascensió com el de la
Bodamarket.
Respecte de la Fira de l'Ascensió, li contesta la Sra. Canelo que l'aportació municipal
per cobrir el dèficit es redueix anualment, i s'intenta que els preus que s'apliquen
als proveïdors siguin més ajustats, i, respecte a la Bodamarket, li contesta el Sr.
Tàboas, el què s'intenta anualment que sigui un esdeveniment que s'autofinanci.
Que, després d'aquest canvi d'impressions, la proposta anterior es va aprovar amb
el següent resultat, acordant-se elevar-la al plenari de l'Ajuntament per a la seva
aprovació definitiva:
1. Vots a favor: 4
2. Vots en contra: 0
3. Abstenció: 1

PSC: 3 – CiU: 1
CpG-CUP-PA: 1.

3. TORN DE PARAULES
1]
La Sra. Canelo fa referència al Pla de Xoc 2016 i la modificació de crèdits per
a fer front a aquest Pla que es van aprovar en la darrera sessió plenària del dia 29
de març, i com sia que ja s'ha parlat en diferents fors, no vol estendre en explicar
el mateix. Però sí que diu, que es un Pla que es gestiona bàsicament des de
l'Ajuntament de Granollers i una part des de Granollers Mercat.

2]
I, per últim, el Sr. Gontan pregunta si es pot veure tot el pla de formació de
Granollers Mercat.
El Sr. Tàboas diu que tot el pla està consultable a la web de Granollers
Mercat, inclòs l'històric, igual que es publica en el Butlletí Informatiu mensualment.

I no havent-hi altres assumptes que tractar, s’aixeca aquesta sessió essent les
18,30 hores del día 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,

José Cañas Caballero

Josep Mayoral i Antigas

