ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA NÚMERO 7 DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Dia:
Dia : 1 de juliol de 2015
Hora:: 19:
Hora
19:30 h
Lloc:
Lloc : Saló de sessions de la casa consistorial de Granollers
ASSISTENTS
Alcalde president
Il·lm. Sr. Josep Mayoral i Antigas
Tinents i tinentes d'alcalde
Sra. Alba Barnusell i Ortuño
Sr. Jordi Terrades i Santacreu
Sra. Mònica Oliveres i Guixer
Sr. Albert Camps i Giró
Sra. Maria del Mar Sánchez i Martínez
Sra. Mireia López i Ontiveros
Sr. Juan Manuel Segovia Ramos
Sra. Andrea Canelo Matito
Regidors i regidores
Sr. Francesc Arolas Pou
Sr. Álvaro Daniel Ferrer Vecilla
Sra. Silvia Rodríguez López
Sr. Rudy Benza Alegría
Sr. Àlex Sastre Prieto
Sr. Josep Maria Noguera Amiel
Sr. Oriol Vila Castelló
Sra. Eugènia Llonch Bonamusa
Sr. Pep Mur i Planas
Sra. Núria Maynou i Hernández
Sr. Chakirm El Homrani i Lesfar
Sr. Enrique Meseguer Casas
Sr. Roberto Carmany Valls
Sra. Maria Oliver Reche
Sr. Eduard Navarro Doménech
Sr. José María Moya Losilla
Secretària general
Sra. Àngels Badia i Busquets
Interventor general
Sr. Francesc Aragón Sánchez

Alcalde:
Molt bona tarda. Si anem seient.
Bona tarda a tots i a totes. Benvinguts a la Sala de Plens, a la primera sessió plenària d'aquest
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mandat. És una sessió extraordinària, és la sessió en la que farem serà completar el cartipàs. En tot
cas, en la Junta de Portaveus, els Portaveus han decidit que centrarem el debat, no en cadascuna de
les propostes, que són molt particulars i que seran votades cada una d'elles. I en tot cas, centrarem el
debat, com deia, concretament en el punt número set que és que dóna resposta a l'organització
municipal a través de la constitució de les comissions informatives. Ho dic per a compartir la dinàmica
de la sessió.
En tot cas, sobre la sessió en el punt primer, en el qual es proposa l'aprovació de les actes de les
sessions del 12 de maig i del 13 de juny; si no hi ha cap observació, es donarien per aprovades.

1).-APROVACIÓ
).- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS DELS DIES 12 DE MAIG DE 2015 I 13 DE
JUNY DE 2015.
2015 .
Van ésser llegits els esborrany de les actes de de les sessions dels dies 12 de maig de 2015 i 13 de
juny de 2015, les quals foren aprovades sense cap esmena
Alcalde:
Passem al punt número dos, senyora Secretària. Que és una proposta relativa a donar compte d'una
sèrie de resolucions que es adoptar des de l'alcaldia el dia 13 de juny de 2015, just després de la
pressa de possessió. Endavant, senyora Secretària.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L 'ÀREA DE PREOCESSOS ESTRATÈGICS I
COMUNICACIÓ

2).-PROPOSTA
D''ALCALDIA
).- PROPOSTA RELATIVA A DONAR COMPTE DE DE LES RESOLUCIONS D
SEGÜENTS :
- RESOLUCIÓ NÚM . 528/
528/ 2015 DE 13/
13/06/
06/2015 RELATIVA A LA DESIGNACIÓ DELS TINENTS I DE
LES
TINENTES
D'
D'ALCALDE.
ALCALDE .
- RESOLUCIÓ NÚM.
NÚM. 529/
529 / 2015 DE 13/
13/06/
06/2015 RELATIVA A NOMENAMENT DELS MEMBRES DE
LA
JUNTA
DE
GOVERN
LOCAL.
LOCAL.
- RESOLUCIÓ NÚM.
NÚM. 530/
530 /2015 DE 13/
13/06/
06/2015 RELATIVA A LA DELEGACIÓ DE L'
L'EXERCICI
D'ATRIBUCIONS
DE
L'
EN
REGIDORS
DE
LA
CORPORACIÓ
L'ALCALDE
- RESOLUCIÓ NÚM.
NÚM. 531 / 2015 DE 13/
13/06/
06/2015 RELATIVA A LA DELEGACIÓ DE FUNCIONS DE
L'ALCALDE EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL .
La Secretària explica de forma resumida el contingut de la proposta que es transcriu literalment a
continuació:
Es proposa a l 'Ajuntament en Ple :
Donar compte al Ple de la corporació de les resolucions d 'Alcaldia següents:
Resolució núm.
núm. 528/
528 / 2015 de 13/
13/06/
06/2015 relativa a la designació dels tinents i de les tinentes
d'alcalde .
Fets :
Com a conseqüència de les Eleccions Locals celebrades el darrer dia 24 de maig de 2015, s'han
produït canvis en els membres electes que formen l'actual Consistori, i que han estat formalment
proclamats per la Junta Electoral de Zona de Granollers, el dia 29 de maig següent.
L'Ajuntament en ple s'ha constituït el dia 13 de juny de 2015, i els diferents regidors han pres
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possessió dels seus càrrecs.
Fonaments de dret :
D'acord amb allò que prescriu l'article 8è del ROM, en relació amb els articles 23.3 de la Llei de bases
de règim local i 46 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, sobre la
designació i ordre de nomenament dels tinents d'alcalde d'entre els membres de la Junta de Govern
Local.
Per tot allò exposat i en ús de les atribucions que m'atorga la legislació vigent,
Resolc :
Primer .- Designar tinents/tinentes d'alcalde, per ordre de nomenament, els regidors i les regidores
següents:
. Primera tinenta d’alcalde
. Segon tinent d’alcalde
. Tercera tinenta d’alcalde
. Quart tinent d’alcalde
. Cinquèna tinenta d’alcalde
. Sisèna tinenta d’alcalde
. Setè tinent d’alcalde
. Vuitèna tinenta d’alcalde

Alba Barnusell i Ortuño
Jordi Terrades i Santacreu
Mònica Oliveres i Guixer
Albert Camps i Giró
Maria del Mar Sánchez i Martínez
Mireia López i Ontiveros
Juan Manuel Segovia Ramos
Andrea Canelo Matito

Segon.Segon .- Donar compte d'aquesta Resolució al plenari de la corporació en la primera sessió que se
celebri.
Tercer .- Notificar aquesta Resolució a les persones nomenades i publicar-la en el Butlletí Oficial de la
Província, i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .
Quart.Quart .- Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar,
amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a
comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació. Alternativament, s'hi podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d'aquesta
notificació.
Si opteu per la interposició del recurs de reposició en via administrativa, transcorregut un mes des de
la seva interposició sense que hagi estat resolt, s'entendrà desestimat per silenci administratiu i a
partir de l'endemà podrà ésser interposat recurs contenciós administratiu davant els jutjats
contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de sis mesos .
No obstant això, podreu exercitar qualsevol altra acció si ho considereu convenient ."
Resolució núm.
núm. 529/
529 / 2015 de 13/
13/06/
06/2015 relativa a nomenament dels membres de la Junta de
Govern Local .

Fets :
Com a conseqüència de les Eleccions Locals celebrades el darrer dia 24 de maig de 2015, s'han
produït canvis en els membres electes que formen l'actual Consistori, i que han estat formalment
proclamats per la Junta Electoral de Zona de Granollers, el dia 29 de maig següent.
L'Ajuntament en ple s'ha constituït el dia 13 de juny de 2015, i els diferents regidors han pres
possessió dels seus càrrecs.
Fonaments de dret :
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D'acord amb allò que preveuen els articles 20 apartat b) i 23 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases
de règim local i el que prescriu el Capítol III, articles 12è i 13è, del Reglament Orgànic Municipal,
sobre la Junta de Govern Local, la seva composició i competències.
Per tot allò exposat i en ús de les atribucions que m'atorga la legislació vigent,
Per tot allò exposat i en ús de les atribucions que m'atorga la legislació vigent,
Resolc :
Primer .- Nomenar membres de la Junta de Govern Local els regidors i regidores següents :
. Alba Barnusell i Ortuño.
. Jordi Terrades i Santacreu.
. Mònica Oliveres i Guixer
. Albert Camps i Giró.
. Maria del Mar Sánchez i Martínez.
. Mireia López i Ontiveros.
. Juan Manuel Segovia Ramos, i,
. Andrea Canelo Matito
Segon.
Segon.- Fixar que la Junta de Govern Local celebrarà sessió ordinària setmanalment, llevat dels
períodes vacacionals, en el dia i hora que determini la pròpia Junta.
Tercer .- Donar compte d'aquesta Resolució al plenari de la corporació en la primera sessió que se
celebri.
Quart.Quart .- Notificar aquesta Resolució a les persones nomenades, als grups municipals i publicar-la al
Butlletí Oficial de la província i el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .
Cinquè .- Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar,
amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a
comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació. Alternativament, s'hi podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d'aquesta
notificació.
Si opteu per la interposició del recurs de reposició en via administrativa, transcorregut un mes des de
la seva interposició sense que hagi estat resolt, s'entendrà desestimat per silenci administratiu i a
partir de l'endemà podrà ésser interposat recurs contenciós administratiu davant els jutjats
contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de sis mesos .
No obstant això, podreu exercitar qualsevol altra acció si ho considereu convenient ."

Resolució núm.
núm. 530/
530 /2015 de 13/
13/06/
06/2015 relativa a la delegació de l'l'exercici d'
d'atribucions de
l'alcalde en regidors de la corporació

Fets :
Com a conseqüència de les Eleccions Locals celebrades el darrer dia 24 de maig de 2015, s'han
produït canvis en els membres electes que formen l'actual Consistori, i que han estat formalment
proclamats per la Junta Electoral de Zona de Granollers, el dia 29 de maig següent.
L'Ajuntament en ple s'ha constituït el dia 13 de juny de 2015, i els diferents regidors han pres
possessió dels seus càrrecs.
Fonaments de dret :
Atès allò que disposen els articles 7 i 10 del Reglament Orgànic Municipal en relació amb l'article 21,
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apartats 1 i 3 de la Llei 7/85, reguladora de les bases del règim local, i l'article 53.3 del Text refós del
Règim Local aprovat per D.L. 2/2003 de 28 d'abril,sobre atribucions delegables de l'Alcaldia.
Per tot allò exposat i en ús de les atribucions que m'atorga la legislació vigent,
Resolc :
Primer .- Delegar genèricament les funcions de direcció i gestió, inclosa la facultat de resoldre
mitjançant actes administratius que afectin a tercers, així com l'exercici de les potestats d'execució
forçosa i sancionadora, en les matèries pròpies de la competència municipal que a continuació
s'indicaran, en els regidors següents:
ÀREA DE PROCESSOS ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓ
Comunicació i Relacions Institucionals
Serveis Jurídics i Contractació
Programació i processos estratègics
ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA
Hisenda i Recursos Humans
Organització i Societat del Coneixement
Promoció econòmica

Alba Barnusell i Ortuño
Alba Barnusell i Ortuño
Alba Barnusell i Ortuño
Jordi Terrades i Santacreu
Jordi Terrades i Santacreu
Andrea Canelo Matito

ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT
Obres i Projectes
Medi Ambient, Activitats i Espais Verds
Urbanisme i Habitatge
Serveis, Mobilitat i Via Pública

Albert Camps i Giró
Albert Camps i Giró
Mònica Oliveres i Guixer
Juan Manuel Segovia Ramos

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA
Cultura
Educació
Esports
Joventut

Mireia López Ontiveros
Francesc Arolas Pou
Álvaro Daniel Ferrer Vecilla
Sílvia Rodriguez López

ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR
Salut Pública i Serveis Socials
Igualtat
Cooperació i Solidaritat
Civisme i Convivència
Participació ciutadana i Barris
Nova Ciutadania
Seguretat Ciutadana

M. del Mar Sánchez Martínez
M. del Mar Sánchez Martínez
Sílvia Rodriguez López
Rodolfo Benza Alegria "Rudy"
Rodolfo Benza Alegria "Rudy"
Rodolfo Benza Alegria "Rudy"
Rodolfo Benza Alegria "Rudy"

Segon.Segon .- Acordar que la delegació genèrica comprendrà:
1. La representació de l'Ajuntament en l'àmbit de les matèries objecte de delegació, consells
sectorials, inclosa la signatura
2. La convocatòria i presidència, en absència de l'alcalde, de les sessions dels òrgans de govern dels
organismes autònoms i dels consells sectorials compresos en les matèries delegades .
3. La direcció, inspecció i impulsió dels serveis i les obres per part dels regidors competents en l'Àrea
de Territori i Ciutat.
4. El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el pressupost aprovat, l'autorització i
disposició de despeses fins al límit de les quanties establertes pels contractes menors, d'acord amb el
que prescriu el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei de contractes del sector públic, l'aprovació del reconeixement de les obligacions si existeixen
bases específiques que així ho estableixin i quan per la naturalesa dels expedients calgui unificar
aquesta fase amb les anteriors i sigui competent per aquestes per l’import.
5. L'aprovació de liquidacions i padrons fiscals i tributaris, que de forma individual o en el seu conjunt
no superien els 30.000.00 €, inclosos els impostos que puguin determinar-se als expedients que
resolen, en funció de la seva atribució, de forma definitiva.
6. L'exercici de la potestat sancionadora, per faltes de desobediència a l'autoritat o per infracció de les
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ordenances municipals o de qualsevol altra normativa externa d'aplicació per l'Ajuntament quan
correspongui a l'Alcaldia, així com, la imposició de multes coercitives en l'exercici de la potestat
d'execució forçosa.
7. L'aprovació de les bases per a la concessió de premis i beques i la seva concessió sempre que el
seu import no excedeixi dels 5.000,00 euros.
8. L'atorgament de llicències per activitats autoritzables .
9. Ordenar la publicació, l'execució i fer complir els acords de l 'Ajuntament.
10. La resolució dels expedients de contractació en la seva modalitat de contractes menors, l'inici
dels tràmits, l'autorització de la despesa dels procediments negociats i l'inici dels tràmits dels
procediments oberts i restringits en matèria de contractació administrativa .
Tercer .- Conferir, amb caràcter exclusiu, al regidor delegat d'Hisenda i Recursos Humans la
competència pel reconeixement d'obligacions per a despeses amb les que existeixi de forma prèvia la
corresponent autorització i disposició, excepte per als contractes d'obres licitats d’acord amb el Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes
del sector públic, adjudicats per la Junta de Govern Local o el Ple.
Quart.Quart .- Delegar l'exercici d'atribucions de l'alcalde en matèria de responsabilitat patrimonial l i en
matèria d'autoritzacions sobre béns de domini públic d'ús públic, en el regidor Juan Manuel Segovia
Ramos, que inclou l'inici i la resolució dels expedients que es tramitin d 'aquesta matèria.
Cinquè .- Acordar que les delegacions tindran efecte a partir del dia d'avui dia 13 de juny de 2015.
Sisè.Sisè .- Donar compte d'aquesta Resolució al plenari de la corporació en la primera sessió que se
celebri.
Setè.Setè .- Notificar la resolució als interessats i als grups municipals i publicar -la en el Butlletí Oficial de la
Província, Diari Oficial de la Generalitat , Butlletí d'Informació Municipal i tauler d'edictes municipal.
Vuitè.Vuitè .- Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar,
amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a
comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació. Alternativament, s'hi podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d'aquesta
notificació.
Si opteu per la interposició del recurs de reposició en via administrativa, transcorregut un mes des de
la seva interposició sense que hagi estat resolt, s'entendrà desestimat per silenci administratiu i a
partir de l'endemà podrà ésser interposat recurs contenciós administratiu davant els jutjats
contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de sis mesos .
No obstant això, podreu exercitar qualsevol altra acció si ho considereu convenient ."
Resolució núm . 531 / 2015 de 11/
11/06/
06/2015 relativa a la delegació de funcions de l 'alcalde en la Junta
de Govern Local
Fets:
Fets :
D'acord amb allò que disposa l'article 21, apartat 3r. de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del
règim local, modificada per la Llei 11/1999 i la Llei 57/2003, de 16 de desembre.

Per tot allò exposat i en ús de les atribucions que m'atorga la legislació vigent,
Resolc :
Primer .- Delegar en la Junta de Govern Local les atribucions següents:
1. L'aprovació de l'oferta pública d'ocupació, d'acord amb el pressupost i la plantilla aprovada i les
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seves modificacions, l'aprovació de les bases de les proves per a la selecció del personal i per als
concursos de provisió de llocs de treball .
2. L'aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no
expressament atribuïts al Ple, així com les seves modificacions. Així mateix, l'aprovació dels
instruments de planejament general del municipi no expressament atribuïdes al ple, l'aprovació dels
instruments de gestió urbanística i dels projectes d 'urbanització complementaris.
3. L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o
concessió i estiguin previstos en el pressupost de l 'exercici, així com les seves modificacions .
4. Les contractacions i les concessions de tot tipus quan el llur import no superi el 10% dels recursos
ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros, incloses les de caràcter
plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes
les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recuros ordinaris del pressupost del
primer exercici, ni la quantia indicada. La delegació comprendrà les modificacions contractuals i les
actualitzacions i revisions de preus, així com dels cànons, si s'escau. Sens perjudici de les
delegacions efectuades als regidors en aquest àmbit.
5. L'adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del
pressupost ni els 3.005.060,52 euros, i també l'alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni
la quantia indicada, en els supòsits següents:
- la de béns immobles sempre que estigui prevista en el pressupost .
- la de béns mobles, llevat dels declarats de valor històric o artístic quan la seva alienació no es trobi
prevista en el pressupost.
6.- El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el pressupost aprovat que comportarà:
a) L'aprovació de liquidacions i padrons fiscals i tributaris, que de forma individual o en el seu conjunt
superin els 30.050,61 € i l'acceptació de les subvencions i l'aprovació de la seva justificació .
b) L'autorització, la disposició de despeses i el reconeixement d'obligacions pels imports que superin
les quanties establertes pels contractes menors, d'acord amb el que prescriu el Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic,
sense perjudici de les delegacions efectuades als regidors en relació als inicis d'expedients i la
contractació menor, i l'aprovació del reconeixement general de les obligacions dels contractes
administratius.
Segon.Segon .- La delegació entrarà en vigor avui dia 13 de juny de 2015.
Tercer .- Donar compte d'aquesta Resolució al plenari de la corporació en la primera sessió que se
celebri.
Quart.Quart .- Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la
Generalitat, així com donar-ne la publicitat i difusió necessàries .
Cinquè .- Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar,
amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a
comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació. Alternativament, s'hi podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d'aquesta
notificació.
Si opteu per la interposició del recurs de reposició en via administrativa, transcorregut un mes des de
la seva interposició sense que hagi estat resolt, s'entendrà desestimat per silenci administratiu i a
partir de l'endemà podrà ésser interposat recurs contenciós administratiu davant els jutjats
contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de sis mesos .
No obstant això, podreu exercitar qualsevol altra acció si ho considereu convenient .
L'AJUNTAMENT EN PLE N 'HA PRES CONEIXEMENT

Alcalde:
Moltes gràcies. En aquest cas, es tracta només de què el Ple en resti assabentat. Els portaveus
coneixien, ja, aquestes resolucions des del moment de la signatura. Passem al punt tres, senyora
7

secretaria.
3).-PROPOSTA
NÚM.. 532
532// 2015 DE 13 DE JUNY
).- PROPOSTA RELATIVA A A RATIFICAR LA RESOLUCIÓ NÚM
2015 RELATIVA A CESSAR EL PERSONAL EVENTUAL AMB EFECTES DEL DIA 12 DE JUNY DE
2015 I ACORD DE MANTENIR PROVISIONALMENT PART DE L'
L'ESTRUCTURA DIRECTIVA DE
PERSONAL EVENTUAL DES DEL DIA 13 DE JUNY DE 2015 I FINS QUE EL PLE APROVI LA
NOVA ESTRUCTURA ORGANITZATIVA .
La Secretària explica de forma resumida el contingut de la proposta que es transcriu literalment a
continuació:
En data 13 de juny de 2015, s'ha aprovat la resolució d'Alcaldia número 532/2015, relativa a cessar el
personal eventual amb efectes del dia 12 de juny de 2015 i acord de mantenir provisionalment part de
l'estructura directiva de personal eventual des del dia 13 de juny de 2015 i fins que el Ple aprovi la
nova estructura organitzativa.
En el punt cinquè de l'esmentada resolució estableix la seva ratificació pel PLE .
Fonaments de dret :
Article 12 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril de l'Estat bàsic de l'empleat públic.
Articles 304, 305 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya
Articles 9, 10, 11 i 15 D 214/1990, de 30 de juliol, del Reglament de personal al servei d eles entitats
locals de Catalunya
Articles 104, 104 bis, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril de la Llei de bases de règim local.
Article 176 del Real decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril del Text refós de les disposicions legals
vigents en matèria de règim local
Disposició addicional segona del Real Decret 364/1995, 10 de març, del Reglament d’ingrés de personal
de l’administració, provisió de llocs i promoció .
Es proposa a l 'Ajuntament en Ple :
PRIMER.
PRIMER . Ratificar la resolució d'alcaldia número 532/2015, relatiu a cessar el personal eventual
amb efectes del dia 12 de juny de 2015 i acord de mantenir provisionalment part de l'estructura
directiva de personal eventual des del dia 13 de juny de 2015 i fins que el Ple aprovi la nova
estructura organitzativa. La part dispositiva de la mateixa es transcriu literalment a continuació

"Primer . Cessar el personal eventual directiu i d'assessorament amb efectes del dia 12 de
juny de 2015 que es relaciona:
Sr. Ricard Ros Puig. Gerent/Cap de l'àrea de territori i ciutat
Sr. Francesc Rubio Sánchez. Assessor coordinador de l'àrea de govern i economia
Sra. Carme Barbany Ciurans. Cap de l'àrea de planificació estratègica i ciutadania
Sr. Albert Soler Fuentes. Cap de l'àrea de serveis a la persona
Sr. Josep Lluís Castell Romero. Director de serveis de manteniment de ciutat i seguretat
Sr. Francesc Martínez Mateo. Director de serveis de benestar social
Sr. Teresa Llobet Illa. Coordinadora general de RUFA
Sra. Lídia Romero García (50%). Secretari/a suport grup municipal
Sr. Jordi Manils Tavio. Secretari/a suport grup municipal
Sra. Sheila Vidal Benítez. Secretari/a suport grup municipal
Fer la liquidació corresponent en la forma establerta per als funcionaris/es públics i personal
eventual, d'acord amb l'article 84 del Reglament Orgànic Municipal.
Segon.. Acordar que de forma provisional des del dia 13 de juny de 2015 i fins que el Ple en la
Segon
propera sessió aprovi la nova estructura organitzativa, continuarà la mateixa estructura
directiva, exercint les seves funcions, adscrits als llocs de treball que actualment ocupen com
a personal eventual directiu i d'assessorament les persones que a continuació es relacionen:
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Sr. Ricard Ros Puig. Gerent/Cap de l'àrea de territori i ciutat
Sr. Francesc Rubio Sánchez. Assessor coordinador de l'àrea de govern i economia
Sra. Carme Barbany Ciurans. Cap de l'àrea de planificació estratègica i ciutadania
Sr. Albert Soler Fuentes. Cap de l'àrea de serveis a la persona
Sr. Josep Lluís Castell Romero. Director de serveis de manteniment de ciutat i seguretat
Sr. Francesc Martínez Mateo. Director de serveis de benestar social
Tercer . Acordar que constaran d'alta en el règim de la Seguretat Social amb efectes del dia 13
de juny de 2015 i fins que el Ple aprovi la nova estructura organitzativa, així com que les
retribucions econòmiques corresponents els seran liquidades a partir de la data d'aprovació
del Ple amb efectes del dia 13 de juny de 2015.
Quart.. Autoritzar i disposar de la despesa amb una previsió del 13 de juny de 2015 fins el 31
Quart
de juliol de 2015, a les partides i AD que es detallen a continuació:
H100.92000.11000
H100.92000.11001
H100.92000.16000
H200.92070.11000
H200.92070.11001
H200.92070.16000
H300.15000.12000
H300.15000.12100
H300.15000.12101
H300.15000.16000
H301.16900.12000
H301.16900.12100
H301.16900.12101
H301.16900.16000
H400.32000.11000
H400.32000.11001
H400.32000.16000
H403.23100.11000
H403.23100.11001
H403.23100.16000

AD12015000000132
AD12015000000133
AD12015000000138
AD12015000000479
AD12015000000480
AD12015000000485
AD12015000000438
AD12015000000441
AD12015000000442
AD12015000000443
AD12015000000444
AD12015000000447
AD12015000000448
AD12015000000257
AD12015000000239
AD12015000000240
AD12015000000245
AD12015000000257
AD12015000000258
AD12015000000263

1.774,48 euros
4.336,74 euros
1.782,81 euros
1.774,48 euros
4.336,74 euros
1.782,81 euros
1.774,48 euros
1.273,36 euros
5.207,09 euros
1.453,94 euros
1.774,48 euros
1.273,36 euros
4.035,63 euros
1.453,94 euros
1.774,48 euros
4.336,74 euros
1.782,81 euros
1.774,48 euros
4.336,74 euros
1.782,81 euros

Quart.Quart
.- Ratificar la present resolució en la propera sessió plenària .
Cinquè.Cinquè
.- Publicar aquesta Resolució en el butlletí Oficial de la Província ."
SEGON.
SEGON . Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província
TERCER.
TERCER . Comunicar aquest acord a les persones interessades amb l'expressió de la possibilitat
d'interposar-hi els recursos corresponents.Notificar a les persones interessades aquesta resolució,
amb l'expressió de la possibilitat d'interposar-hi els recursos corresponents.
Alcalde:
Ara, sí que ens haurem d'estrenar aquí, votant. Vots favorables a la proposta? Els tretze vots
socialistes. Vots contraris? Seran cinc. Abstencions? en aquest cas, seran set. Hem de refer els
números, ja que hi han canvi d'hàbits. Per tant queda aprovada la proposta.
APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA,
ABSOLUTA, amb 13 vots favorables del Grup Municipal PSCPSC-CP (13)
13);
7 abstencions dels Grups Municipals de CIU (4), C's (2) i PP (1), i 5 vots en contra dels Grups
Municipals ERC -AGAG-AM (3) i CRIDA -CUP (2).

Alcalde:
Passem al número quatre, senyora secretaria.
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4).-PROPOSTA
).- PROPOSTA RELATIVA A A RATIFICAR LA RESOLUCIÓ NÚM.
NÚM. 533/
533 / 2015 DE 13 DE JUNY
2015 RELATIVA A CESSAMENT DELS CÀRRECS ELECTES I DETERMINACIÓ DELS ELECTES
QUE EXERCIRAN EL CÀRREC EN RÈGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA O PARCIAL AMB
CARÀCTER PROVISIONAL FINS QUE EL PLE APROVI LES DEDICACIONS EXCLUSIVES I
PARCIALS DELS CÀRRECS ELECTES .
La Secretària explica de forma resumida el contingut de la proposta que es transcriu literalment a
continuació:
En data 13 de juny de 2015, s'ha aprovat la resolució d'Alcaldia número 533/2015, relativa a
cessament dels càrrecs electes i determinació dels electes que exerciran el càrrec en règim de
dedicació exclusiva o parcial amb caràcter provisional fins que el Ple aprovi les dedicacions
exclusives i parcials dels càrrecs electes .
En el punt tercer de l'esmentada resolució estableix la seva ratificació pel PLE .
L'acord definitiu sobre el sistema retributiu per les dedicacions exclusives o parcials i el règim
d'indemnitzacions aplicable als regidors i regidores durant el present mandat s'adoptarà per acord de
Ple.
Fonaments de dret :
D'acord amb allò que disposa l'article 75, 75 bis, i 75 ter de la Llei de Bases de Règim Local,
modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l'administració
local, en relació amb l'article 84 del Reglament Orgànic Municipal sobre els membres de la corporació
que exerciran els càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial .
Es proposa a l 'Ajuntament en Ple :
PRIMER.
PRIMER . Ratificar la resolució d'alcaldia número 533/2015, relativa a cessament dels càrrecs electes
i determinació dels electes que exerciran el càrrec en règim de dedicació exclusiva o parcial amb
caràcter provisional fins que el Ple aprovi les dedicacions exclusives i parcials dels càrrecs electes, la
part dispositiva de la mateixa es transcriu literalment a continuació :

"Primer .- Cessar i donar de baixa en el règim de la seguretat social amb efectes 12 de juny de
2015, dels càrrecs electes que amb data d'avui i atesa la finalització del mandat corporatiu,
cessen en l'exercici del seu càrrec en règim de dedicació exclusiva o parcial segons el detall
següent:
Sra. Pietat Sanjuan Trujillo
Sr. Carlos Cabanillas Nájera
Sra. Aroa Ortego Cobos
Sr. Pere García de los Riscos
Sra. M. Carme Garrido López
Sra. Alba Barnusell i Ortuño
Sr. Albert Camps i Giró
Sra. Andrea Canelo Matito
Sra. Mª del Mar Sánchez Martínez
Sr. Juan Manuel Segovia Ramos
Fer la liquidació corresponent en la forma establerta per als funcionaris/es públics i personal
eventual d'acord amb l'article 84 del Reglament Orgànic Municipal.
Segon.Segon
.- Acordar que, de forma provisional des del dia 13 de juny de 2015 i fins que el Ple adopti
la resolució definitiva sobre els membres de la Corporació que exerciran els càrrecs en regim de
dedicació exclusiva o parcial, seran donats d'alta en el règim general de la Seguretat Social,
percebent la retribució anual bruta establerta en el pressupost del present exercici, i d'acord amb
el règim retributiu aplicable i el sistema d'indemnitzacions dels càrrecs electes, segon el detall
següent:
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Sra. Alba Barnusell i Ortuño
Sr. Albert Camps i Giró
Sra. Maria del Mar Sánchez Martínez
Sr. Juan Manuel Segovia Ramos
Sr. Edmundo Rodolfo Benza Alegria (Rudy)
Sra. Mònica Oliveres i Guixer
Sra. Andrea Canelo Matito
Sr. Francesc Arolas Pou
Sr. Álvaro Daniel Ferrer Vecilla
Sra. Sílvia Rodriguez López

Dedicació exclusiva (100%)
Dedicació exclusiva (100%)
Dedicació exclusiva (100%)
Dedicació exclusiva (100%)
Dedicació exclusiva (100%)
Dedicació parcial (50%)
Dedicació parcial (50%)
Dedicació parcial (50%)
Dedicació parcial (50%)
Dedicació parcial (25%)

Les quanties de les retribucions econòmiques corresponents a les dedicacions exclusives i
parcials, seran establertes per acord en el proper Ple i els càrrecs electes les percebran a partir de
la data d'aprovació del plenari amb efectes del dia 13 de juny de 2015.
Tercer .- Ratificar la present resolució en la propera sessió plenària .
Quart.Quart
.- Publicar aquesta Resolució en el butlletí Oficial de la Província "
SEGON.
SEGON . Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província
TERCER.
TERCER . Comunicar aquest acord a les persones interessades amb l'expressió de la possibilitat
d'interposar-hi els recursos corresponents.Notificar a les persones interessades aquesta resolució,
amb l'expressió de la possibilitat d'interposar-hi els recursos corresponents.
Alcalde:
Molt bé, en tot cas, es sotmet a votació. Vots favorables a la proposta? tretze. Vots contraris? sis.
Abstencions? sis. Per tant, queda aprovada la proposta.
APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA,
ABSOLUTA, amb 13 vots favorables del Grup Municipal PSCPSC-CP (13)
13);
5 abstencions dels Grups Municipals de ERCERC-AGAG-AM (3), C's (2) i PP (1), i 7 vots en contra dels
Grups Municipals CIU (4), CRIDACRIDA -CUP (2) I PP(
PP (1).

Alcalde:
Passem al punt número cinc, que és la proposta relativa al règim de sessions ordinàries del Ple
5).-PROPOSTA
).- PROPOSTA RELATIVA A RÈGIM DE SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLE
La Secretària explica de forma resumida el contingut de la proposta que es transcriu literalment a
continuació:
L'article 46 de la Llei 7/85 de 2 d'abril de Bases del Règim Local estableix que el funcionament del Ple
de les Corporacions locals s'ajustarà a diferents regles, entre elles, que el Ple en municipis de més de
20.000 habitants ha de celebrar una sessió ordinària com a mínim cada mes, tot això sense perjudici
de les sessions extraordinàries i les extraordinàries urgents .
L'article 98 a) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril pel qual s'aprova el text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
L'article 78.1 del R.D. 2568/1986 de 28 de novembre pel qual s'aprova el Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les Entitats locals que estableix :
"Son sesiones ordinarias aquellas cuya periodicidad esta preestablecida. Dicha periodicidad será
fijada por acuerdo del propio Pleno adoptado en sesión extraordinaria, que habrá de convocar el
Alcalde o Presidente dentro de los treinta días siguientes al de la sesión constitutiva de la Corporación
y no podrá exceder del límite trimestral a que se refiere el artículo 46.2.a) d"
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L'article 46 del Reglament Orgànic Municipal estableix que :
"El Ple té sessió ordinària, com a mínim, un cop al mes, excepte períodes vacacionals i causes
justificades, prèvia consulta a la Junta de portaveus"
Es proposa a l 'Ajuntament en Ple :
1. Acordar que el Ple estableix les seves sessions ordinàries el darrer dimarts de cada mes a les
19.30, llevat dels períodes vacacionals .

Alcalde:
Aquí, entenc que hi ha acord. O algú demana votació? Hi ha acord! Per tant, l'aprovem per unanimitat.
APROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde:
Passem al punt número sis, proposta relativa a la constitució dels grups municipals .
6).-PROPOSTA
).- PROPOSTA RELATIVA A LA CONSTITUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS I LA DESIGNACIÓ
DELS SEUS PORTAVEUS
La Secretària explica de forma resumida el contingut de la proposta que es transcriu literalment a
continuació:
Segons allò que disposa l'article 32è. del Reglament Orgànic Municipal els diferents grups municipals
han comunicat a la Secretaria de la Corporació, la composició dels mateixos i la designació del
portaveu titular i del portaveu suplent.
De conformitat amb allò que disposa l'article 36 del ROF .
Es proposa a l 'Ajuntament en Ple :
Donar compte al Ple de la corporació de la composició dels grups municipals i de la designació dels
seus portaveus:
GRUP MUNICIPAL PSC-CP integrat pels regidors i regidores següents:
Josep MAYORAL I ANTIGAS
Alba BARNUSELL I ORTUÑO
Jordi TERRADES I SANTACREU
Mònica OLIVERES I GUIXER
Albert CAMPS I GIRÓ
Maria del Mar SÁNCHEZ MARTÍNEZ
Mireia LÓPEZ ONTIVEROS
Juan Manuel SEGOVIA RAMOS
Andrea CANELO MATITO
Francesc AROLAS POU
Àlvaro Daniel FERRER VECILLA
Silvia RODRIGUEZ LÓPEZ
Edmundo Rodolfo BENZA ALEGRIA (Rudy)

Portaveu –
Suplent -

Jordi TERRADES i SANTACREU
Albert CAMPS i GIRO
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GRUP MUNICIPAL CIU integrat pels regidors i regidores següents:
Àlex SASTRE PRIETO
Josep Maria NOGUERA AMIEL
Oriol VILA CASTELLÓ
Eugènia LLONCH BONAMUSA

Portaveu –
Suplent –

Àlex SASTRE PRIETO
Josep Maria NOGUERA AMIEL

GRUP MUNICIPAL ERC-AG-AM integrat pels regidors i regidores següents:
Pep MUR I PLANAS
Núria MAYNOU I HERNÁNDEZ
Chakir EL HOMRANI I LESFAR
Portaveu –
Suplent –

Pep MUR I PLANAS
Núria MAYNOU I HERNÁNDEZ

GRUP MUNICIPAL C's integrat pels regidors i regidores següents:
Enrique MESEGUER CASAS
Roberto CARMANY VALLS
Portaveu –
Suplent –

Enrique MESEGUER CASAS
Roberto CARMANY VALLS

GRUP MUNICIPAL CpG-CUP-PA integrat pels regidors següents:
Maria OLIVER RECHE
Eduard NAVARRO DOMÉNECH

Portaveu –
Suplent –

Maria OLIVER RECHE
Eduard NAVARRO DOMÉNECH

GRUP MUNICIPAL P.P. integrat pel regidor següent:
José Maria MOYA LOSILLA
Portaveu –

José Maria MOYA LOSILLA

Alcalde::
Bé, aquí cal intuir que hi ha acord de tots els grups, ja que són propostes de tots els grups municipals,
per tant, si no hi ha cap inconvenient.
(hi ha una breu intervenció del Sr. Eduard Navarro que no queda registrada)
Sr. Navarro:
El nostre grup municipal és de La Crida per Granollers - CUP, es fa referència a la CUP, però
voldríem, doncs que això es tingués en compte.
Em sembla una observació pertinent, i que la senyora secretaria ha de tenir en compte sempre que
anomeni el grup.
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APROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde:
Passem al punt número set. Que és el que fa referència a la constitució a les comissions informatives,
i a la designació dels seus membres.
7).-PROPOSTA
).- PROPOSTA RELATIVA A LA CONSTITUCIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES DE
CARÀCTER PERMANENT I DESIGNACIÓ DELS SEUS MEMBRES
La Secretària explica de forma resumida el contingut de la proposta que es transcriu literalment a
continuació:
Atès allò que disposen els articles del 17 al 25 del Reglament Orgànic Municipal, les comissions
informatives es constituiran per a l'estudi, l'informe o consulta dels assumptes que hagin d'ésser
sotmesos a la decisió del Ple o de la Junta de Govern Local quan actuï per delegació d'aquest, així
com el seguiment de la gestió de l'alcalde, la Junta de Govern Local i els regidors que exerceixin
delegacions per delegació.
Pel que fa a la seva composició, tots els grups polítics han de designar els membres que els
representaran seguint el criteri de proporcionalitat a la seva representativitat en l 'Ajuntament.
Es proposa a l 'Ajuntament en Ple :
Primer. Acordar la creació de cinc comissions informatives amb la denominació i composició
següents:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L 'ÀREA DE PROCESSOS ESTRATÉGICS I COMUNICACIÓ
PSC-CP (3) –

titulars:
suplents:

Alba Barnusell, Sílvia Rodríguez i Andrea Canelo
Albert Camps i Juanma Segovia

CIU (1) -

titulars:
suplents:

Eugènia LLONCH BONAMUSA
Àlex SASTRE PRIETO

ERC-AG-AM (1)

titulars:
suplents:

Núria MAYNOU I HERNÁNDEZ
Chakir EL HOMRANI I LESFAR

C's (1) -

titulars:
suplents:

Enrique MESEGUER CASAS
Roberto CARMANY VALLS

CpG-CUP-PA (1) -

titulars:
suplents:

Eduard Navarro i Domènech
Maria Oliver Reche

PP (1) -

José Maria MOYA LOSILLA

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L 'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA
PSC-CP (3) –

titulars:
suplents:

Jordi Terrades, Andrea Canelo i Alba Barnusell
Francesc Arolas i M.Mar Sánchez

CIU (1) -

titulars:

Josep Maria NOGUERA AMIEL
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suplents:

Oriol VILA CASTELLÓ

ERC-AG-AM (1)

titulars:
suplents:

Chakir EL HOMRANI I LESFAR
Núria MAYNOU I HERNÁNDEZ

C's (1) -

titulars:
suplents:

Enrique MESEGUER CASAS
Roberto CARMANY VALLS

CpG-CUP-PA (1) -

titulars:
suplents:

Maria Oliver Reche
Eduard Navarro i Domènech

PP (1) -

José Maria MOYA LOSILLA

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L 'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT
PSC-CP (3) –

titulars:
suplents:

Albert Camps, Juanma Segovia i Mònica Oliveres
Alba Barnusell i M.Mar Sánchez

CIU (1) -

titulars:
suplents:

Oriol VILA CASTELLÓ
Àlex SASTRE PRIETO

ERC-AG-AM (1)

titulars:
suplents:

Pep MUR I PLANAS
Núria MAYNOU I HERNÁNDEZ

C's (1) -

titulars:
suplents:

Enrique MESEGUER CASAS
Roberto CARMANY VALLS

CpG-CUP-PA (1) -

titulars:
suplents:

Eduard Navarro i Domènech
Maria Oliver Reche

PP (1) -

José Maria MOYA LOSILLA

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L 'ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA
PSC-CP (4) –

titulars:
suplents:

Francesc Arolas, Álvaro Ferrer, Sílvia Rodríguez i Mireia López
Mònica Oliveres i Rudy Benza

CIU (1) -

titulars:
suplents:

Àlex SASTRE PRIETO
Eugènia LLONCH BONAMUSA

ERC-AG-AM (1)

titulars:
suplents:

Núria MAYNOU I HERNÁNDEZ
Pep MUR I PLANAS

C's (1) -

titulars:
suplents:

Enrique MESEGUER CASAS
Roberto CARMANY VALLS

CpG-CUP-PA (1) -

titulars:
suplents:

Eduard Navarro i Domènech
Maria Oliver Reche

PP (1) -

José Maria MOYA LOSILLA

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L 'ÀREA D'
D 'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR
PSC-CP (3) –

titulars:
suplents:

Rudy Benza, M.Mar Sánchez i Albert Camps
Sílvia Rodríguez i Francesc Arolas

CIU (1) -

titulars:

Àlex SASTRE PRIETO
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suplents:

Josep Maria NOGUERA AMIEL

ERC-AG-AM (1)

titulars:
suplents:

Chakir EL HOMRANI I LESFAR
Pep MUR I PLANAS

C's (1) -

titulars:
suplents:

Enrique MESEGUER CASAS
Roberto CARMANY VALLS

CpG-CUP-PA (1) -

titulars:
suplents:

Maria Oliver Reche
Eduard Navarro i Domènech

PP (1) -

José Maria MOYA LOSILLA

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
PSC-CP (3) –

titulars:
suplents:

Jordi Terrades, Andrea Canelo i Alba Barnusell
Francesc Arolas i M.Mar Sánchez

CIU (1) -

titulars:
suplents:

Josep Maria NOGUERA AMIEL
Oriol VILA CASTELLÓ

ERC-AG-AM (1)

titulars:
suplents:

Chakir EL HOMRANI I LESFAR
Núria MAYNOU I HERNÁNDEZ

C's (1) -

titulars:
suplents:

Enrique MESEGUER CASAS
Roberto CARMANY VALLS

CpG-CUP-PA (1) -

titulars:
suplents:

Maria Oliver Reche
Eduard Navarro i Domènech

PP (1) -

José Maria MOYA LOSILLA

Segon. La presidència nata de les comissions informatives que correspon a l'alcalde, podrà ésser
delegada en un president efectiu, el qual serà designat a proposta de la comissió corresponent i serà
elegit d'entre els membres que la integrin.
Tercer. La periodicitat de les sessions, dies i horari de celebració, seran determinats de manera
autònoma per cadascuna de les comissions.
Quart. Acordar que les comissions informatives, en funció de les matèries que abastin, emetran
dictamen de tots els assumptes que hagin d'ésser sotmesos a decisió del Ple de la Corporació i dels
de la Junta de Govern Local quan actuï per delegació plenària. Així mateix, assumiran el seguiment de
la gestió de la Junta de Govern Local i dels regidors delegats mitjançant la relació d'acords i
resolucions adoptades.
Cinquè. Acordar que al no ser proporcional la representativitat dels membres de les comissions
informatives, d'acord amb allò que disposa l'article 60.5 del D.L. 2/2003 de 28 d'abril pel qual s'aprova
el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, les comissions informatives aplicaran
el sistema de vot ponderat, és a dir, el vot de cada membre de la comissió tindrà el valor de la
representació del seu Grup al Ple.

Alcalde:
Moltes gràcies. Com he comentat al principi. Aquest és el punt en el que centrarem el debat. Primer
fem el debat i llavors votarem. L'acord de la Junta de Portaveus es expressar el debat en aquest punt,
i a partir d'aquí ja anirem fent les votacions successives , senyora secretaria, sí?
Bé, per tant, deia que em toca explicar al conjunt del consistori la proposta que fa el govern de
l'organització. Aquest Ple el que fa és estructurar el Govern, per això proposem avui un organigrama, i
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alhora, farem el nomenament de totes les funcions que tenen el conjunt de regidors i regidores. Tant
del govern, com de l'oposició. Per tant, no només estructurar el govern, si no que estructura el conjunt
de la institució. A partir d'avui, cada persona que composa aquest plenari, i a l'hora també, persones
que acompanyen els diferents grups, i que col·laboren des de fora d'aquest consistori, sabran...
tindran exactament la seva adscripció. Per tant, estructurem el govern, també estructurem les
comissions informatives, i també regulem la presència dels grups municipals en els diferents
organismes.
Podria dedicar uns minuts a explicar l'organigrama, que és el que acostumem a fer en aquest plenari
inicial. Mireu, com ha explicat la senyora secretaria, plantegem cinc àrees. Recordem que fa quatre
anys treballàvem en quatre àrees i el que plantegem és l'augment d'una àrea. Si em permeten
explicaré, molt per sobre, el contingut de cadascuna d'aquestes àrees. Les funcions i els encàrrecs
essencials que tenen des del punt de vista funcional, valgui la redundància, i sobretot m'aturaré en les
novetats.
La primera àrea és la que es denomina: Àrea de Processos Estratègics i Comunicació, serà presidida
per la primera tinent alcalde, per la senyora Alba Barnusell i té una configuració diferent a l'anterior
mandat, bàsicament les seves funcions, les funcions d'aquesta àrea serà tot el que fa referència a les
relacions institucionals, també l'impuls i el seguiment de la feina dels serveis jurídics i de contractació,
i alhora tindrà un pes essencial la seva feina, tot el que fa referència a l'impuls dels processos
estratègics i de programació. Vol dir que l'equip de la regidora Barnusell, tindrà, té ja l'encàrrec
d'elaborar el Pla d'Actuació Municipal en coordinació amb els diferents membres de govern, i alhora
també parlant amb el conjunt de la ciutadania té l'encàrrec d'impulsar el Pla Estratègic i té l'encàrrec
també, de dedicar els seus esforços en la projecció i la promoció de la ciutat .
També, en aquest àmbit hi trobàrem tot allò que fa referència a la Cultura de la Pau, i el paper que té
Granollers com a ciutat capdavantera en els treballs d'Alcaldes per a la Pau. També ocupa la feina
d'aquesta àrea, tot allò que fa referència al Govern Obert, l'OpenData i els elements de transparència.
I en definitiva, també l’Àrea de Processos Estratègics i Comunicació té l'encàrrec de buscar la
vinculació entre l'estructura tècnica i la estructura política. Per tant, una funció de caràcter intern, de
caràcter inclús al govern, i sobretot una mirada llarga cap al futur de la ciutat.
L'Àrea de Govern i Economia, tindrà com a tinent d'alcalde en Jordi Terrades, aquesta és una àrea
que manté una fisonomia clàssica, el que farà serà gestionar la Hisenda Municipal, els serveis
generals i alhora la Promoció Econòmica, en aquest cas, acompanyada per la regidora Andrea
Canelo.
La novetat d'aquesta àrea? bàsicament que incorpora tot allò que fa referència a la Societat del
Coneixement, tot allò que fa referència als serveis tecnològics. La mirada cap a la ciutat intel·ligent,
cap a la ciutat posada al servei dels ciutadans, a partir de les tecnologies de la informació i la
comunicació, correspondrà al senyor Jordi Terrades i en el seu equip . A l'Àrea de Territori i Ciutat, que
presidirà l'Albert Camps (encara no estic situat, l'Albert Camps abans estava a la meva dreta i ara està
a la meva esquerra) té una configuració molt similar a la de l'anterior mandat. Simplement dels àmbits
de competència que hi havien en aquesta àrea, se'n segrega un i explicaré el perquè, que és la Policia
Local. Per tant, en aquest àmbit s'hi trobarà els Serveis Municipals, els de Mobilitat, l'Urbanisme i
l'Habitatge, les Obres i Projectes i el Medi Ambient. Una configuració, per tant, molt, molt diferent a la
que, doncs, la que va anar funcionant en l'anterior mandat.
Li passa el mateix a l'Àrea de Serveis a les Persones, presidida per la Mireia López Ontiveros, i que té
el contingut, també, clàssic de Cultura i Joventut, Educació i Esports. I aquí, segrega totes les feines
de Benestar Social, Serveis Socials i Salut que configuren una nova gran àrea i aquesta,
probablement, és la novetat més important que plantegem. Plantegem, en l'organigrama, la creació
d'una àrea que li diem, d'Acció Comunitària i Benestar. És l'expressió organitzativa d'un compromís,
d'un compromís potent d'aquest govern, que és fer del civisme i de la convivència una prioritat
essencial d'aquest govern. Per això, ens hi semblava que calia donar-li una forma molt potent en
aquesta àrea que presidirà la Maria del Mar Sánchez, acompanyada pel Rudy Benza i que tractarà els
temes de Serveis Socials. Recordem que avui són d'una importància cabdal, ha augmentat de manera
exponencial les atencions en les persones que estan en risc d'exclusió, i alhora presenta com a
novetat el fet de què l'ARSAL, aquesta llei que està flotant permanentment en la nostra vida, en la vida
de les administracions locals, tira endavant; el dia 31 de desembre del 2015 els ajuntaments, els
catalans i els de fora de Catalunya perdrem les competències en Serveis Socials, per tant, hi ha una
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feina molt important de vetllar per no perdre aquestes competències, per això haurem de treballar
molt, regidora. I alhora, per estar al costat d'aquella gent que pitjor s'ho passa.
Al costat dels temes de Serveis Socials, hi hauran també els de Salut Pública i sobretot es crea un nou
servei que li diem Acció Comunitària, que engloba tots els factors de participació ciutadana i barris,
mediació comunitària, voluntariat i seguretat ciutadana; busquem una visió integral, en tots aquests
temes, amb un objectiu que és la cohesió, aquest és l'itinerari que ens hem marcat. L'objectiu central
que ens hem proposat i per això aquesta modificació.
Cohesió, definida i dibuixada conjuntament amb els ciutadans i ciutadanes, per això en aquest àmbit
també hi han tots els temes vinculats a la participació. Es tracta d'avançar cap a aquesta voluntat
d'una ciutat inclusiva, conjuntament amb la ciutadania, amb els ciutadans i les ciutadanes al costat.
Aquesta és l'organització que ens proposem, que els hi proposem i que a partir d'avui ja començarà a
posar-se en marxa. Com sempre, aquesta acció de govern, i aquesta organització que proposem, té al
costat cinc comissions informatives. Per a nosaltres el paper de les comissions informatives és clau,
ho ha estat sempre i intentarem seguir impulsant que les comissions informatives siguin aquest espai
d'informació del govern amb l'oposició. Nosaltres portarem en les comissions informatives totes
aquelles qüestions que vagin a les Juntes de Govern, encara que la llei no ho obligui; però ho hem fet i
ho seguirem fent, perquè em sembla que és l'espai on compartir aquestes reflexions i, també
d'informar sobre les decisions que pren el govern.
I veurem, també, periòdicament compte de l'acció de govern, encara que no hagi de passar per cap
òrgan de govern, ni de la Junta de Govern, ni del Ple. I òbviament també, en aquest cas, com a
requisit legal que és, però també com a voluntat política, i passarem i tractarem tot aquells temes que
s'han de debatre i aprovar en aquestes sessions plenàries. Per a nosaltres, és un espai d'informació,
però també és un espai de debat, un espai que el volem viu, el volem actiu. És un espai ha
d'emmarcar la participació dels grups municipals, és un lloc per parlar, parlar, parlar, parlar... i si
podem: acordar!
La voluntat que expressem, i ho vam fer el dia de la constitució de l'Ajuntament és que les comissions
informatives siguin l'espai de consens, l'espai de trobament. Hi posem tots els esforços possibles
perquè això sigui així, òbviament. El camí de consens és un camí complex, és un camí sinuós i que
requereix la voluntat de tots. Nosaltres, intentarem que sigui un camí profitós.
També tractarem en aquest plenari les dedicacions i les remuneracions dels regidors i regidores que
integren el govern. Afirmar de nou que és una proposta austera i ajustada. Recordem que l'ARSAL, la
llei que abans he fet esment, per primera vegada fixa els límits dels sous dels regidors i regidores , i en
limita les dedicacions. En el nostre cas, l'equip de govern no utilitza ni el cinquanta per cent d'allò que
preveu l'ARSAL, és a dir, que estaríem per sota dels límits que marca la llei, de manera substancial i
voluntària, també, eh! austeritat, ens hi sembla que és un argument essencial, i alhora també pel que
fa a l'estructura tècnica municipal l'estructura tècnica de govern, l'articulem amb molt pocs càrrecs de
confiança. Càrrecs de confiança eventual, el govern només en proposa quatre. Veurem que hi ha
quatre més, però que en aquest cas, corresponen a l'oposició.
Per tant, el conjunt de l'estructura directiva de la casa, la nostra voluntat és anar-la conformant amb
els grans professionals que té l'Ajuntament de Granollers. Hi ha gent molt valuosa, i el que mirem és
que cada vegada hi hagi més gent de la casa, més treballadors municipals, amb tota la història i
bagatge i la formació que tenen, per tal de què ocupin els càrrecs directius. Aquest és el nostre
compromís, aquest és la nostra voluntat.
I alhora, també hi haurà un últim paquet, que seran els tres últims punts de l'ordre del dia, si no vaig
errat. En el que proposarem unes modificacions, sobre els estatuts de les societats municipals, a
l'efecte d'augmentar el nombre de membres dels consell d'administració, per tal de què atès de què hi
ha hagut un increment del número dels grups municipals. Tothom, tots els grups municipals puguin
estar presents en els consells d'administració de les empreses municipals .
Aquesta, en definitiva seria la meva primera intervenció, la proposta. I ara, aquí el que tocaria és
entrar en un torn d'intervencions del diferents grups municipals. Com sempre comencem pel grup amb
menys número de regidors i anem creixent, vaja, anem de menys a més.
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Per part del Partir Popular, el senyor Moya, endavant.

Sr. Moya:
Gràcies alcalde. Bona tarda a tots i a totes.
El passat tretze de juny, en aquesta mateixa Sala de Plens van explicar tots vostès quina seria la
nostra política, seria constructiva, útil, eficient, eficaç i propera.
Nosaltres comencem amb moltes ganes de poder treballar en equip, treballar entre tots els grups
polítics per millorar encara més aquesta Granollers .
Però ha vegades les coses no són com a molts ens agradaria que fossin, no? la nostra sorpresa és
que han sigut unes primeres reunions amb l'equip de govern sobre aquest Ple i ens hem trobat amb
unes portes tancades al diàleg. Repetida negativa a les propostes que havíem fet arribar. Ens hem
trobat davant d'un gran mur impossible de franquejar a l'anomenat: majoria absoluta! Amb el qual, no
ens han donat opció al diàleg, ni al consens. Se'ns ha dit un no rotund, justificant-se que les coses són
així, perquè sí! la qual cosa, denota una dinàmica que són així, i així és quedaran. Perquè entenem,
que tenen majoria absoluta.
Espero i desitjo que aquesta corporació treballi en conjunt aquesta legislatura, que no governi en
solitari, perquè tots sumem i formem part de consistori. Si, això no és així, a llavors la política
municipal d'aquesta ciutat es veurà molt marcada per aquesta forma de fer. En definitiva, nosaltres en
aquesta legislatura sí que farem tot el possible per dialogar, per arribar al consens amb tothom.
Treballarem i farem créixer Granollers perquè , com hem dit sempre: sentim Granollers!
Gràcies

Alcalde:
Moltes gràcies. Per la CUP, perdó per La Crida Granollers-CUP. Té la paraula la senyora...

Sra. Oliver:
Podeu dir Crida-CUP, i potser acabarem abans...

Sr. Mayoral:
És igual no tenim pressa... endavant!

Sra. Oliver:
Bona tarda a tothom. Bé, permeteu-me si us sembla començar amb tres prèvies. En principi, tenim
aquí la bandera LTGB, ens faltaria una petita bandera grega i ens faltaria un crespo negre.
La bandera de LGTB, sabeu que evidentment el 28 de juny va ser el dia de l'orgull gai, i
lamentablement l'Ajuntament de Granollers no va permetre que la bandera gai onegés al balcó de
l'Ajuntament, com així ho havia, algun col·lectiu que ho havia demanat. Les raons per les quals, se'ns
havia o se'ns ha comunicat, per les quals no podia onejar la bandera, era per raons que no era una
bandera oficial. Més enllà de les oficialitats, també és veritat que la Festa Major, i amb tota la raó del
món penja la bandera blava i bandera blanca, i a més amb tota la legitimitat del món. Però més enllà,
diguéssim, de l'oficialitat en la qual hi creiem poc si que és veritat que entenem que hi ha d'haver una
defensa explicita i sense excuses i sense superfluixis legals; per manifestar públicament la llibertat
sexual i el dret a estimar-nos com vulguem. Per tant, fem un lament des d'aquí, que no s'hagués pogut
penjar aquesta bandera a l'Ajuntament del nostre poble.
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En tot cas, ens faltaria una bandera grega perquè evidentment estem en deute amb el poble grec,
perquè ens congratulem, evidentment, pel dia 5 de juliol hi hagi un referèndum en contra de la troica, i
perquè a més convidem a tothom i també des d'aquí, que és la veu de la casa del poble, perquè
aquest dijous com tots els ajuntaments de Catalunya ens concentrem a dos quarts de vuit a favor del
poble grec, i en contra de la dictadura de la troica.
I faltaria un crespo negre, ho dic, perquè avui, evidentment, la democràcia està una mica més de dol,
no? és a dir, acaben d'aprovar la llei "Mordaza", amb la qual cosa, doncs evidentment veiem la llibertat
d'expressió, doncs una mica més malmesa.
Dit això, venim a parlar de cartipàs municipal i evidentment, la CUP com era d'esperar, doncs fa una
esmena a la totalitat i per tant presenta un vot: No, a aquest cartipàs municipal.
I volem destacar tres aspectes importantíssims. Un pel que fa referència al sous i retribucions, un altre
pel que fa, una petita valoració de l'organigrama que molt bé ha comentat en Mayo, i un comentari,
també respecte a les comissions informatives.
El nostre punt de partida, evidentment, i això és una cosa nova, per tant, no ho estem comentant avui
per primera vegada. La voluntat de La Crida - CUP és trencar amb els privilegis concedits per a la
classe política, és a dir, entenem la política com un servei, no? Un servei popular molt, mai allunyat,
en qualsevol cas, dels problemes del carrer i quan parlem de què no pot estar allunyat dels problemes
del carrer, entenem que tampoc podem els sous estar massa allunyats, diguéssim, de la mitjana del
que cobren les classes populars.
Dit això, ras i curt. Lògicament, perquè així ho venim, no? perquè així ho venim comprovant, i així ho
venim manifestant i així ho venim vivint els vint-i-tres alcaldes o parlamentaris o regidors de la CUP
repartits arreu del territori. Nosaltres fem una proposta, ferma i inequívoca de què el sou d'alcaldia i
regidors que estan a temps complert, cobrin un sou de mil cinc-cents euros al mes, que és el que
estem cobrant, insisteixo, ja dic que a parlaments, alcaldies i regidories. Per tant, lògicament em
sembla una vergonya, que sous com cinquanta-vuit mil euros aproximadament que deu rondar el sou
de l'alcalde o més de quaranta-sis mil euros, el sou que cobraran les regidores. Doncs estiguin
bastant per sobre de la mitjana actual dels treballadors i treballadores a Catalunya, que ronden uns
vint-i-quatre mil euros.
Per tant, no defensem l'austeritat en termes del neoliberalisme, de la troica perquè som contraris a
l'austericidi. Probablement tampoc entenem el mateix concepte d'austeritat que ha comentat abans el
Mayo. Però si que és veritat que d'alguna manera apel·lem perquè els sous i donada la conjuntura
econòmica i social, doncs siguin bastant més humils.
A banda d'aquesta rebaixa de sous, La Crida-CUP hi ha fet una proposta, evidentment, que ja ho vam
comentar amb altres grups del consistori. És fer una rebaixa del trenta-tres per cent de l'assignació
que des de l'Ajuntament se'ns fa als grups municipals. Proposem una rebaixa del trenta-tres per cent
que afecti, no només a la partida per regidor, si no a la partida fix com a grup municipal. Per tant,
estem parlant entre una cosa i altra, podem arribar a ascendir a un estalvi de dos-cents seixanta mil
euros aproximadament. Dos-cents seixanta mil euros és la nostra proposta d'estalvi.
I evidentment, la pregunta cabdal és: i que podem fer? que podríem fer, amb aquest estalvi? i quan dic
podríem, utilitzo perfectament aquest condicional, malauradament que no ha pogut esdevenir un
present de l'indicatiu. Són diners públics, per tant, entenem que han de revertir sobre la societat, sobre
els granollerins i sobre les granollerines; i en concret posar més èmfasi en la gent, que com bé,
comentàvem abans estan patint, no? d'una manera més sagnant les conseqüències d'aquesta crisi.
Que podríem estalviar-nos? doncs per exemple, quantes beques podrien ampliar aquests diners, de
material didàctic i de llibres. Quantes beques podríem haver aplicat per casals d'estiu? Quantes
beques per a escoles bressol municipals? quantes beques, per exemple, de suport psicològic per
infants i adolescents podríem ampliar amb aquests diners? i ampliar, per exemple el propi Pla de Xoc
de l'Ajuntament. Per exemple, el Pla de Xoc... diu que inverteixen uns sis-cents mil euros per crear
uns setanta llocs de treball durant sis mesos. Això implica, aproximadament uns nou mil euros per
persona, que implica uns mil quatre-cents euros bruts, ras i curt!
Quants llocs de treball més s'hi podrien crear, amb dos-cents seixanta mil euros?
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El Pla de Xoc de l'Ajuntament tenen dos pisos d'acollida, només! Considerar que llogar un pis pot
costar uns nou mil vuit-cents euros. Amb dos-cents seixanta mil euros, quants pisos més podríem
destinar a lloguer social?
O dels dos-cents seixanta mil euros, que proposem d'estalvi dedicar-ne, per exemple, cinc mil euros
que actualment només s'hi dediquen vint mil contra la pobresa energètica. Per exemple, no? En
definitiva, parlem d'un estalvi que equival poc més de la partida anual que es destinarà a Roca
Umbert. Estem parlant d'una partida que duplica la partida, diguéssim, actual d'espais verds i de
jardins. I també és poc menys de la meitat de la partida total que s'hi destinarà a equipaments
educatius durant el 2015.
Per tant, entenem que amb aquesta mesura que els grups quedarien absolutament reforçats per la
partida pressupostària si hagués voluntat política, podríem fer qualsevol d'aquestes propostes. I en
aquest sentit, òbviament perquè hem de ser coherents en la proposta que estem posant damunt la
taula. Lògicament, la CUP rebrà uns dos-cents... no... uns dotze mil euros de més en funció d'aquesta
proposta que estem posant damunt de la taula. I per tant, evidentment, són uns diners que no ens
quedarem com a Crida-CUP, aquests dotze mil euros, nosaltres els pensàvem, i dic pensàvem
proposar a votació col·lectiva per dedicar-los, per revertir-los a col·lectius, moviments socials de la
ciutat. Però malauradament, i en funció de l'aprovació que he comentat abans de la llei "Mordaza",
doncs segurament aquests dotze mil euros hauran d'anar destinats a pagar les multes. Multes,
evidentment perquè seguirem defensant les ocupacions, seguirem desobeint lleis injustes, seguirem
manifestant-nos i seguirem en definitiva fent ús de la llibertat d 'expressió com a nostra trinxera, no?
I abans d'acabar, permeteu-me fer un parell de comentaris, valoracions. Un respecte a l'organigrama
que he comentat, i un altre respecte a les comissions informatives. Evidentment, entenem que
l'organigrama municipal, lògicament ha de respondre als objectius polítics concrets, i per tant han de
posar de manifest, entenem en aquesta conjuntura actual, el moment de crisis que vivim. Per tant, ras
i curt, ens ha semblat un organigrama, diguéssim, que l’haguéssim fet nosaltres, potser en un
llenguatge menys asèptic, en un llenguatge menys tecnocràtic i que en tot cas, haver respost més a
les necessitats de la majoria social. És a dir, trobem a faltar, per exemple, una àrea de drets socials,
justícia i redistribució que pogués aplegar , doncs, serveis socials, educació, salut, ocupació, habitatge.
I que a més a més, tinguessin un denominador comú que és la lluita, la lluita que necessitem posar
damunt la taula que és la lluita contra la precarietat, i l'impuls d'una economia social. També,
evidentment trobem a faltar una àrea de participació ciutadana, perquè evidentment nosaltres som
aquells que no concebem les persones, ni com a receptores passives, ni com a mers consumidors o
consumidores de serveis, sinó que entenem la ciutadania com a subjecte actiu, i per tant, protagonista
de la seva pròpia història. I lògicament, no ens podríem oblidar del que nosaltres considerem
absolutament imprescindible, i que probablement amb una bona regidoria d'igualtat, coses com
aquestes no haguessin passat, no?
És a dir, una regidoria d'igualtat que vetlli, lògicament perquè la qüestió de gènere sigui una qüestió
transversal a totes les polítiques municipals. I ja acabo, en quan a les comissions informatives.
entenem que són molt importants, que tota la informació cabdal que passa pel Ple, que passa per
l'Ajuntament, acaben repercutint en les comissions informatives. Bé, no entenem que només siguin
comissions, en les quals, hi participen els partits polítics . És a dir, la proposta de La Crida-CUP és que
les comissions informatives haurien de ser obertes i participades, no només lògicament, els partits
polítics que estem aquí representants, sinó aquells que no hi són representats i a més a més oberta a
moviments socials i al teixit associatiu que evidentment, com comentava abans ha de ser partícep i
subjecte de la seva pròpia història.
Gràcies

Alcalde:
Moltes gràcies. Endavant, el portaveu de Ciutadans.

Sr. Meseguer:
Bona tarda a tothom. Gràcies, senyor alcalde.
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Nosaltres, des de Ciutadans, no farem d'aquest Ple, un Ple negatiu on l'únic objectiu sigui desmuntar
l'organisme i les funcions assignades a cada membre del govern.
Primer, perquè Ciutadans és un grup de nova constitució en el consistori, com tothom ja sap i perquè
nosaltres, ja vam dir en el Ple de constitució que el que volíem fer era una oposició constructiva, i per
fer una oposició constructiva el que s'ha de fer és escoltar, observar i fiscalitzar, per poder valorar i
després criticar o felicitar. I com és lògic, en dues setmanes no tenim la informació suficient. No
podem entrar a prendre decisions, en dos setmanes, hem d'anar rebent informació i a partir d'aquí
muntar l'estratègia que sigui més correcte.
Per tant, el que farem serà una sèrie d'observacions i precs per tal de què es recullin i es tinguin en
compte. Veient que en la legislatura anterior tenien quatre àrees. El senyor alcalde ha estat comentant
la cinquena àrea, i en aquesta nova hi incorpora una àrea més. Per a nosaltres és important saber si
aquesta àrea de més, si a assumit més àmbits o simplement el que ha fet ha sigut diversificar. Si fos
així, no veiem la necessitat d'ampliar una àrea més, simplement, bé, s'ha donat una explicació i seria
a valorar sí realment aquesta àrea és necessària o no.
Per altra banda, tenim les comissions informatives, sense tindré el coneixement encara del
funcionament. Demanem que sigui un espai de debat obert per a tots els grups municipals, ja que
creiem que és el millor moment d'aclarir qualsevol dubte i aportar idees, i iniciatives junt amb el
Govern de la ciutat. Creiem que en un municipi de gairebé seixanta mil habitants, el fet de què hi hagi
onze dedicacions és just, i no ho criticarem, ja que a més són les mateixes que en la legislatura
passada. I veiem que la voluntat del govern és la continuïtat dels recursos ja existents, sense carregar
més despesa a les àrees i a les regidories.
El grup municipal de Ciutadans, vol ser part indispensable d'aquest Ajuntament i per tant, part
indispensable de la ciutadania i per això els hi demanarem agilitat i transparència màxima en tota la
gestió de govern. Per a nosaltres poder fer la tasca que es mereixen tots els ciutadans de Granollers.
El nostre grup, també demanarà que treballin amb la mateixa intensitat tots els barris, que ja tenim
queixes de diferents barris de què no s'està tractant de la mateixa manera que el centre. Això és una
cosa que s'ha d'insistir, que ens estant insistint molt i crec que és un tema d'abordar l'abans possible.
Nosaltres creiem que darrera dels barris, no hi són només les festes puntuals que hi puguin fer, sinó
que hem de ser conscients de les necessitats del barri, com a tal; però sobretot de les persones que hi
viuen.
Com us deia, incideixo, no volem prendre decisions precipitades. Per tant, Ciutadans de Granollers
està creant un grup professional de treball per tal d'analitzar els punts més febles i urgents per tal de
fer les propostes més adients per a millorar Granollers. D'entrada ja es detecten que un dels punts
més febles de la ciutat és alta taxa d'atur.
Per acabar, dir-li al Govern de la ciutat que el Partit de Ciutadans està a disposició d'aquest
Ajuntament, per tot el que sigui necessari i beneficiós per la nostra ciutat. I que ens trobarà, allà on hi
hagi voluntat de treball, per al benefici de tots.
Gràcies.

Alcalde:
Moltes gràcies.
Per Acció Granollers - Esquerra Republicana. Té la paraula el senyor Pep Mur, endavant.

Sr. Mur:
Gràcies, alcalde. Bé, comencem una mica... parlem en aquest punt, però entenc que parlem de tots
els que venen al darrera també.

Alcalde:
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Sí, si és un debat global...

Sr. Mur:
Aniré parlant de diferents coses. En primer lloc, l'organització municipal en sí mateixa, diguem-ne que
aporta poques novetats. S'han distribuït en cinc comissions informatives, en cinc àrees d'actuació.
Però que en definitiva són les mateixes d'abans, separades d'una altra manera, que s'ha fet per
qüestions pràctiques i que per tant res a dir-hi. Però que en tot cas, el que no s'hi veu massa és cap
canvi substancial, cap manera diferent de començar a plantejar les coses. Ho dic, perquè per
exemple, nosaltres vam defensar molt en el seu moment el tema d'una regidoria de desenvolupament
econòmic vinculada a la formació professional per donar força a aquest projecte. Crec que és un
projecte que es comparteix amb l'equip de govern, però amb l'organització actual això implica una
certa coordinació transversal, que no sempre és fàcil i que no sempre es pot donar.
En tot cas, l'organització municipal no aporta novetats, i en aquest sentit, entenem que el tarannà, la
manera de funcionar aquests propers quatre anys serà similar a les que ja es portava fins ara.
Nosaltres entenem, que Esquerra Republicana - Acció Granollers, d'alguna manera som representants
dels ciutadans i per tant, com a representants dels ciutadans transmetem i som capaços de fer-ho,
aquella informació que generi, que es comentin en les comissions informatives. En hi sentim amb
aquesta responsabilitat, i en aquest sentit, doncs, entenem que com què els ciutadans no poden venir
a les comissions informatives, segurament. Nosaltres ens regim com a representants seus per
fer-los-hi arribar la informació que convingui i quan la vulguin. Vull fer èmfasis, vaig fer-ho, diguem-ne
en el discurs, diguem-ho així de posada en marxa d'aquest consistori, amb el tema: democràcia
representativa, de la democràcia participativa. Avui, tornarem a signar, com fem cada quatre anys, els
nostres de representants, els de tots els partits polítics, en els diferents consells de participació
ciutadana, que en diem així. Demano, novament, una altra vegada que aquests consells siguin actius,
que aquests consells s'utilitzin. Que realment les persones que hi participin puguin fer-ho amb la
tranquil·litat, però també amb la certesa de què les seves propostes seran tingudes en compte, que
siguin consells que realment construeixin una nova ciutat a partir de la base; precisament en aquest
punt és on la ciutadania té la capacitat més amplia per participar. Demanem que no siguin una altra
vegada consells de participació que s'organitzen, però que a llavors no es convoquen i que passin
coses, com ja vam denunciar en el seu moment, doncs que es fa tot un carrer nou, com és el carrer
Girona o un passeig de la Muntanya, i que el consell assessor urbanístic ni és reuneixi. Sí tenim uns
consells, que jo crec que és fantàstic que els tinguem amb gent que, a més a més, entén del tema que
s'hi tracta. Estaria molt bé, és molt interessant i molt afortunat fer servir aquestes persones. Descobrir
el seu talent i mirar quines propostes ens poden fer per a la ciutat.
Nosaltres precisament, parlant d'un altre tema. El tema de les subvencions dels partits polítics, els
entenem com la forma més clara de subvencionar un partit polític, i per tant tots els ciutadans de
Granollers saben com es subvenciona un partit polític , si ho fem de forma pública. Nosaltres, el que no
volem és un finançament privat dels partit polítics, que mai saps qui hi ha al darrera, ni quines
intencions té. Els quantitats que perceben els diferents grups municipals, en tot cas, el cas d'Esquerra
Republicana, són quantitats que els tres regidors no cobrem, per tant, la reducció d'un trenta-tres per
cent per a nosaltres continua donant zero. Perquè com que cobrem zero, donaria zero. Però, el que sí
que és veritat que els partits polítics amb els diners que perceben, com a subvencions pel fet de
ser-ho, poden fer amb aquests diners el que vulguin, i en aquest cas, penso que les propostes que
han fet el companys de la CUP són molt dignes i molt interessants. Però en tot cas, és una decisió que
cada partit polític pot prendre. Insisteixo que nosaltres veiem, com un finançament molt més clar que
aquests diners que es reben com a subvenció a partits polítics, que són mil cinc-cents vuitanta-set
euros per grup i set-cents noranta-tres euros per regidor que representa, que cada grup té. Per tant,
unes quantitats veritablement menors, serveixin per finançar-nos els partits, i per tant, que tothom
sàpiga que esquerra té tants diners, que la CUP té tants diners, que el PP té tants diners,... quins
diners té cadascú. I que siguin els partits que de forma sobirana destinin aquests diners al que més
considerin oportú.
Ens agradaria també, i crec que és un tema que va quedar pendent de l'anterior legislatura. Insistir en
la necessitat de què les mocions que es presenten en el Ple, avui no hi hauran mocions, perquè és un
Ple extraordinari, però aquelles mocions que es presentin en el Ple, especialment, nosaltres ho volem
concretar molt; aquelles mocions que tinguin a veure amb coses que passen a Granollers o que volem
per Granollers, ens agradaria que aquestes mocions es poguessin discutir en el Ple, i no en la Junta
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de Portaveus com es fa fins ara, perquè precisament, la gent, els ciutadans que venen al Ple puguin
escoltar els arguments que cada partit polític sent per una determinada qüestió .
Em centro molt en aquelles mocions, que afectin a Granollers. Algunes vegades he manifestat que
altres mocions d'àmbits més internacional gairebé, no és,... cadascú té el posicionament que hagi de
tenir, però en tot cas, són mocions que no ens afecten tant de prop, i crec que les que hem de discutir,
en tot cas, en plenari haurien de ser les que afectessin a Granollers .
Per tant, demano, i sé que això forma part del ROM, que ens hi posem i que tinguem en compte
aquesta opció. Ho dir, perquè per exemple, en aquest Ple hem aprovat mocions en la legislatura
anterior que afecten directament a Granollers, com era la famosa posada en marxa de la Taula d'Acció
Social, que encara no s'han executat, i hauríem de fer-ho en quatre mesos, i han passat, no ho sé,
divuit mesos almenys.
Per tant, una organització que entenem que seguirà amb el tarannà habitual, i els hi insisteixo, els
insistim perdoneu que hagi parlat en singular, però és que m'he passat quatre anys fent-ho i ara, no
m'he donat compte que eren tres, eh! M'hauré d'acostumar a parlar en plural, eh! Els hi demanem
sobre tot i de forma especial que els Consells de Participació Ciutadana siguin veritables consells de
participació ciutadana.
Gràcies.

Alcalde:
Moltes gràcies. Per Convergència i Unió... ens aquest cas, ho dic bé: Convergència i Unió.

Sr. Sastre:
Gràcies, alcalde.
Sí, sí.... de moment, sí!
En tot cas, des d'aquest grup, com a portaveu expressaré el posicionament que tenim respecte a una
sèrie de punts, perquè aquí no estem tractant un sol punt, fent una intervenció conjunta, tal i com es va
pactar amb la resta de portaveus, i en aquests cas, haurem d'explicar uns vots diferents. Perquè hi
han diferents temes a tractar i per tant, hi hauran alguns moments que no votarem el mateix tota
l'estona, perquè entenem que hi han coses més acceptables i coses que simplement per una qüestió
de filosofia política, doncs s'allunyen del que nosaltres tenim en ment.
En primer lloc i fent una prèvia, i segurament diré una obvietat, però ha vegades està bé, perquè com
a mínim emmarquem el debat. Constatar que aquest govern té la legitimitat i a més a més, el suport
plenari, doncs en aquest cas per majoria absoluta. Per adequar l'organigrama municipal, el que,
representa el seu programa de govern; per tant, és absolutament lògic que en un primer moment en
què es constitueix l'Ajuntament, doncs es produeixi aquest fet i en aquest cas, doncs que tingui
aquesta maniobrabilitat el govern a l'hora de plantejar aquest cartipàs municipal.
En tot cas, nosaltres sí que pensem que aquest cartipàs ha d'obeir a quatre criteris, al nostre entendre,
fonamentals que han de definir com l'Ajuntament s'organitza. Anava a dir, criteri d'austeritat, no ho diré
perquè no se'm consideri un austericida; però en tot cas sí que és un criteri d'estalvi i de sostenibilitat
econòmica. En segon lloc, un criteri de transparència, de l'obra que es produeix, doncs de cara endins
de l'Ajuntament. Una tercera pota que és la participació i aquí hi comptem amb la participació política
dels diferents grups municipals, però també la participació ciutadana perquè hi han consells que ho
permeten en aquest sentit. I en un quart punt, i aquest és més intangible, però que també té una certa
repercussió, sobretot en la part d'estructura política de l'Ajuntament que és l'eficiència organitzativa de
la casa. Al nostre entendre, i aquí segurament, és possible que el govern ho vegi de la mateixa
manera, perquè, doncs evidentment els números de vegades si els tortures diuen el que vulguis, no?
però, nosaltres en aquest cas fem una lectura de les dedicacions dels regidors que compartim, com
l'alcalde que si ens fixem en els marcs que fixa l'ARSAL, doncs és evidentment encara estem lluny o
que encara hi ha un tram per recórrer i això és una cosa a destacar de forma positiva. Però, en aquest
cas, nosaltres entenem que respecte a fa quatre anys, la despesa política si la volem anomenar així
de l'Ajuntament augmenta, per una banda augmenta per una qüestió obligada que és que hi han més
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grups municipals, i per tant això, genera una despesa en aquest sentit, però una despesa que en
aquest cas és per suportar l'acció política dels diferents grups en aquest Ple . I per una altra banda, per
una qüestió voluntària, és que quan es designen les dedicacions completes, les dedicacions
exclusives i parcials de regidors. Per tant, en aquest sentit nosaltres, per això hem votat que no en el
punt número quatre, que és on es posava de relleu aquest aspecte. I a més a més, nosaltres en el
nostre programa electoral que el tenim fresc i volem mantenir-lo frecs durant els quatre anys que duri
això. Perquè al final és el que ha de marcar el posicionament polític dels diferents grups en aquest
Ple; doncs nosaltres optàvem per una qüestió filosòfica en reduir la despesa política de l'Ajuntament.
Ho deia abans, per una qüestió d'estalvi, però també de filosofia perquè nosaltres creiem que
segurament havent-hi tècnics que són experts en el tema de la casa, doncs potser no és tan necessari
que hi hagi tants regidors en dedicacions exclusives .
En un segon terme, parlava de l'apartat de transparència. Fer una reflexió sobre el sentit de les
comissions informatives i també ho ha indicat l'alcalde, que són, diguéssim l'àmbit on l'oposició,
principalment, resta assabentada dels diferents temes que en aquest cas es deriven de l'obra de
govern.
En aquest cas, jo sí que vull agrair que s'hagi, doncs, de moment actuat en el sentit en què vaig a
explicar ara, que és que el primer àmbit que hauria de delimitar la programació de les pròpies
comissions informatives sigui, evidentment, l'assistència dels regidors de l'oposició. Per tant, com què
serveixen, compleixen aquesta funció de ser transparents i d'exposar els temes a l'oposició. Doncs, en
aquest cas, instar a què això segueixi sent així..., l'assistència dels regidors de l'oposició, sigui
l'element central que faci influir a l'hora de programar aquestes comissions informatives. Que en
aquest sentit, respecte a fa quatre anys, doncs, tenen menys regidors dels grups en general, perquè hi
havien comissions informatives, fa quatre anys, on aquest grup hi tenia tres i dos representants; ara en
tenim un a l'igual que tota la resta de grups de tot arreu. De tota manera com què el vot es ponderat i
per tant, doncs, el representant de Convergència i Unió que hi vagi tindrà la capacitat de parlar en nom
del grup, per tant, això no afecta al que seria la decisió política. I a més a més, suposa, entenc que si
fem un comptatge en general, un cert estalvi en quan a dietes dels regidors per assistència a les
comissions informatives.
De la mateixa manera, els diferents... i aquí m'hi sumaria a la proposta que feia el senyor Mur. Els
diferents organismes i consells de participació han de fer una funció doble. En primer lloc, la
transparència, per tant reincidir en aquest tema. I segon, de participació... de participació política; però
que com som conscients que molts d'ells permeten que no sigui el regidor o els regidors d'un grup els
qui representen el mateix grup, doncs de participació ciutadana en general. Per tant, des d'aquest grup
demanem, gairebé diria que exigim que tinguin, que siguin actius, que es reuneixin amb una assiduïtat
acceptable. En el passat mandat ens hem trobat amb consells, doncs que no s'han reunit pràcticament
cap vegada, i per tant això jo crec que va en detriment de la qualitat democràtica d'aquest Ajuntament.
I que en la mesura que sigui possible, les reunions d'aquests diferents consells puguin arribar a
calendaritzar-se, perquè així també és una manera de què nosaltres com a grups de l'oposició,
puguem tenir un control clar de quina és la seva activitat i quan toca reunió , I si això es va complint... o
no.
I per últim, una apreciació final en quan a...i abans hi feia referència a l’eficiència organitzativa; que
en aquest cas, recau en el punt tretze que és la proposta relativa a l'aprovació dels organismes polític i
funcional d'aquest Ajuntament. Nosaltres, hi votarem en contra, perquè nosaltres entenem que aquí,
respecte a fa quatre anys, malgrat que sigui un criteri, ho he dit abans, absolutament legítim
d'organització per part de l'equip de govern, s'incrementen les informatives. Quan nosaltres, ja crèiem
que hi havia una certa correcció de funcionament en base a l'anterior mandat, i en aquest cas, doncs
també podem apreciar, i això evidentment és una percepció molt nostra que és possible que algunes
d'aquestes...d'aquests ajustos de l'organigrama vagin més en base a equilibris interns del grup del
PSC, que no pas amb un funcionament estricte del que seria l’Ajuntament. Espero, ho vull pensar, que
això no serà així, en tot cas, un increment d'àrees entenem que també representa un increment de
despesa.
I en aquest sentit, jo no tinc res més a afegir, i crec que més o menys ja hem explicat els diferents
punts que configuren doncs, el que hauria de ser l’esperit d'aquest cartipàs.
Moltes gràcies.
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Alcalde:
Moltes gràcies.
Pel grup socialista té la paraula el senyor Terrades , endavant.

Sr. Terrades:
Gràcies alcalde.
Ha hagut una expressió que m'ha semblat interessant, allò: "ras i curt". Sí, ras i curt, s'ha expressat en
més d'una ocasió. Qui acaba traient, o confirmant governs, no són els partits polítics, són els
ciutadans i les ciutadanes de Granollers, són els veïns i les veïnes de Granollers . Per tant... clar, si tan
allunyat estiguéssim del ciutadà, probablement aquests veïns i veïnes de la ciutat, no haguessin
confirmat de la manera que van fer-ho: el govern de l'alcalde Mayoral. Que va tornar a repetir un
suport amplíssim, de suport de veïns i veïnes de la ciutat. Això vol dir que ho hem fet tot
meravellosament bé? no, però que incitem, allò, un consens de molts sectors: econòmics, socials,
veïnals, culturals, esportius; al voltant d'una manera d'entendre i de veure la ciutat: sí! I per tant,
aquesta organització que avui l'alcalde ha presentat té a veure amb aquesta... amb el contracte, eh!
amb el contracte que hem assolit amb els ciutadans i ciutadanes de Granollers. Un programa
electoral, per nosaltres és un compromís. I per tant, l'organització s'ha d'adequar en aquest
compromís, i aquesta és l'organització que creiem que farà més eficaç i més eficient el que... no sé si
al Ple de setembre, però segurament al Ple d'octubre. I, abans d'acabar l'any i d'entrar en els debats
pressupostaris, podrem discutir en aquesta, en aquesta Sala de Plens, no? que és el Programa
d'Actuació Municipal. Per tant, aquesta organització que avui proposem. Aprovar, s'adequa en aquest
Programa d'Actuació Municipal que és, com entendrà tothom, veurà, de veure! del programa electoral
que ha estat ratificat majoritàriament pels ciutadans a les urnes. No tornaré a reproduir els mateixos
arguments que ha fet servir l'alcalde. Però, perquè s'organitzen en cinc àrees? Home, primer de tot
perquè la ciutat té una cosa, la ciutat se senta sobre una matriu, la matriu és la base territorial, el
territori. Per això hi ha aquesta, aquesta àrea, perquè volem bàsicament una ciutat inclusiva, una
ciutat que pensi també en què pot aportar des d'aquest petit espai de quinze quilòmetres quadrats,
aquestes seixanta mil persones que vivim en aquest espai a millorar per exemple, el canvi climàtic,
no?
És aquest model, aquesta visió que tenim. Dues àrees pensades en la gestió del servei a les
persones, posant èmfasi en el civisme en un concepte ampli, posant èmfasi en el talent, en les
persones que viuen la ciutat i les que volem captar perquè aportin la seva activitat i actuació positiva a
la ciutat.
Una àrea de Govern i Economia, que ha d'estar al servei de l'estructura corporativa i al conjunt de la
ciutat. Ciutat de la ciutat...ciutat intel·ligent deia l'alcalde. La ciutat és intel·ligent o els serveis que hem
de promoure al voltant de la societat del coneixement, ho és en base a què serveixin per millorar la
nostra vida.
També, torno a repetir, amb la capacitat per captar talent i inversions a la ciutat. Però la base del que
haurà de ser, una nova economia. I després una àrea, que és des del nostre punt de vista fonamental
per pensar en el futur de la ciutat. Que aquesta àrea, anomenada de Processos Estratègics i
Comunicació. Perquè, ser capaços de plantejar-nos col·lectivament, no com a govern, col·lectivament;
quin ha de ser el futur de la ciutat. Fixar l'estratègia per assolir aquests objectius, per a nosaltres és
bàsic. I els processos de participació, que seran impulsats per aquesta regidoria, per aquesta àrea,
també són cabdals. I no estic parlant de les comissions informatives, on els diversos grups municipals
podrem exposar les nostres opinions, discordants o no, en les propostes que faci el govern de la
ciutat. Tampoc m'estic referint en els consells de participació, m'estic referint a la governança oberta
de la ciutat, que jo crec que és el repte que tenim plantejats, no només nosaltres, ciutat de Granollers
que té plantejat el conjunt de la societat.
Deixi'm parlar d'un tema, que també a suscitat debat, no? Com no podia ser d'altra manera, que és
l'assignació als grups municipals, les assignacions en el govern. Moltes vegades, tots nosaltres, des
d'aquests àmbits o des d'altres àmbits hem defensat la necessitat de què els salaris dels nostres
governants, també les assignacions que es poguessin produir... jo estic d'acord, els partits polítics des
del meu punt de vista s'han de finançar a través d'aportacions públiques, transparents i que tothom les
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pugui, les pugui conèixer. Jo no estic a favor de subvencions privades en els grups polítics , eh! Tancat
aquest parèntesis.
Hem reclamat que la normativa fixés i marquès criteris de retribució. Fins fa poc, això no hi era. Ara hi
és, i està fixat per llei. Escolti'm, els límits dels sous i les dedicacions a l 'Ajuntament de Granollers que
proposa el govern de la ciutat està per sota del que marca la llei . Estem un cinquanta per cent per sota
del que podríem proposar sense saltar-nos aquests marges que fixa la llei. Jo soc dels que crec que el
salari de l'alcalde i dels regidors ha de ser moderat; de fet el salari de l'alcalde i dels regidors que
estaran amb dedicació a l'Ajuntament de Granollers, si mirem que és el que passa en el nostre entorn,
en tot cas em fixaré en ciutats capitals de comarca, està per sota de la mitja, està per sota de la mitja.
De fet, està per sota del directius i responsables d'àrea de l'Ajuntament de Granollers. És a dir, els
directius de l'Ajuntament de Granollers tenen un salari fixat per pressupostos, superior al que li
assignarem a l'alcalde i en els regidors amb dedicació exclusiva .
Jo crec, que el que hem de reclamar en la gestió política és eficàcia i eficiència de les persones que
estan al front del que seria l'organigrama polític i també l'organigrama directiu; dels dos nivells... dels
dos nivells, nosaltres també demanarem a l'equip directiu que sigui eficaç i eficient, perquè si són
eficaços i eficients, com ho han estat fins ara, aconseguirem: primer, assolir uns objectius que ens
plantegem a uns costos econòmics raonables, si no fos així, si no hi hagués bona gestió no tancaríem
com hem tancat en els darrers anys, fins i tot, amb aquesta situació de duríssima crisi econòmica que
també afecta als pressupostos municipals, els comptes amb romanents positius que després es poden
aplicar a polítiques, a polítiques d'inversió o a polítiques...a polítiques socials. I per tant, nosaltres
creiem que la proposta que avui ens sotmet l'alcalde per a la seva aprovació. És l'adequada, tant pel
que fa a l'estructura organitzativa, com pel que fa l'assignació de recursos als òrgans de govern i als
grups municipals pel seu correcte funcionament.

Alcalde:
Moltes gràcies. No sé si hi ha algun grup que vulgui utilitzar el torn de rèplica. Algun grup ho vol
utilitzar? no? Doncs, en tot cas...sí?... doncs té el seu dret a...

Sra. Oliver:
Gràcies. No m'hi puc estar. Lògicament en cosetes que han comentat.

Alcalde:
Per tant, només una pregunta. Partit Popular, no en farà ús? no?
Doncs...si obrim un torn, l'obrim-lo bé. Recordem, que el Reglament de Govern Municipal permet un
torn de rèplica, aproximadament de cinc minuts. Per tant,...

Sr. Moya:
Disculpeu, eh! simplement aprofitar, ja que el senyor Terrades treia pit de la victòria contundent que
han tingut a les eleccions. Dir-li que és ben cert que van treure molt bon resultat aquestes eleccions.
Que això els legitimita a fer moltes coses, però dir-li que aquesta majoria absoluta, també ens ha
deixat veure que no tenen una majoria democràtica, els vots que tenim a l'oposició, potser són més
que els que tenen vostès com a equip de govern, i això ens ha de fer pensar i espero que així sigui : de
ser oberts, alhora, sobretot dialogar i fer coses en conjunt. Simplement era això.

Alcalde:
Moltes gràcies.
Per part de Crida-CUP. La seva portaveu... ho he dit bé?
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Sra. Oliver:
Molt bé. Res, apunts!
Està clar que hi ha alguna cosa que evidentment que granollerins i granollerines deuen veure en el
PSC, evidentment perquè els voten, lògicament. Però estem parlant d'unes xifres i és important, això
els sociòlegs sempre ho diuen, és a dir, s'ha de tenir sempre en compte les xifres, perquè les xifres i
els números parlen sovint per si sols. És lògic, evidentment que hi ha una part de votants, estem
parlant exactament de deu mil dos-cents nou vots, per tant, estem parlant d'un quaranta-tres per cent
de població de Granollers que va votar al PSC: Correcte! Però també és veritat, i això no ho podem
obviar perquè em sembla que si no és fer una mica de demagògia, que estem parlant d'una abstenció
del quaranta per cent. A mi, l'abstenció d'un quaranta-quatre per cent sempre em preocupa, perquè
d'alguna manera estem parlant de gairebé la meitat de la població granollerina, que es veu
absolutament deslligada, desconnectada de la realitat que està passant dins d'aquest plenari. Amb la
qual cosa, penso que és un apunt a posar a damunt la taula.
Evidentment que comparteixo amb PSC, em sembla que hi ha algun grup més, en Pep Mur que també
ho ha comentat. Que les aportacions als grups polítics, lògicament, indefugiblement han de ser
públiques. No estem pas a favor La Crida-CUP, que les aportacions siguin de finançament privat,
lògicament. El problema és que el debat no és aquest, el debat no és si el finançament és públic o
privat, el problema és quin grau de finançament públic hem de donar als partit polítics, i és aquest el
debat, el qual he posat jo damunt de la taula.
I una altra cosa, quan estem parlant, i és l'últim apunt. Quan parlava d'un sou moderat, clar moderat
respecte a què? o respecte a qui, perquè ara resulta d'una gran paradoxa que sí que és veritat que el
sou d'alcaldes, com el senyor ha comentat, del sou de l'alcalde de Granollers, doncs que serà un sou
moderat, que per nosaltres no és pas moderat un sou d'uns cinquanta-vuit mil euros anuals. Clar
segurament té...no? és a dir, està, com deia ell equilibrat amb la resta de capitals de comarca. Però,
en qualsevol cas, em crida l'atenció que sigui un sou, que en tot cas, estarà bastant per sobre de dues
capitals importants, no? és a dir, una capital que és diu Espanya...eh... capital, no, o sigui el país que
es diu Espanya, capital del qual es diu Madrid hi haurà una alcaldessa que cobrarà uns quaranta-cinc
mil euros. I estem parlant d'una capital que es diu Barcelona amb una alcaldessa que es diu Ada
Colau i que cobrarà em sembla, uns quaranta-dos mil euros. Això em sembla que està més a prop del
que diria jo: un sou moderat.
Gràcies

Alcalde:
Moltes gràcies. No sé si Ciutadans vol intervenir... Sí? endavant.

Sr. Meseguer:
Bé, parlar d'això dels sous, i fer aquesta demagògia. "Pues, bueno pues" sí de cara a la foto queda
molt bé, no? Al final els sous dependrà de la gestió que es faci i de l'administració de recursos. A lo
millor, el problema no està en què el grups municipals rebin més o rebin menys. O per exemple,
bueno, fer l'anotació aquesta de l'Ada Colau a mi em fa molta gràcia. A llavors contracta al marit, no?
S'ha de dir tot aquí, no?
Vull dir, clar, fer la demagògia aquí... vull dir, jo crec que, i és el que han de Ciutadans, vull dir,
nosaltres no som tant atrevits en dos setmanes que estem al govern de dir el que és correcte o el que
no és correcte. Però, bueno, és això, no? fer demagògia que el senyor alcalde cobri molt o poc, bueno,
depèn, no? si fa una bona gestió, pues a lo millor cobra poc.

Alcalde:
Moltes gràcies. No sé si en Pep Mur vol intervenir... Senyor Sastre, endavant.
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Sr. Sastre:
Un petit apunt, pel que fa al tema de les subvencions de l'Ajuntament als grups municipals que, aquí
hem de fer una apreciació nosaltres, que és que l'Ajuntament en aquest cas. Hi ha dos maneres de
com es dóna suport als grups municipals, una a nivell econòmic amb aquesta subvenció directe i una
altra és amb el personal assessor del grup municipal, i en aquest cas destacar que des d'aquest grup,
doncs no es fa ús d'aquest personal, en el sentit de què no es demana a l'Ajuntament que es contracti
a un eventual provinent de fora del propi Ajuntament, si no que, aquest grup municipal es dota a nivell
de secretaria i a nivell d'assessorament del grup d'una persona interna de la casa, i que per tant, no
requereix d'una contractació extra per part d'aquest Ajuntament. Només especificar això, perquè jo
penso que és just, que quan parlem de suport de l'Ajuntament als grups municipals a nivell econòmic
directe, també hi ha una segona vessant que s'ha de posar de manifest i que aquest grup, en aquest
sentit, compleix el criteri que ha posat per davant, abans quan ha fet la seva exposició que és d'estalvi
de recursos econòmics per la casa.
Gràcies.

Alcalde:
Moltes Gràcies. Coneixent al senyor Terrades, segur que vol intervenir. Ho he encertat?

Sr. Terrades:
I tant. Abans m'he oblidat de contestar al regidor Moya de grup Popular, ha sigut un descuit, i li
contesto ara, en el segon torn. Ja he pres nota, eh! Diu: Home, no ens han donat opció al diàleg... bé,
jo crec que s'han d'explicar les coses: bé, s'han d'explicar les coses bé; per no incitar a la confusió.
Vostè el que volia, el grup popular el que volia és que li resolguéssim els seus problemes interns. I
clar vostès... i sap perfectament, perquè jo em vaig comprometre amb vostè i també amb el portaveu
del grup de Ciutadans que si jurídicament podíem solucionar el seu problema , doncs li solucionaríem. I
jurídicament això no ha estat possible, perquè la llei és clara, i per tant, el que no pot fer vostè és venir
aquí i explicar "milonges", eh! vull dir, les coses són com són! li vam oferir que si no hi havien
problemes jurídics, això ho solucionaríem. No és possible, i per tant, no em vingui dient que ha xocat
amb el mur de la majoria absoluta.
Això no és així, espero que en el futur i quan parlem d’altres qüestions sigui possible arribar , no només
amb vostè, amb la majoria de grups a acords en benefici de la ciutat, i no de la ciutat que és una cosa
genèrica: dels veïns i les veïnes de la ciutat .
És que m'ha agradat això de "ras i curt", miri "ras i curt" no farem demagògia senyora Oliver, eh! no
farem demagògia. Jo sé que és molt llaminer, eh! allò, miri: baixi'ns un trenta-tres per cent i el
dedicarem... ens ha fet aquí, un llistat amplíssim d'aquelles coses... vostè, miri, com què m'imaginava
que probablement ens trobaríem davant d'aquest debat. He demanat, he agafat els pressupostos
municipals, eh! Miri, persones ateses en els equips bàsics d'atenció social, any 2014... no totes les
persones que han passat per serveis socials, només les ateses pels equips bàsics d'atenció socials:
4.309. Ajuts individuals de suport familiars, és a dir, ajuts a l'habitatge, aquestes persones que no
poden pagar el rebut de l'aigua o que no poden pagar el rebut de la llum, és una partida oberta.
Perquè, tenim partides de contingència social. I per tant, quan alguna persona té algun problema
d'aquestes característiques, no l'ha fem passar per no sé quantes coses. És que és una partida oberta.
L'any passat, exercici tancat vam destinar 104.852 euros. Ajuts de menjador escolar: 331.472 euros.
Ajuts en material de llibres, perquè els nois i noies, les seves famílies, no poden fer aquest esforç a la
ciutat, doncs, des dels pressupostos públics se'ls hi pugui donar: més de cinquanta mil euros.
Podríem parlar dels casals d'estiu, de l'atenció a menors atesos en centres oberts. Dependència i gent
gran, que també és una xifra, interessant de tenir en compte; aquelles persones que tenen dificultats,
no? que quan arriben a una edat gran, poden tenir alguns problemes de dependència. Aquest
Ajuntament hi destina casi tres-cents cinquanta mil euros en exercici tancat del 2014.
Teleassistències, suposo que tots vostès sabent que és: 1.245 persones ateses. Cent quinze mil
euros, fa uns anys una part l'aportava el govern central, ara no hi aporta un "duro"... un euro. Ho ha
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assumit tot l'Ajuntament de Granollers.
Pla de xoc. No sé si polítiques econòmiques, eficients, austeres; no tindríem aquests recursos per
poder-los destinar a Pla de xoc. El pla de xoc, el pla de xoc són partides destinades a les persones
que ho estan passant més malament en la nostra ciutat, que n'hi han i que n'hi han moltes. Un milió i
mig d'euros.
Em sumo a les paraules del senyor Sastre, miri... aquí tothom fa el creu oportú. El grup socialista
també..., no tira d'aquesta possibilitat que vam acordar tots plegats i que s'ha mantingut i que es
mantindrà en aquesta legislatura, de tenir personal de suport als grups. Hi ha la doble possibilitat, eh!
de tenir suport extern, o de demanar l'estructura de l'Ajuntament, funcionaris de l'Ajuntament: capítol
un. A veure qui és aquell funcionari o funcionaria que es vol adscriure a aquestes feines de suport al
grup. Nosaltres vam fer aquest exercici, i hi ha una persona que fa aquestes tasques, igual que en el
grup de Convergència i Unió. Això que significa? vint-i-cinc mil euros, eh! podríem estar consignats a
capítol un, i que si no es tira d'aquesta possibilitat, doncs sense cap problema els pressupostos també
aguanten, no? és una mesura d'exemplificació, bé, tothom fa el que creu convenient. Ara, en tot cas,
on hem de discutir si les polítiques socials són les correctes o no, si hi ha disminució de recursos o
no... és quan hi hagi el debat de pressupostos. Ja li avanço que nosaltres, seguint els criteris
d'anteriors exercicis, aquestes seran partides que no baixarem, i si podem les augmentarem.
Gràcies.

Alcalde:
En tot cas, abans de passar a les votacions... no, no hi ha tercer torn. Consumits els dos torns. El que
pertoca ara, és a mi tancar el debat i si que voldria, també, fer algunes aportacions i respondre
algunes de les qüestions que s'han plantejat, com no pot ser d'una altra manera.
Impossibilitat del consens que planteja el Partit Popular. Jo crec, que el senyor Terrades i el senyor
Sastre ho han explicat, però jo ho vull explicar amb més claredat, perquè ha vegades parlem en
sànscrit. Mireu, la llei Montoro, l'ARSAL, limita el número de persones eventuals en els ajuntaments
de la nostra mida en dotze. El govern fa ús de quatre, hem vist exemples de... no sé, veient la premsa
de Barcelona explicava coses bastants més singulars , eh! Nosaltres en fem ús de quatre.
Amb l'acord que hi ha amb els grups municipals, cada grup municipal té dret a tenir-ne una. Per tant,
en teoria sis i quatre, deu, no? quedarien dues. Dues, que d'alguna manera el govern, en un moment
determinat podria pensar que li fa falta i... home... tenir el cinquanta per cent d'eventuals en el govern,
em sembla que no és només lògic, si no que respon al que està passant en el conjunt del país.
En tot cas, no volem fer-ho: l'ús d'aquesta llei. Com diu, molt bé el senyor Sastre hi han dos grups que
renunciem al nostre eventual, com a grup municipal: Convergència i PSC, per tant tenim vuit. Que ens
planteja el PP? el PP, ens planteja, com què en sobren quatre, el meu el partiu per dos, i fem dues
mitges jornades. Són dues persones, per tant, ocupen dues places, no una! Òbviament, això ho pot
demanar qualsevol grup a partir del moment en què es concedeixin a un grup. Matemàticament és
impossible, jurídicament era complicat, difícil i segons el criteri de la senyora secretaria no
recomanable. Però matemàticament, i aquí hi ha algun profe, jo soc de lletres però hi ha algun profe,
que em diria matemàticament és impossible. Contra la lògica de la matemàtica, eh! és molt difícil fer
passar pel cap de la "cabota" la voluntat política. Perquè, és que no hi caben, senyor Moya, no hi
caben! i també, des del punt de vista funcional hem vist en d'altres moments en què hi han hagut
grups, quan no hi havia aquesta limitació, que ha posat el senyor Montoro, eh! del seus, del Partit
Popular. Quan no hi havia aquesta limitació, hi han hagut grups que han utilitzat un, dos o tres
persones per fer la feina d'un administratiu, i des del meu punt de vista no crec que sigui el més
eficient. Però a banda del que jo pensi, hi ha la lògica de les matemàtiques: no hi cap! i per tant, no és
un tema de voluntat política, i no és pot venir aquí dient que no hi ha voluntat política, quan es fa una
proposta que és impossible, i òbviament el govern diu que no. Perquè sí és així, òbviament, mai serà
possible el consens, eh! si es fan propostes impossibles. El govern no pot dir que sí.
Per tant, des d'aquest punt de vista jo volia aclarir amb pèls i senyals, i no pas, ni "ras i curt", sinó
ampli, eh! el que ha passat en aquest cas. Perquè ho tinguem tots present, perquè ha vegades parlem
en sànscrit, potser val la pena parlar-ho!

30

La bandera gai lesbiana, miri, senyora Oliver. Habitualment venen propostes de posar banderes en el
balcó, de molts colors i de molts sentits. L'opció que ha pres aquest govern, és que al balcó hi han les
institucionals i les acordades amb la Festa Major; excepció feta dels llaços, en moments determinats,
en temes de violència de gènere i en temes de terrorisme. I aquest és l'acord que de fa molts anys
s'està fent servir en aquesta casa, en diferents majories, eh! en diferents majories... El compromís
amb els temes, i en concret amb els temes de gais i lesbianes no té que veure amb el número de
metres quadrats de bandera que hi posem. Tinc l'orgull d'haver estat el primer alcalde de la ciutat que
ha pogut casar a una parella gai, o un parella de lesbianes: orgull! Perquè, un president del govern i
una majoria, el senyor Rodríguez Zapatero va fer una llei que ho va fer possible. Per tant, no ens
mesuri pels metres quadrats de bandera, mesuri'ns pels nostres actes, li agrairia. I des d'aquest punt
de vista, si no hi ha cap novetat seguirem amb la responsabilitat de posar en el balcó les banderes
que corresponen i de no fer cas a les múltiples peticions que ens fan, cada mes hi ha una, eh! de
posar una o una altra bandera. El compromís amb el causes: TOTAL! però, li demano que no mesuri
pel número de metres quadrats de bandera que utilitzem.
Taula d'acció social, senyor Mur. Sí que s'ha creat, i ha funcionar i ha fet feina. Està estancada perquè
els partits membres no acaben de trobar sortida, però és un espai de participació que ha existit. Vostè
ha vingut alguna vegada, eh!
Organigrama, home, no correspon a cap equilibri intern, senyor Sastre. Pot imaginar que aquest grup,
en aquests moments està en un moment brillant, per pensar doncs en la seva feina, no? si ara hem de
buscar equilibris, anem malament. No, no, nosaltres busquem eficiència, com ha dit vostè molt bé!
I per això hi han dues varietats, el senyor Terrades ho ha esmentat molt bé, dues novetats, en un
esquema que té una banda clàssica que són tres àrees que ja són històriques, una que és molt
lleugera i molt activa que projecta cap al futur, que és la que pertoca liderar a l'Alba Barnusell;
projecció de ciutat, pla estratègic, compromís amb la pau, tots els temes vinculats a transparència,
garantir la transversalitat de l'acció municipal. És una àrea lleugera des del punt de vista de
l'estructura, però superactiva i imprescindible amb la història que volem muntar .
I l'altre, que correspon a les preocupacions que explicava la senyora Oliver és l'Àrea d'Acció
Comunitària i Benestar. Aquest àrea no l'he creat per caprici, l'hem creat per respondre als reptes que
hi han avui, en aquests moments a la nostra societat. A la duresa de la crisi econòmica, la duresa dels
seus efectes, i per això ens ha semblat que calia generar una mirada integral en tots els temes de
participació, en tots els temes de llibertats, en tots els temes de servei a les persones que pitjor s'ho
pasten.
Objectiu, ho deia fa un moment: convivència, civisme, cohesió i inclusió; aquest és l'objectiu. Aquesta
àrea, per nosaltres, és una aposta clau, és una aposta clau en el projecte de ciutat que defensem, eh! i
estic convençut que ens hi trobarem... estic convençut que ens hi trobarem. En tot cas, aquí hi ha
també aquest espai de participació que ha de fer possible l'encaixar tota aquesta història, amb diàleg
permanent amb la ciutadania. I en tot cas, més enllà dels temes formals de la participació, és evident
que el diàleg amb la ciutadania ha estat constant per part d'aquest govern, i volem que sigui així. I
òbviament, l'espai de participació política que són les comissions informatives, i l'espai de relació amb
la ciutadania són moltes comissions, que hi han moltes, i moltes relacions informals que es fan al
carrer i que es fan davant d'un projecte. Que es fa a vegades en assemblees, sovint en assemblees.
l'Albert Camps és un expert en assemblees de carrers, és un expert! perquè la majoria de projectes
que tira endavant es fan en assemblea.
Per tant, aquí ens hi trobaran segur, en aquesta reflexió que vostè feia. L'encaminem en aquesta àrea,
en més o menys encert, però espero que aquí facin vostès les aportacions per fer-nos millors. Per fer
millor també el govern de la ciutat, en definitiva és fer millor la ciutat. La majoria absoluta, no és un
escut contra res. Ho vaig dir en el Ple de constitució, nosaltres sabem que majoria absoluta no és
confiança absoluta, s'ha de guanyar cada dia la confiança. I ens la guanyarem! No ens instal·larem
davant de cap, parapet, que diu majoria absoluta, en absolut! parlarem constantment, i jo crec que ho
han notat aquests dies. Però espero que ho notin més. Vostès, també demano que tampoc s’amaguin
darrera d'aquella barricada habitual que és: com què tenen majoria absoluta no ens escolten!
Això és el que diuen els manuals d'acció de l'oposició. Nosaltres, no ho farem, no ens excusarem en
la majoria absoluta. Esperem, que vosaltres, que vostès també facin aquest esforç per trobar els
espais de participació i de relació .
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En hi dedicarem molt i molt, eh!
Per tant, creiem que presentem un bon organigrama funcional. Els organigrames són organigrames, el
que es tracta és de què les persones treballin, de què ens hi sentim còmodes. les comissions
informatives seran l'espai en el que parlarem molt, ho he dit al principi: parlar, parlar, parlar i parlar.
I en definitiva, nosaltres el que oferim és aquest espai, també, en el qual, siguem capaços de reformar
com demanava el senyor Mur, elements com el ROM, ara val la pena dir que tal i com preveiem, la
consellera Joana Ortega no portarà la llei al Parlament, una llei que ens havia fet patir bastant, perquè
suposo que també tindrem un altre temps polític, des d'aquest punt de vista, segur que en aquests
moments tenim més llibertat que la que teníem fa tres, quatre, cinc mesos; per debatre a l'entorn
d'aquest ROM, d'aquest Reglament Orgànic Municipal. En definitiva, aquest és la proposta i ara sí que
passaríem a les votacions.
Ara, sí senyora secretaria. Votació... perquè ens resituem. Estem al punt número set, eh! Que és la
proposta relativa a la constitució de les comissions informatives de caràcter permanent i designar als
seus membres.
Vots favorables a la proposta? disset, divuit, dinou. Vots contraris? dos. Abstencions? quatre. Per tant,
quedaria aprovada la proposta.
APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA,
ABSOLUTA, amb 19 vots favorables del Grup Municipal PSCPSC-CP (13)
13),
CIU (4) i C'
C's (2); 4 abstencions dels Grups Municipals ERCERC-AGAG-AM (3) i PP (1), i 2 vots en contra
del Grup Municipal CRIDA -CUP (2).

Sr. Mayoral:
Passem, ja ara sí al protagonisme total per la senyora secretaria a partir d'ara. El punt número vuit,
senyora secretaria, endavant.
8).-PROPOSTA
).-PROPOSTA RELATIVA A DELEGAR FUNCIONS DEL PLE EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
La Secretària explica de forma resumida el contingut de la proposta que es transcriu literalment a
continuació:
Atès allò que disposa l'article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim
local, sobre determinades competències plenàries que poden ésser objecte de delegació a la Junta de
Govern Local, en relació amb l'article 47 de la mateixa norma, sobre els acords subjectes al quòrum
de majoria absoluta
Es proposa a l 'Ajuntament en Ple :
Primer .- Delegar en la Junta de Govern Local les atribucions plenàries següents :
1. L'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de
competència plenària.
2. La declaració de lesivitat dels actes de l 'Ajuntament
3. La sol·licitud de subvencions i l'acceptació de subvencions, donacions o aportacions de personals
físiques o jurídiques, públiques o privades i l'aprovació dels convenis que les regulin.
4. L’atorgament de les subvencions nominatives que apareguin en el pressupost inicial o a les
successives modificacions aprovades pel Ple, l’aprovació de les bases generals i específiques per les
que s’atorguin subvencions per concurrència competitiva i les subvencions excepcionals inferiors a
30.000 euros, de conformitat amb el Reglament municipal de concessió de subvencions i dins dels
crèdits pressupostaris aprovats.
5. La declaració d'incompatibilitats o de compatibilitats del personal al servei de la corporació .
6. L'acceptació de la cessió gratuïta de terrenys destinats a vials i zones verdes .
7. L'aprovació dels preus públics que es meritin en la prestació de serveis i activitats .
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8. L'exercici de la potestat sancionadora en matèria de tinença d'animals potencialment perillosos.
Segon.Segon .- Publicar l'acord en els diaris oficials i notificar-lo als grups municipals i a les àrees de gestió
municipals.
Alcalde:
Moltes gràcies, passem a la votació d'aquest punt, del punt número vuit. Vots favorables a la
proposta? tretze. Vots contraris? dos. Abstencions? la resta, per tant, deu.
APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA,
ABSOLUTA, amb 13 vots favorables del Grup Municipal PSCPSC-CP (13)
13);
10 abstencions dels Grups Municipals CIU(
CIU(4), ERCERC -AGAG-AM (3), C's (2) i PP (1), i 2 vots en contra
del Grup Municipal CRIDA -CUP (2).

Alcalde:
Passem al següent punt, que fa referència a designar els representants municipals en diversos òrgans
i organismes municipals. Senyora Secretària...
Em sembla que algú li pot demanar la lectura complerta... no, no, l'excusem...endavant. La donem per
reproduïda, perquè tots els membres d'aquesta taula coneixen la proposta, endavant.
9).-PROPOSTA
).- PROPOSTA RELATIVA A DESIGNAR ELS REPRESENTANTS MUNICIPALS EN DIVERSOS
ÒRGANS I ORGANISMES .
La Secretària explica de forma resumida el contingut de la proposta que es transcriu literalment a
continuació:
D'acord amb el que prescriu l'article 38 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals en relació amb els estatuts o normes de funcionament dels diferents organismes o
entitats en les quals l'Ajuntament s'hi troba representat, correspon al Ple la designació de la
representació municipal.
Com a conseqüència de les eleccions locals del dia 24 de maig de 2015 i de la constitució de la
corporació i elecció d'alcalde el dia 13 de juny de 2015, l'Ajuntament s'ha dotat d'un nou cartipàs
municipal i cal nomenar els representant municipals en diferents entitats i organismes externs i de la
corporació.
Es proposa a l 'Ajuntament en Ple :
Primer. Nomenar representants municipals les persones que es diran en les entitats i òrgans que es
detallen a continuació:
REPRESENTANTS EN ORGANISMES

ÒRGANS DE GOVERN DELS ORGANISMES AUTÒNOMS

Patronat del Museu de Granollers
President: Alcalde de Granollers – Josep Mayoral
Vice-presidents (1): Mireia López Ontiveros
Vocals:
PSC-CP (1) – Teresa Llobet
CiU (1) - Lluis Sitjes i Planas
ERC-AG-AM (1) - Guillem Pujadas i Jané
C's (1) - Roberto Carmany Valls
CpG-CUP-PA (1) - Arnau Torras
PP (1) - José Maria Moya Losilla
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ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS
Granollers Mercat
President: Alcalde de Granollers – Josep Mayoral
Vice-president: Andrea Canelo
Vocals al Consell d’Administració:
PSC-CP (1) – Alba Barnusell
CiU (1) - Arnau Castellà i Perez
ERC-AG-AM (1) - Ferran Raga i Serra
C's (1) - Enrique Meseguer Casas
CpG-CUP-PA (1) - Josep M Gontan
PP (1) - José Maria Moya Losilla
SOCIETATS MUNICIPALS
Granollers Promocions, SA
Consell d’Administració:
PSC-CP (6) – Mònica Oliveres, Juanma Segovia, Albert Camps, Jordi Terrades, Sergi Fernández, Gemma
Giménez
CiU (1) - Enric Tarradellas i Giménez
ERC-AG-AM (1) - Modest Belles i Pous
C's (1) - Enrique Meseguer Casas
CpG-CUP-PA (1) - Xosé D. Lombao
PP (1) - José Maria Moya Losilla
Granollers Escena, SL
Consell d’Administració:
PSC-CP (6) – Mireia López, Mònica Llorente, MMar González, Josep Sampera, JMJunqueras, Agustí Vidal
CiU (1) - Salvador Pardo González
ERC-AG-AM (1) - Josep Maria Farnés i Sararols
C's (1) - Enrique Meseguer Casas
CpG-CUP-PA (1) - Agustí Corominas
PP (1) - José Maria Moya Losilla
Granollers Audiovisual, SL
Consell d’Administració:
PSC-CP (6) – Mònica Oliveres, Sílvia Rodríguez, Andrea Canelo, David Lanzas, Alba Barnusell, Juanma
Segovia
CiU (1) - Eudald Murtra i Serra
ERC-AG-AM (1) - Berta Diumaró i Saperas
C's (1) - Enrique Meseguer Casas
CpG-CUP-PA (1) - Pep Medina
PP (1) - José Maria Moya Losilla

ORGANISMES ASSESSORS DE PARTICIPACIÓ SECTORIAL I TERRITORIAL
Consell de Ciutat
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral
Tinent d'alcalde de l'Àrea: Alba Barnusell
Vocals:
PSC-CP (1) – Rudy Benza
CiU (1) - Àlex Sastre i Prieto
ERC-AG-AM (1) - Dolors Martínez i Montserrat
C's (1) - Roberto Carmany Valls
CpG-CUP-PA (1) - Josep M Gontan
PP (1) - José Maria Moya Losilla

Consell de Poble de Palou
President (CiU): - Àlex Sastre i Prieto
Vocal (PSC-CP): Albert Camps
Vocal (CiU): Josep Maria Noguera i Amiel

Consell Municipal Assessor de Medi Ambient i Sostenibilitat
President: Alcalde de Granollers – Josep Mayoral
Vicepresident: Albert Camps
Vocals:
PSC-CP (1) – Mònica Oliveres
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CiU (1) - Claudia Escalè i Garrell
ERC-AG-AM (1) - Andreu Cera i Rull
C's (1) - Roberto Carmany Valls
CpG-CUP-PA (1) - Hilari Cuadriello
PP (1) - José Maria Moya Losilla
Consell Escolar Municipal
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral
Vicepresident: Francesc Arolas
Vocals:
PSC-CP(1) – Gemma Giménez
CiU (1) - Amanda Ramos i Gallego
ERC-AG-AM (1) - Mariona Serra i Fernàndez
C's (1) - Roberto Carmany Valls
CpG-CUP-PA (1) - Josep Sánchez
PP (1) - José Maria Moya Losilla

Consell de Centre de Normalització Lingüística del Vallès Oriental
President: Alcalde de Granollers
Vicepresident: Francesc Arolas
Vocals:
PSC-CP (1) – Teresa Llobet
CiU (1) - Josep Jodar i Escalada
ERC-AG-AM (1) - Àlex Mir i Romero
C's (1) - Juan Manuel de Vargas Delgado
CpG-CUP-PA (1) - Aleix Vidal
PP (1) - José Maria Moya Losilla

Consell de la Salut
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral
Vicepresident: M.Mar Sánchez
Vocals:
PSC-CP(1) – Montse Roca
CiU (1) - Xavier Garrell i Salat
ERC-AG-AM (1) - Rosa Guitart i Josepch
C's (1) - Enrique Meseguer Casas
CpG-CUP-PA (1) - Angels Vendrell
PP (1) - José Maria Moya Losilla
Consell de l'Esport
President honorífic – Alcalde de Granollers - Josep Mayoral
President: Álvaro Ferrer
Vocals:
PSC-CP(1) – Joan Rueda
CiU (1) - Jordi Torrents i Romero
ERC-AG-AM (1) - Ferran Raga i Serra
C's (1) - Roberto Carmany Valls
CpG-CUP-PA (1) - Francesc Armengol
PP (1) - José Maria Moya Losilla

Consell de Cultura de Granollers
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral
Vicepresident: Mireia López
Vocals:
PSC-CP (1) – Teresa Llobet
CiU (1) - Jordi Montserrat i Batlles
ERC-AG-AM (1) - Pau Llobet i Roura
C's (1) - Roberto Carmany Valls
CpG-CUP-PA (1) - Anna Asbert
PP (1) - José Maria Moya Losilla

Consell de la Gent Gran
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral
Vicepresident: M. Mar Sánchez
Vocals:
PSC-CP (1) – Montse Roca
CiU (1) - Pasión González i Sánchez
ERC-AG-AM (1) - Modest Belles i Pous
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C's (1) - Roberto Carmany Valls
CpG-CUP-PA (1) - Eugeni Fernández
PP (1) - José Maria Moya Losilla
Consell Municipal de Joventut
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral
Vicepresident: Sílvia Rodríguez
Vocals:
PSC-CP (1) – Marc Espín
CiU (1) - Marius Rodríguez de Lizana i Catafal
ERC-AG-AM (1) - Josep Maria Catot i Rueda
C's (1) - Juan Manuel de Vargas Delgado
CpG-CUP-PA (1) - Roger Vergés
PP (1) - José Maria Moya Losilla

Consell dels Infants de Granollers
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral
Vicepresident: Francesc Arolas

Consell Municipal de Seguretat i Prevenció Ciutadana
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral
Vicepresident: Rudy Benza
Vocals:
PSC-CP(1) – Joan Rueda
CiU (1) - Josep Antoni Nuñez i Molina
ERC-AG-AM (1) - Jaume Serra i Casals
C's (1) - Roberto Carmany Valls
CpG-CUP-PA (1) - Anna Asbert
PP (1) - José Maria Moya Losilla
Consell de Mobilitat
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral
Vicepresident: Juanma Segovia
Vocals:
PSC-CP (1) – Albert Camps
CiU (1) - Enric Tarradellas Giménez
ERC-AG-AM (1) - Andreu Cera i i Rull
C's (1) - Enrique Meseguer Casas
CpG-CUP-PA (1) - Pep Medina
PP (1) - José Maria Moya Losilla
Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral
Vicepresident: Sílvia Rodríguez
Vocals:
PSC-CP (1) – Eugenia Anta
CiU (1) - Marta Camp i Barnaus
ERC-AG-AM (1) - Pep Mur i Planas
C's (1) - Juan Manuel de Vargas Delgado
CpG-CUP-PA (1) - Mar Macias
PP (1) - José Maria Moya Losilla

Fòrum de Comerç i Turisme
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral
Vicepresident: Andrea Canelo
Vocals:
PSC-CP (1) – M Mar Sánchez
CiU (1) - Meritxell Corbera i Vilardebó
ERC-AG-AM (1) - Josep Maria Massons i Puig
C's (1) - Enrique Meseguer Casas
CpG-CUP-PA (1) - Maria Cobeña
PP (1) - José Maria Moya Losilla
Taula d'Acollida
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral
Vicepresident: Rudy Benza
Vocals:
PSC-CP (1) – Pietat Sanjuán
CiU (1) - Marta Granollers i Hernández
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ERC-AG-AM (1) - Ahmadou Tidiane i Diallo
C's (1) - Roberto Carmany Valls
CpG-CUP-PA (1) - Esteban Martínez
PP (1) - José Maria Moya Losilla
Consell Assessor per a la Societat del Coneixement
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral
Vicepresident: Jordi Terrades
Vocals:
PSC-CP (1) – M Mar Canelo
CiU (1) - Marta Vidal i Marco
ERC-AG-AM (1) - Sandro Bosch i Argilagós
C's (1) - Juan Manuel de Vargas Delgado
CpG-CUP-PA (1) - Aleix Vidal
PP (1) - José Maria Moya Losilla
Projecte Educatiu de Granollers (PEG)
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral
Vicepresident: Francesc Arolas
Vocals:
PSC-CP (1) – Eugenia Anta
CiU (1) - Albert Jiménez i Cabezas
ERC-AG-AM (1) - Laura Gutiérrez i González
C's (1) - Roberto Carmany Valls
CpG-CUP-PA (1) - Oriol Foz
PP (1) - José Maria Moya Losilla

Consell Econòmic i Social
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral
Vicepresident: Andrea Canelo
Vocals:
PSC-CP (1) – Jordi Terrades
CiU (1) - Josep Maria Noguera i Amiel
ERC-AG-AM (1) - Chakir El Homrani i Lesfar
C's (1) - Enrique Meseguer Casas
CpG-CUP-PA (1) - Alberto Segura
PP (1) - José Maria Moya Losilla

Consell Assessor Urbanístic de Granollers
President: Josep Mayoral
President per delegació: Mónica Oliveres
Vocals:
PSC-CP (1) – Albert Camps
CiU (1) - Pere Canal i Oliveras
ERC-AG-AM (1) - Pep Mur i Planas
C's (1) - Enrique Meseguer Casas
CpG-CUP-PA (1) - Pep Medina
PP (1) - José Maria Moya Losilla

Consell de la Formació Professional i l'Ocupació de Granollers
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral
Vicepresident: Francesc Arolas
Vocals:
PSC-CP (1) – Pietat Sanjuán
CiU (1) - Manel Roma i Solvez
ERC-AG-AM (1) - Chakir El Homrani i Lesfar
C's (1) - Enrique Meseguer Casas
CpG-CUP-PA (1) - Albert Pons
PP (1) - José Maria Moya Losilla
Consell Directiu del Pla Estratègic de Granollers
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral
Vicepresident: Alba Barnusell
Vocals:
PSC-CP (1) – Mònica Oliveres
CiU (1) - Àlex Sastre i Prieto
ERC-AG-AM (1) - Núria Maynou i Hernández
C's (1) - Enrique Meseguer Casas
CpG-CUP-PA (1) - Alberto Segura
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PP (1) - José Maria Moya Losilla

Consell Escolar de Centres:
CEIP FERRER I GUARDIA
M. Mar Sánchez
CEIP GRANULLARIUS
Carles Lax
CEIP LLEDONER
Mònica Oliveres
CEIP JOAN SOLANS
Maria Marin
CEIP MESTRES MONTAÑA
Mercè Pregona
CEIP PEREANTON
Alba Barnusell
CEIP PAU VILA
Josep Mayoral
CEIP PONENT
Rudy Benza
CEIP SALVADOR ESPRIU
Andrea Canelo
ESC. MPAL SALVADOR LLOBET Álvaro Ferrer
ESC. MPAL DE TREBALL
Pere Gabern
IES CARLES VALLBONA
Sílvia Rodríguez
IES CELESTI BELLERA
Albert Camps
IES ANTONI CUMELLA
Isidre Plaza
IES GRANOLLERS
Francesc Arolas
ESCOLA BRESSOL TORTUGA
Esther Cruz
ESCOLA BRESSOL GIRAVOLTES
Libo Luna
ESCOLA BRESSOL EL TELER
Libo Luna
ESCOLA BRESSOL XERRIC-XERRAC
Esther Cruz
ESCOLA BRESSOL FÀTIMA
Esther Cruz
ESCOLA D'ADULTS
Alba Barnusell
ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES
Pere Gabern
ESC. DE MÚSICA
Mireia López
MONTSERRAT MONTERO
Francesc Arolas

COMISSIONS SECTORIALS
Comissió de Prevenció de les Drogodependències
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral
Vicepresident: M. Mar Sánchez
Vocals:
PSC-CP (1) – Rudy Benza
CiU (1) - Elisabet Deig i Comerma
ERC-AG-AM (1) - Quim Bosch i Marcet
C's (1) - Roberto Carmany Valls
CpG-CUP-PA (1) - Xavi Garcia
PP (1) - José Maria Moya Losilla
Comissió de Nomenclàtor
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral
Vicepresident: Albert Camps
Vocals:
PSC-CP (1) – Mònica Oliveres
CiU (1) - Ramon Anton i Brossa
ERC-AG-AM (1) - Núria Maynou i Hernàndez
C's (1) - Juan Manuel de Vargas Delgado
CpG-CUP-PA (1) - Eduard Navarro
PP (1) - José Maria Moya Losilla
Comissió de la Fira de l'Ascensió
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral
Vicepresident: Andrea Canelo
Vocals:
PSC-CP (1) – Alba Barnusell
CiU (1) - Albert Canet i Calderó
ERC-AG-AM (1) - Josep Maria Massons i Puig
C's (1) - Ruben Godino Perez
CpG-CUP-PA (1) - Hilari Cuadriello
PP (1) - José Maria Moya Losilla
Comissió de Festa Major
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral
Vicepresident: Mireia López
Vocals:
PSC-CP (1) – Sílvia Rodríguez
CiU (1) - Joan Estapé i Cerdaña
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ERC-AG-AM (1) - Estel Armengol i Ginestí
C's (1) - Ruben Godino Perez
CpG-CUP-PA (1) - Roger Vergés
PP (1) - José Maria Moya Losilla
Comissió Especial de Seguiment del Projecte Roca Umbert Fàbrica de les Arts
President: Alcalde de Granollers – Josep Mayoral
Vice-president: Alba Barnusell
Vocals:
PSC-CP (1) – Mireia López
CiU (1) - Sónia Guitérrez i González
ERC-AG-AM (1) - Núria Maynou i Hernández
C's (1) - Roberto Carmany Valls
CpG-CUP-PA (1) - Joan Gener
PP (1) - José Maria Moya Losilla
Comissió Local de Protecció Civil de Granollers
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral
Vicepresident: Rudy Benza
Vocals:
PSC-CP (1) – Juanma Segovia
CiU (1) - Josep A Nuñez i Molina
ERC-AG-AM (1) - Chakir El Homrani i Lesfar
C's (1) - Roberto Carmany Valls
CpG-CUP-PA (1) - Josep Medina
PP (1) - José Maria Moya Losilla

ÒRGANS DE GOVERN D'ENS SUPRAMUNICIPALS
Agrupació de Municipis Titulars del Servei de Transport Urbà de la Regió Metropolitana de
Barcelona(AMTU)
1 membre electe en representació de l’Ajuntament – Josep Mayoral
1 altre (opcional) però només 1 vot – Juanma Segovia
Associació Catalana de Municipis (ACM) – Josep Mayoral
Associació Defensa Forestal Montseny-Congost – Rudy Benza
Associació Internacional de Ciutats Educadores – Francesc Arolas
Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs – Albert Camps
Consorci per a la Normalització Lingüística – Francesc Arolas
Consorci de Gestió de Residus del Vallès Oriental – Albert Camps
Consorci Localret – Jordi Terrades
Consorci de Salut i Social de Catalunya – Josep Mayoral
Consorci Transversal, Xarxa d’Activitats Culturals – Mireia López
Consorci del Centre Tecnològic i Universitari de Granollers
President: Alcalde de Granollers – Josep Mayoral
Consorci per a la gestió de la TDT de la demarcació de Granollers –Josep Mayoral
Consorci administratiu centre d’educació especial Montserrat Montero
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral
Vocals: Francesc Arola, MMar Sánchez
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) – Josep Mayoral
Federació de Municipis de Catalunya (FMC) - Josep Mayoral
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament – Sílvia Rodríguez
Mancomunitat Intermunicipal d'Abastament d'Aigua procedent del Riu Ter –
Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona –
Red Española de Ciudades por el Clima (secció de la FEMP) – Albert Camps
Red Biodiversidad 2010 - Albert Camps
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat – Albert Camps
Xarxa de Ciutats i Pobles pels Drets Humans – Sílvia Rodríguez
Xarxa Local pels Nous Usos del Temps – MMar Sánchez
Xarxa Cultura i Proximitat – Mireia López
Xarxa Local de SAD – M.Mar Sánchez
Xarxa Local de Prevenció de Drogodependències – M.Mar Sánchez
Xarxa Local de Consum – M.Mar Sánchez
Xarxa de Mercats Municipals – Juanma Segovia
Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya – Andrea Canelo
Xarxa de Custòdia del Territori – Albert Camps
Xarxa Local per a la Diversitat i la Ciutadania – Rudy Benza
Mayors for Peace – Alcalde de Granollers – Josep Mayoral
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ÒRGANS DE GOVERN D'ENTITATS PRIVADES
Creu Roja Comitè Comarcal/local a Granollers-Aiguafreda-l’Ametlla – M.Mar Sánchez
Fundació Privada Hospital Asil de Granollers
President: Alcalde de Granollers
Representant de l’Ajuntament en el Patronat de la Fundació: M.Roca
Fundació Privada Bertran de Seva per a la Gestió de Serveis Sanitaris i Socials
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral
Fundació Privada BM Granollers – Álvaro Ferrer
Fundació Privada Unió de la Conca –
Fundació Maspons i Camarasa
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral i Antigas
1 regidor nomenat pel Ple – Mireia López
Fundació Pública temporal de l'Orquestra de Cambra de Granollers
1 regidor Cultura – Mireia López

Segon: Facultar l'alcalde per tal d'esmenar els errors o mancances que es puguin produir en la
designació de representants, amb la conformitat, si escau, dels grups polítics de la corporació .
Alcalde:
Aquí, hauria d'intuir que el vot és per unanimitat o algú demana votació. no? ho aprovem per
unanimitat.
APROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde:
Per tant, passem al punt número deu, que és el que fa referència al tema retributius dels càrrecs
electes, i la determinació de les dedicacions exclusives i parcials .
10).10).-PROPOSTA
).- PROPOSTA RELATIVA A LA DETERMINACIÓ DEL SISTEMA RETRIBUTIU DELS CÀRREC
ELECTES I DETERMINACIÓ DE LES DEDICACIONS EXCLUSIVES I PARCIALS
La Secretària explica de forma resumida el contingut de la proposta que es transcriu literalment a
continuació:
La Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim local, modificada per la llei 27/2013, de
27 de desembre de Racionalització i sostenibilitat de l'administració local, regula a l'article 75.1 i 75.2
que els membres de les Corporacions locals percebran retribucions per l'exercici dels seus càrrecs
quan els desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o parcial i seran donats d'alta en el règim
general de la Seguretat Social, assumint les Corporacions el pagament de les quotes empresarials
que correspongui.
L'article 75 bis de la Llei 7/1985, afegit per l'article 1 de la Llei 27/2013, determina el règim retributiu de
les corporacions locals i del personal al servei de les Entitats locals i els límits màxims que poden
percebre en funció del nombre d'habitants que en el cas de Granollers es troba en la franja compresa
entre 50.001 a 75.000 habitants i la retribució màxima d'un Secretari d'Estat menys el 35%, salari que
determina anualment la Llei de Pressupostos de l'Estat.
L'article 75 ter de la Llei 7/1985, afegit per l'article 1 de la Llei 27/2013, determina la limitació dels
càrrecs públics de les entitats locals amb dedicació exclusiva i l'apartat i) de l'esmentat article diu que
els ajuntaments de municipis amb població compresa entre 50.001 i 100.000 habitatns, els membres
que podran prestar els seus serveis en règim de dedicació exclusiva no excedirà de 15.
Atès el disposat a més dels article mencionats, a l'article 151 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal
i de règim local de Catalunya i l'article 84 del Reglament orgànic municipal pel que fa a les retribuions
dels regidors i regidores a dedicació exclusiva o parcial ,
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Atès que hi ha suficient consignació pressupostaria a les partides :
H111 91210 10000
H111 91210 16000
Es proposa al ple de la Corporació
Primer . Acordar que l'import a percebre pels membres de la corporació que exerciran el seu càrrec en
règim de dedicació exclusiva o parcial , seran:
Alcalde/essa amb dedicació exclusiva
Regidor/ra amb dedicació exclusiva
Regidor/ra amb dedicació parcial del 50%
Regidor/ra amb dedicació parcial del 25%

58.339,00€ bruts anuals
46.671,52€ bruts anuals
23.335,76€ bruts anuals
11.667,88€ bruts anuals

Segon.
Segon . Acordar que l'ajuntament assumirà el pagament de la quota empresarial de la Seguretat
Social.
Tercer . Acordar que els desplaçaments fora del terme municipal, allotjament i manutenció per raons
de representació municipal percebran les quantitats fixades per als funcionaris de més alt nivell de la
Corporació.
Quart.
Quart . Acordar que els membres de la Corporació que exerciran el càrrec en règim de dedicació
exclusiva o parcial i la data d'efectes de les retribucions seran els que a continuació es relacionen :
Alcalde. Sr. Josep Mayoral i Antigas
Dedicació exclusiva (100%)
58.339,00€ bruts anuals
Regidora. Sra. Alba Barnusell i Ortuño
Dedicació exclusiva (100%)
46.671,52€ bruts anuals
Regidor. Sr. Albert Camps i Giró
Dedicació exclusiva (100%)
46.671,52€ bruts anuals
Regidora. Sra. M. del Mar Sánchez Martínez
Dedicació exclusiva (100%)
46.671,52€ bruts anuals
Regidor. Sr. Juan Manuel Segovia Ramos
Dedicació exclusiva (100%)
46.671,52€ bruts anuals
Regidor. Sr. E. Rodolfo Benza Alegria (Rudy)
Dedicació exclusiva (100%)
46.671,52€ bruts anuals
Regidora. Sra. Mònica Oliveres i Guixer Dedicació parcial (50%) 23.335,76€ bruts anuals
Regidora. Sra. Andrea Canelo Matito
Dedicació parcial (50%) 23.335,76€ bruts anuals
Regidor. Sr. Francesc Arolas Pou
Dedicació parcial (50%) 23.335,76€ bruts anuals
Regidor. Sr. Álvaro Daniel Ferrer Vecilla Dedicació parcial (50%) 23.335,76€ bruts anuals
Regidora. Sra. Sílvia Rodriguez López
Dedicació parcial (25%) 11.667,88€ bruts anuals
La data d'efectes de les retribucions econòmiques és la següent :
Alcalde. Sr. Josep Mayoral i Antigas
Regidora. Sra. Alba Barnusell i Ortuño
Regidor. Sr. Albert Camps i Giró
Regidora. Sra. M. del Mar Sánchez Martínez
Regidor. Sr. Juan Manuel Segovia Ramos
Regidor. Sr. E. Rodolfo Benza Alegria (Rudy)
Regidora. Sra. Mònica Oliveres i Guixer
Regidora. Sra. Andrea Canelo Matito
Regidor. Sr. Francesc Arolas Pou
Regidor. Sr. Álvaro Daniel Ferrer Vecilla
Regidora. Sra. Sílvia Rodriguez López

15/07/2015
13/06/2015
13/06/2015
13/06/2015
13/06/2015
13/06/2015
13/06/2015
13/06/2015
13/06/2015
13/06/2015
13/06/2015

Cinquè . Complementar les operacions de disposició següents:
H111 91210 10000 AD 1 2015000000139 40.304,58 €
H111 91210 16000 AD 1 2015000000146 3.666,14 €
Sisè.
Sisè . Notificar el present acord a les persones interessades i publicar -ho al Butlletí Oficial de la Província
Alcalde:
Moltes gràcies. Passaríem a la votació. Vots favorables a la proposta? tretze. Vots contraris? dos.
Abstencions? la resta. Moltes gràcies.
APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA,
ABSOLUTA, amb 13 vots favorables del Grup Municipal PSCPSC-CP (13)
13);
10 abstencions dels Grups Municipals CIU(
CIU(4), ERCERC-AGAG-AM (3), C's (2) i PP (1), i 2 vots en contra
del Grup Municipal CRIDA -CUP (2).
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Alcalde:
Senyora Secretària, podem passar al punt següent, que és el número onze, que és la proposta relativa
a determinar les subvencions aplicables al grups municipals .
11).11).-PROPOSTA
).- PROPOSTA RELATIVA A LA DETERMINACIÓ DE LES SUBVENCIONS APLICABLES ALS
GRUPS MUNICIPALS
La Secretària explica de forma resumida el contingut de la proposta que es transcriu literalment a
continuació:
El Reglament Orgànic Municipal aprovat per l'Ajuntament en ple estableix al seu article 35 apartat 3r.
que els diferents Grups Municipals que integren la corporació percebran una subvenció anual amb
càrrec al capítol IV del pressupost municipal per atendre les despeses del seu funcionament, sota el
criteri del nombre de regidors/es que l'integrin.
L'apartat segon de l'art. 73.3 de Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local,
modificat parcialment per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per la modernització del
govern local, diu el següent: "El Pleno de la corporación, con cargo a los Presupuestos anuales de la

misma, podrá asignar a los grupos políticos una dotación económica que deberá contar con un
componente fijo, idéntico para todos los grupos y otro variable, en función del número de miembros de
cada uno de ellos, dentro de los límites que, en su caso, se establezcan con carácter general en las
Leyes de Presupuestos Generales del Estado y sin que puedan destinarse al pago de remuneraciones
de personal de cualquier tipo al servicio de la corporación o a la adquisición de bienes que puedan
constituir activos fijos de carácter patrimonal ".

Tanmateix, l'article 73.3 esmentat, estableix igualment l'obligatorietat que els grups polítics portin una
comptabilitat específica de la dotació econòmica que s'acordi, comptabilitat que haurà d'estar a
disposició del Ple de la corporació sempre que aquest la demani .
Es proposa a l 'Ajuntament en Ple :
Primer .- Assignar les dotacions econòmiques als Grups Municipals que es relacionen segons els
imports següents:

Segon.Segon .- Determinar pel que fa al pagament a efectuar al mes de juliol de 2015, que aquest serà
comprensiu del període transcorregut des del 13 al 30 de juny.
Alcalde:
Moltes gràcies. Toca votar. Vota favorables a la proposta? tretze més... tots els grups menys tres, o
sigui vint-i-dos. Vots contraris? dos. Abstencions? un. Per tant, quedaria aprovat també.
APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA,
ABSOLUTA, amb 22 vots favorables del Grup Municipal PSCPSC-CP (13)
13),
CIU(
CRIDACIU (4), ERCERC -AGAG-AM (3) i C'
C's (2); 2 vots en contra del Grup Municipal
CRIDA-CUP (2), i 1
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abstenció del Grup Municipal PP (1).

Alcalde:
Passem al punt número dotze, que és el que fa referència al pagament en concepte d’assistència a
òrgans dels regidors de l'Ajuntament, que no ostentin la dedicació exclusiva, endavant.
12).RÈGIM,, EN CONCEPTE D'
12).-PROPOSTA
).- PROPOSTA RELATIVA A APROVAR EL RÈGIM
D'ASSISTÈNCIES A
ÒRGANS , DELS REGIDORS DE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS QUE NO OSTENTIN NI
DEDICACIÓ EXCLUSIVA NI PARCIAL A LA CORPORACIÓ .
La Secretària explica de forma resumida el contingut de la proposta que es transcriu literalment a
continuació:
L'art. 1 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l'Administració
Local, modifica la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i en el punt 18
inclou un nou article 75 bis, apartat 3, a aquesta Llei 7/1985 del següent tenor: "3. Sólo los miembros

de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva ni dedicación parcial percibirán asistencias por
la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de la Corporación de que formen
parte, en la cuantía señalada por el Pleno de la misma ".

Vistes les negociacions portades a terme entre els diferents grups municipals als efectes de definir
una proposta consensuada que porti a concretar la quantia i condicions del dret dels regidors sense
dedicació exclusiva ni parcial, amb manteniment de les assignacions fixes i periòdiques als grups
municipals.

Es proposa a l 'Ajuntament en Ple :
Primer .- A l’empara de l’article 75 bis, apartat 3 de la LRBRL que s'ha fet esmen, pels Regidors de
l’Ajuntament de Granollers que no ostentin ni dedicació exclusiva ni parcial a la Corporació,
s’estableixen en concepte d’assistències a òrgans el següent règim:
Per l’assistència a comissions municipals que en formin part , 30 euros per sessió.
Per l’assistència a sessions plenàries municipals , 60 euros per sessió.
Forma de pagament: mensualment els secretaris respectius redactaran un extracte de les actes de les
sessions celebrades on es farà constar els assistents i el nombre de comissions i sessions plenàries
de la corporació i seran trameses al Departament de Recursos Humans per tal de fer-les efectives.
Segon.Segon .- A l’empara del mateix precepte legal esmentat, s’estableix una quantia fixa pels portaveus
dels grups municipals que no tinguin ni dedicació exclusiva ni parcial de l’Ajuntament de Granollers de
250 euros mensuals, que serà compatible amb l’anterior i que es justifica per l’especial dedicació que
suposa la intervenció en representació del grup.
Tercer .- L’Ajuntament per facilitar als grups la seva tasca, destinarà, per cada grup polític i dins del
pressupost municipal, una partida pressupostària destinada a cobrir els mitjans personals de suport
als grups.
Els grups decidiran la persona/s que formaran part del grup de suport que exerciran funcions de
suport jurídic, tècnic i/o administratiu.
Si el personal que s’adscriu no forma part de la plantilla de l’Ajuntament, tindrà la consideració de
personal eventual de confiança.
Totes aquestes condicions es determinaran de conformitat amb la quantitat màxima fixada per
l’exercici al ple municipal. Pel present exercici 2015 la dotació total (inclosa seguretat social) serà
de 34.242,13 euros per grup polític. Per a l'any 2015 l'aplicació d'aquesta quantitat serà
proporcional des de la seva aprovació.
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Alcalde:
Moltes gràcies. Vots favorables a la proposta? serien també, vint-i-dos. Vots contraris? dos.
Abstencions? un. Per tant, quedaria aprovada la proposta.
APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA,
ABSOLUTA, amb 22 vots favorables del Grup Municipal PSCPSC-CP (13)
13),
CIU(
CRIDACIU (4), ERCERC -AGAG-AM (3) i C'
C's (2); 2 vots en contra del Grup Municipal
CRIDA-CUP (2), i 1
abstenció del Grup Municipal PP (1).

Alcalde:
La següent és la proposta relativa a l'aprovació dels organigrames polític i funcional. Senyora
Secretària.
13).13).-PROPOSTA
).- PROPOSTA RELATIVA A L 'APROVACIÓ DELS ORGANIGRAMES POLÍTIC I FUNCIONAL
La Secretària explica de forma resumida el contingut de la proposta que es transcriu literalment a
continuació:
L'alcalde de la corporació va dictar en data 13 de juny de 2015, les delegacions d'exercici d'atribucions
de l'alcalde en regidors de la corporació en diferents àmbits i matèries de competència municipal .
D'acord amb els criteris d'eficiència i economia de gestió per tal de donar un millor servei a la
ciutadania, i poder complir els objectius que s'ha proposat el nou equip de govern, es proposa
reorganitzar les àrees de gestió municipal en cinc :
- Àrea de Processos Estratègics i Comunicació.
- Àrea de Govern i Economia.
- Àrea de Territori i Ciutat.
- Àrea de Serveis a la Persona.
- Àrea d'Acció comunitària i Benestar.
Es proposa a l 'Ajuntament en Ple :
Primer .- Aprovar l'organigrama polític i funcional annex a aquesta proposta.
Segon.Segon .- Donar a aquest acord la difusió necessària.
Tercer .- Facultar a l'alcalde per al desenvolupament de l'organigrama, així com, per a assenyalar la
seva efectivitat.

Alcalde:
Moltes gràcies. Vots favorables a la proposta? tretze. Vots contraris? dos... contraris? sis.
Abstencions? serien sis, també. Per tant, quedaria aprovada la proposta.
APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA,
ABSOLUTA, amb 13 vots favorables del Grup Municipal PSCPSC-CP (13)
13);
6 abstencions dels Grups Municipals ERCERC-AGAG-AM (3), C's (2) i PP (1), i 6 vots en contra dels
Grups Municipals CIU (4) i CRIDA -CUP (2).
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Alcalde:
Passaríem al punt catorze, que és la modificació de la plantilla i relació de llocs de treball del personal
de l'Ajuntament, per fer possible els anteriors acords. Endavant, senyora Secretària...
14).14).-PROPOSTA
).- PROPOSTA RELATIVA A LA MODIFICACIÓ 01/
01/2015 DE LA PLANTILLA I LA RELACIÓ DE
LLOCS DE TREBALL DEL PERSONAL DE L 'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS .
La Secretària explica de forma resumida el contingut de la proposta que es transcriu literalment a
continuació:
1.- L'Ajuntament en Ple de data 23 de desembre de 2014 va dictar acord pel qual s'aprova la plantilla i
relació de llocs de treball per a l'any 2015.
A la plantilla aprovada hi consten les places que figuren a l'Annex núm . 1 d'aquesta proposta.
A la relació de llocs de treball hi consten els llocs de treball que es recullen a l'Annex
Annex núm.
núm. 2 que
s'acompanya a la proposta.
2.- El Ple en sessió plenària del dia 1 de juliol de 2015, aprova el nou organigrama municipal.
3.- L'aprovació del nou organigrama polític i funcional de l'ajuntament de Granollers, comporta la
modificació de la plantilla, i de la relació de llocs de treball, pel que fa a l'amortització de determinats
llocs de treball i creació de nous llocs de treball, que consten a l'Annex núm.
núm. 3 i Annex núm.
núm. 4
respectivament.
4.- Atès que l'article 104 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local, determina que les
característiques del personal eventual regulat a l'article 12 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril de l'Estatut
bàsic de l'empleat públic, les ha d'aprovar el Ple de l'Ajuntament, es proposa aprovar les
característiques i funcions dels llocs de treball de personal eventual , d'acord amb el detall següent:
Lloc de treball: Gerent. es descriuen a l'Annex
Annex núm . 5 que s'acompanya a aquesta proposta
Lloc de treball: Assessor/a-Coordinador/a es descriuen a l'Annex
Annex núm.
núm. 6 que s'acompanya a aquesta
proposta
Lloc de treball: Tècnic/a suport grup municipal. es descriuen a l'Annex
Annex núm.
núm. 7 que s'acompanya a
aquesta proposta
Lloc de treball: Cap d`Àrea de Territori i Ciutat. es descriuen a l'Annex
Annex núm.
núm. 8 que s'acompanya a
aquesta proposta
Lloc de treball: Director/a de Servei. es descriuen a l'Annex
Annex núm.
núm. 9 que s'acompanya a aquesta
proposta
5.- Atès que el personal eventual i directiu amb l'enquadrament orgànic "0" depèn de la gerència
municipal amb assignació als serveis generals, amb tasques de confiança i assessorament especial
en les matèries que la gerència li encomani i que es descriuen als annexes anteriors .
6.- Atès que d'acord amb l'article 37.2.c) de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat
públic, queden excloses de l'obligatorietat de la negociació la determinació de les condicions de treball
del personal directiu i atès que d'acord amb l'article 1.2 de l'Acord de condicions i del Conveni
col·lectiu del personal de l'Ajuntament de Granollers, en resten expressament exclosos el personal
eventual que ocupi llocs de confiança o càrrec directius .
Fonaments de dret
Article 12, 13, 37.2.c) i 74 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
Article 25, 29 i 30 del Decret 214/90, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les
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entitats locals.
Article 126 del RDL 781/1986 del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local
L'article 90 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del règim local.
En compliment de l'article 20 i 21 de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals
de l'Estat per a 2015.
Article 1.2 de l'Acord de condicions i del Conveni col·lectiu del personal de l 'Ajuntament de Granollers.
D'acord amb l'informe emès per la Cap de Servei de Recursos Humans
Atès que hi ha suficient consignació pressupostària
Es proposa a l 'Ajuntament en Ple :
Primer .- Aprovar la modificació de la plantilla que consta a l'Annex núm. 3 i la relació de llocs de
treball que consten a l' Annex núm. 4, amb data d'efectes des de l'aprovació d’aquesta proposta.
Segon.
Segon. Aprovar els annexes núm. 1 a núm. 9 que acompanyen aquesta proposta.
Tercer . Publicar aquest acord al diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i al Butlletí Oficial de
la Província.
Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat
d'interposar-hi els recursos corresponents.
Alcalde:
Moltes gràcies. Demanaren la votació. Vots favorables a la proposta? tretze. Vots contraris? dos.
Abstencions? la resta.
APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA,
ABSOLUTA, amb 13 vots favorables del Grup Municipal PSCPSC-CP (13)
13);
10 abstencions dels Grups Municipals CIU(
CIU(4), ERCERC -AGAG-AM (3), C's (2) i PP (1), i 2 vots en contra
del Grup Municipal CRIDA -CUP (2).

Alcalde:
Molt bé. Passem al punt número quinze. Que és el que fa referència a la determinació del nombre,
característiques i retribucions del personal eventual de l'Ajuntament de Granollers. Endavant, senyora
Secretària.
15).15).-PROPOSTA
).- PROPOSTA RELATIVA A LA DETERMINACIÓ DEL NOMBRE,
NOMBRE, CARACTERÍSTIQUES I
RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EVENTUAL DE L 'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS .
La Secretària explica de forma resumida el contingut de la proposta que es transcriu literalment a
continuació:
Atès que en aquesta sessió plenària s'ha aprovat l'organigrama municipal 2015-2019 de l'Ajuntament
de Granollers.
Atès que l'organigrama preveu una gerència que depèn directament de l'Alcalde i 5 Àrees de Govern.
Atès que és voluntat d'aquesta Corporació dotar-se de personal eventual de conformitat amb el que
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regula l'article 12 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic i d'acord amb la
normativa que regula aquest personal a l'administració local.
Atès que el personal eventual, excepte el personal de suport als grups municipals, dependrà
funcionalment de la gerència i serà assignat a Serveis Generals amb tasques d'assessorament que la
gerència encomani en matèries que corresponguin a les diferents Àrees.
Atès que en aquesta sessió plenària s'ha aprovat la modificació de la Plantilla i de la Relació de llocs
de treball amb el detall següent:
PLANTILLA
Plantilla . Personal Eventual
ENS: Ajuntament
ESCALA: Eventuals
SUBESCALA: Eventuals
PLAÇA: Assessor/a-Coordinador/a
RELACIÓ: Eventual
DOTACIÓ: 4
VACANT: 0
ENS: Ajuntament
ESCALA: Eventuals
SUBESCALA: Eventuals
PLAÇA: Personal de suport grup municipal
RELACIÓ: Eventual
DOTACIÓ: 4
VACANT: 0
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL
Relació de llocs de treball . Personal Eventual
DENOMINACIÓ: Assessor/a-Coordinador/a
NÚM DOTACIONS: 4
NÚM. VACANTS: 0
ENQUADRAMENT ORGÀNIC: 0*
RETRIBUCIÓ BRUT ANUAL: 53.145,82€**
FORMA DE PROVISIÓ: Lliure designació
RÈGIM: Eventual
COL·LECTIU (Cossos): Eventual
JORNADA: Jornada completa
DENOMINACIÓ: Personal de suport grup municipal
NÚM DOTACIONS: 4
NÚM. VACANTS: 0
ENQUADRAMENT ORGÀNIC: 01*
RETRIBUCIÓ BRUT ANUAL: 25.426,24€**
FORMA DE PROVISIÓ: Lliure designació
RÈGIM: Eventual
COL·LECTIU (Cossos): Eventual
JORNADA: Jornada completa
* Llegendes enquadrament orgànic: "0" --> Gerència; "01" --> Grups Polítics.
** No inclou la quota empresarial a la Seguretat Social
Atès el que regula la normativa en relació al personal eventual de les entitats locals :
1)La Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim local, modificada per la llei
27/2013, de 27 de desembre de Racionalització i sostenibilitat de l'administració local, regula a
l'article 104 el següent:

104..
"Artículo 104
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1. El número, características y retribuciones del personal eventual será determinado por el Pleno
de cada Corporación, al comienzo de su mandato. Estas determinaciones sólo podrán modificarse
con motivo de la aprobación de los Presupuestos anuales.
2. El nombramiento y cese de estos funcionarios es libre y corresponde al Alcalde o al Presidente
de la entidad local correspondiente. Cesan automáticamente en todo caso cuando se produzca el
cese o expire el mandato de la autoridad a la que presten su función de confianza o
asesoramiento.
3. Los nombramientos de funcionarios de empleo, el régimen de sus retribuciones y su dedicación
se publicarán en el «Boletín Oficial» de la Provincia y , en su caso, en el propio de la Corporación."
Així mateix, l'article 104 bis regula el següent:

bis.. Personal eventual de las Entidades Locales
"Artículo 104 bis
27/2013, de 27 de desembre)

(afegit per l'article 1.28 de la Llei

1. Las dotaciones de puestos de trabajo cuya cobertura corresponda a personal eventual en los
Ayuntamientos deberán ajustarse a los siguientes límites y normas :
......
e) Los Ayuntamientos de Municipios con población superior a 50.000 y no superior a 75.000
habitantes podrán incluir en sus plantillas puestos de trabajo de personal eventual por un número
que no podrá exceder de la mitad de concejales de la Corporación local.
.....
4. El personal eventual al que se refieren los apartados anteriores tendrá que asignarse siempre a
los servicios generales de las Entidades Locales en cuya plantilla aparezca consignado . Solo
excepcionalmente podrán asignarse, con carácter funcional, a otros de los servicios o
departamentos de la estructura propia de la Entidad Local, si así lo reflejare expresamente su
reglamento orgánico.
5. Las Corporaciones locales publicarán semestralmente en su sede electrónica y en el Boletín
Oficial de la Provincia o, en su caso, de la Comunidad Autónoma uniprovincial el número de los
puestos de trabajo reservados a personal eventual.
6. El Presidente de la Entidad Local informará al Pleno con carácter trimestral del cumplimiento de
lo previsto en este artículo."
2)Atès que les característiques d'aquest personal eventual han de ser aprovades pel Ple de la Corporació,
d'acord amb:
Article 12 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril de l'Estat bàsic de l'empleat públic,

Article 104 de la Llei 7/1985,
Article 304 i 305 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya,

Articles 9, 10, 11 i 15 D 214/1990, de 30 de juliol, del Reglament de personal al servei de les
entitats locals de Catalunya,
Article 176.1 i 2 del Real decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril del Text refós de les disposicions
legals vigents en matèria de règim local,
Atès que es proposa la definició de les característiques d'aquests llocs de treball amb el detall
següent:
Lloc de treball d'Assessor/Cordinador depenent de Gerència, assignat a Serveis Generals, d'acord
amb l'Annex núm. 6 que s'acompanya a aquesta proposta.
Lloc de treball de tècnic/a de suport de grup municipal, d'acord amb l'Annex núm. 7 que
s'acompanya a aquesta proposta.
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Atès que les retribucions d'aquest personal eventual han de ser aprovades pel Ple de la Corporació,
d'acord amb l'article 104 de la Llei 7/1985, i demés normativa aplicable, es proposa establir les
retribucions econòmiques del personal eventual d'acord amb el detall següent:
Assessor/a-Coordinador/a: retribució brut anual: 53.145,82€
Personal de suport grup municipal: retribució brut anual: 25.426,24€
Es proposa al Ple de la Corporació,
Primer . Acordar el número de places i llocs de treball de personal eventual depenen de la Gerència
(Serveis Generals), amb un nombre total de 8, amb efectes del dia 1 de juliol de 2015, amb el detall
següent:
PLANTILLA
Plantilla . Personal Eventual
ENS: Ajuntament
ESCALA: Eventuals
SUBESCALA: Eventuals
PLAÇA: Assessor/a-Coordinador/a
RELACIÓ: Eventual
DOTACIÓ: 4
VACANT: 0
ENS: Ajuntament
ESCALA: Eventuals
SUBESCALA: Eventuals
PLAÇA: Personal de suport grup municipal
RELACIÓ: Eventual
DOTACIÓ: 4
VACANT: 0
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL
Relació de llocs de treball . Personal Eventual
DENOMINACIÓ: Assessor/a-Coordinador/a
NÚM DOTACIONS: 4
NÚM. VACANTS: 0
ENQUADRAMENT ORGÀNIC: 0*
RETRIBUCIÓ BRUT ANUAL: 53.145,82€**
FORMA DE PROVISIÓ: Lliure designació
RÈGIM: Eventual
COL·LECTIU (Cossos): Eventual
JORNADA: Jornada completa
DENOMINACIÓ: Personal de suport grup municipal
NÚM DOTACIONS: 4
NÚM. VACANTS: 0
ENQUADRAMENT ORGÀNIC: 01*
RETRIBUCIÓ BRUT ANUAL: 25.426,24€**
FORMA DE PROVISIÓ: Lliure designació
RÈGIM: Eventual
COL·LECTIU (Cossos): Eventual
JORNADA: Jornada completa
* Llegendes enquadrament orgànic: "0" --> Gerència; "01" --> Grups Polítics.
** No inclou la quota empresarial a la Seguretat Social
Segon . Acordar les característiques i definició de funcions dels llocs de treball d 'Assessor/Coordinador i Personal
de suport grup municipal, d'acord amb els annexes núm 6 i núm. 7 respectivament, que s'adjunten a aquesta
proposta i que han estat aprovades en l 'acord precedent.
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Tercer . Acordar les retribucions econòmiques, que percebrà el personal eventual d'acord amb el detall
següent:
Assessor/a-Coordinador/a: retribució brut anual: 53.145,82€
Personal de suport grup municipal: retribució brut anual: 25.426,24€
Quart . Notificar el present acord a les persones interessades i publicar-ho al Butlletí Oficial de la Província

Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat
d'interposar-hi els recursos corresponents.
Alcalde:
Procedim a la votació. Vots favorables a la proposta? setze. Vots contraris? dos. La resta?
Abstencions? Moltes gràcies.
APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA,
ABSOLUTA, amb 16 vots favorables del Grup Municipal PSCPSC-CP (13)
13) i
ERCERC -AGAG-AM (3); 7 abstencions dels Grups Municipals CIU(
CIU(4), C's (2) i PP (1), i 2 vots en contra
del Grup Municipal CRIDA -CUP (2).

Alcalde:
Passem a punt setze. El punt setze, disset i divuit fan referència a la modificació d'estatuts de les
societats anònimes municipals, per tal de poder incrementar en dos aquests casos el nombre de
membres del seu consell d'administració, i en un altre cas, també per poder fer que una de les entitats
municipals, Granollers Audiovisual, esdevingui una empresa capaç també d'acollir subvencions
externes. Endavant, punt número setze.
16).16).-PROPOSTA
).- PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA CLASSIFICACIÓ DE LES ENTITATS VINCULADES
O DEPENDENTS DE L'
L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS QUE CONFORMEN EL SEU SECTOR
PÚBLIC LOCAL,
LOCAL, EN COMPLIMENT DEL QUE DISPOSA LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL DOTZENA
DE LA LLEI 7/1985,
1985 , DE 2 D’ABRIL,
D’ABRIL , REGULADORA DE LES BASES DE RÈGIM LOCAL,
LOCAL,
INTRODUÏDA PER L’ARTICLE PRIMER,
PRIMER, APARTAT TRENTATRENTA-SET,
SET , DE LA LLEI 27/
27/2013,
2013 , DE 27 DE
DESEMBRE , DE RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL .
La Secretària explica de forma resumida el contingut de la proposta que es transcriu literalment a
continuació:
La disposició addicional dotzena, apartat segon i paràgraf primer, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local (LRBRL), en la seva redacció donada per la Llei 27/2013, de
27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (LRSAL), estableix que
correspondrà al Ple de la corporació local la classificació de les entitats vinculades o dependents de la
mateixa que integren el sector públic local, en tres grups, atenent a les característiques següents:
a) volum o xifra de negoci.
b) nombre de treballadors.
c) necessitat o no de finançament públic.
d) volum d’inversió
e) característiques del sector en què desenvolupa dites activitats .
Atès que la disposició addicional dotzena, apartat segon i paràgraf segon, de la LRBRL estableix que
la citada classificació de les entitats vinculades o dependents de l’Ajuntament determinarà, d’acord
amb el nivell atribuït, el següent:
a) el nombre màxim de membres del consell d’administració i dels òrgans superiors i de govern de
cada entitat.
b) l’estructura organitzativa, amb la fixació del nombre màxim i mínim de directius, així com la
quantia màxima de la retribució total, amb determinació del percentatge màxim del complement de lloc
i del complement variable.
Atès que la disposició addicional dotzena, apartat quart, de la LRBRL estableix el nombre màxim dels
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membres del consell d’administració i òrgans superiors de govern o administració de les entitats
vinculades o dependents de la corporació, que constitueixin el seu sector públic local i que, d’acord
amb els tres grups de classificació a què fa referència el paràgraf 2 de la mateixa disposició
addicional, no podrà excedir del nombre màxim següent:
a) Grup 1: 15 membres
b) Grup 2: 12 membres
c) Grup 3: 9 membres
Atès que en l’inventari d’Ens del Sector Públic Local de l’Ajuntament de Granollers hi consten les
entitats següents: Patronat del Museu municipal, l’Entitat Pública Empresarial Granollers Mercat, i les
societats mercantils Granollers Promocions S .A, Granollers Escena S.L, i, Granollers Audiovisual S.L.
Vist que la citada disposició addicional dotzena, apartat segon i paràgraf primer, de la LRBRL
estableix les característiques de les entitats vinculades o dependents de la corporació que han de
permetre la seva classificació en tres Grups, però no obliga explícitament que es faci tenint en compte
alhora totes les característiques, o prenent aquelles o aquella que la Corporació cregui que s’ajustaran
millor a l’objectiu de concretar els Grups .
Per tant, d’acord a la interpretació de la disposició addicional dotzena, apartat segon i paràgraf primer,
de la LRBRL que s’estableix en els antecedents, i tenint en compte que la divergència de
característiques per dirimir els Grups fa que resulti molt difícil trobar una fórmula coherent per
relacionar característiques classificatòries amb les peculiaritats de cada ens, es proposa classificar
les entitats vinculades o dependents de l’Ajuntament de Granollers a partir d’aquelles característiques
que s’homologuen amb més coherència i objectivitat per la formació dels grups marcats en la citada
normativa, com són el volum o xifra de negoci i el nombre de treballadors .
Així es proposa dirimir els Grups a partir de la puntuació de les característiques de cada entitat en
funció dels següents criteris:
a)
b)
c)
·
·
·

valorar proporcionalment cadascuna de les dues característiques triades amb 50 punts.
valorar cada característica/entitat amb proporcionalitat directa respecta de la millor .
dirimir cada Grup de manera proporcional en funció de les puntuacions obtingudes :
Grup 1: puntuació 66,67 a 100
Grup 2: puntuació 33,34 a 66,66
Grup 3: puntuació 0,00 a 33,33

Els imports de cada característica/entitat utilitzades s’han obtingut de les dades corresponents a la
liquidació del pressupost 2014 que es varen comunicar al Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas:

GASL
XIFRA DE NEGOCI

GESL

GPSA

PATRONAT
MUSEU

EPE

652.114,12 € 488.404,89 € 1.374.481,59 € 137.363,91 € 182.923,29 €

Nº DE TREBALLADORS

14

10

3

12

18 (*)

(*) treballadors estructurals (sense plans d’ocupació)
La puntuació de cadascuna de les entitats vinculades o dependents de l’Ajuntament de Granollers, en
funció de les característiques i ponderacions proposades , és la següent:

XIFRA DE NEGOCI
Nº DE TREBALLADORS
PUNTUACIÓ TOTAL

GASL

GESL

GPSA

23,72
38,89
62,61

17,77
27,78
45,55

50,00
8,33
58,33

PATRONAT
MUSEU
5,00
33,33
38,33

EPE
6,65
50,00
56,65

Es proposa a l 'Ajuntament en Ple :
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Primer .- Aprovar els criteris interpretatius emprats per efectuar la classificació de les entitat
vinculades o dependents de l’Ajuntament de Granollers que conformen el seu sector públic local,
prevista en l’apartat segon de la disposició addicional dotzena de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local, en la seva redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local-LRSAL, que s'ha fet esment en
base a l'informe emès per la Intervenció de fons, de la que resulta la classificació en els grups
següents:
·
·
·
·
·

Granollers Audiovisual S .L. :
Granollers Escena S .L. :
Granollers Promocions S .A.:
Patronat del Museu municipal :
E.P.E. Granollers Mercat :

Grup 2
Grup 2
Grup 2
Grup 2
Grup 2

Segon.Segon .- Notificar l'anterior acord a totes entitats esmentades, per tal que en el termini màxim de 3
mesos adaptin els seus estatuts o normes de funcionament intern a l'acord precedent.
Alcalde:
Moltes gràcies. Procedirem a la votació. Vots favorables a la proposta? serien, vint-i-tres. vots
contraris? cap. Abstencions? dos.
APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA,
ABSOLUTA, amb 23 vots favorables del Grup Municipal PSCPSC-CP (13)
13),
CIU(
CIU(4), ERCERC-AGAG-AM (3), C's (2) i PP(
PP(1) i 2 abstencions del Grup Municipal CRIDA -CUP (2).

Alcaldel:
Per tant, passem al punt número disset, atès que aquest queda aprovat. El punt número disset,
senyora secretaria.
17).17).-PROPOSTA
).- PROPOSTA RELATIVA A APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE L'
L'ART.
ART . 11.
11.2 DELS
ESTATUTS DE GRANOLLERS PROMOCIONS,
PROMOCIONS, SA,
SA, PER A LA SEVA ADAPTACIÓ A LA LLEI
27/
27/2013,
2013 , DE 27 DE DESEMBRE,
DESEMBRE, DE RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE
L’ADMINISTRACIÓ LOCAL
La Secretària explica de forma resumida el contingut de la proposta que es transcriu literalment a
continuació:
Primer . La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local
determina al seu article primer, punt 37, la modificació de la Disposició Addicional Dotzena de la Llei
7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i es disposa a l’apartat segon, que
correspon al Ple de l’Ajuntament la classificació de les entitats vinculades o dependents a la mateixa
entitat que integren el sector públic en un dels tres grups indicats, que determinarà nombre màxim
dels membres del Consell d’Administració, o dels òrgans de govern o d’administració.
Segons l’apartat sisè de l’article anterior, s’estableix que aquestes entitats hauran d’adaptar els seus
estatuts en el termini màxim de 3 mesos comptats des de la comunicació de la classificació .
Segon.
Segon . En sessió plenària de l'Ajuntament de Granollers, de data 28 de setembre de 1989, es va
aprovar definitivament la constitució de la societat municipal Granollers Promocions, SA així com el
seus estatuts reguladors, essent formalitzada mitjançant escriptura atorgada pel notari Hugo Lincoln
Pascual el dia 9 de febrer de 1990, núm. de protocol:150
Tercer . El ple de l’Ajuntament de Granollers, en sessió de 1 de juliol de 2015, ha acordat la
classificació de la societat com a Grup 2, establint-se un número màxim de consellers de 12
membres, el que suposa l’obligació d’adaptar els estatuts a aquesta previsió, per quant, l'art. 11.2 dels
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estatuts de la societat Granollers Promocions, SA, fixa el nombre màxim de consellers de la societat
en 10 (deu).
Quart.
Quart . Que es tracta d'una modificació sustancial dels estatuts i com sia que aquests varen ser
aprovats definitivament en la sessió plenària celebrada el dia 28 de setembre de 1989 aquesta
modificació també l'ha d'aprovar el plenari de l'Ajuntament amb la corresponent exposició pública.
Cinquè .- Atès que l'article 211 del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals preveu la possibilitat de gestionar serveis locals de caràcter
econòmic, per mitjà d'una societat mercantil, que els acords per crear consorcis i aprovar els seus
estatuts s’han d’adoptar amb el vot favorable de la majoria absoluta de membres de la Corporació, per
la qual cosa, i en aplicació de l’article 22.f) de la Llei de Bases del Règim Local, correspondrà la seva
aprovació al Ple de la Corporació, de forma indelegable.
Sisè.Sisè .- Atès que l'acord que es proposa s’ha sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies
hàbils, mitjançant anuncis que s’insereixin al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la
Corporació, d’acord amb el que preveu l’article 201.2 del Reglament d'obres suara esmentat.
Es proposa a l 'Ajuntament en Ple :
Primer .- Aprovar inicialment la modificació de l'art. 11.2 dels estatuts de la societat GRANOLLERS
PROMOCIONS, SA, aprovats definitivament per l'Ajuntament en ple en sessió celebrada el dia 28 de
setembre de 1989, en el sentit d’establir el nombre màxim de consellers en dotze,
dotze el qual quedarà
redactat de la següent manera:

11è
Article 11
è. 2n- El Consell d’Administració .
“2. El Consell d’Administració serà constituït per un mínim de tres i un màxim de dotze consellers,
d’acord als criteris establerts a l’article 221 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
El nomenament de membres del Consell d’Administració haurà de respectar el criteri de
proporcionalitat en la representació política existent al ple de l’Ajuntament .”
Segon.Segon .- Sotmetre els precedents acord a informació pública, per un termini de trenta dies hàbils,
mitjançant la inserció de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler
d'anuncis de la Corporació, a efectes de presentació d’al·legacions, suggeriments i reclamacions, de
conformitat amb allò que disposa l'art. 201.2 del Reglament d'Obres, activitats i Serveis dels ens
locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
Tercer .- Acordar que, transcorregut el termini anterior, sense que s'hagi presentat cap reclamació,
s'entendran aprovades DEFINITIVAMENT la modificació esmentada.
Alcalde:
Procedirem a la votació. Vots favorables a la proposta? vint-i-tres. Vots contraris? cap Abstencions?
dues. Quedaria aprovada, també.
APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA,
ABSOLUTA, amb 23 vots favorables del Grup Municipal PSCPSC-CP (13)
13),
CIU(
CIU (4), ERCERC -AGAG-AM (3), C's (2) i PP(
PP (1) i 2 abstencions del Grup Municipal CRIDA -CUP (2).

Alcalde:
I anem al darrer punt de l'ordre del dia, senyora Secretària. Punt divuit...
18).18).-PROPOSTA
).- PROPOSTA RELATIVA A APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DELS ART.
ART. 12.
12.2 I 23
DELS ESTATUTS DE GRANOLLERS AUDIOVISUAL SL,
SL, PER A LA SEVA ADAPTACIÓ A LA LLEI
27/
27/2013,
2013 , DE 27 DE DESEMBRE,
DESEMBRE, DE RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE
L’ADMINISTRACIÓ LOCAL I ALS EFECTES DE FER CONSTAR LA CONDICIÓ DE MITJÀ PROPI I
SERVEI TÈCNIC DE L'
L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS RESPECTE LES ENCOMANES DE
GESTIÓ .
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La Secretària explica de forma resumida el contingut de la proposta que es transcriu literalment a
continuació:
Primer . La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local
determina al seu article primer, punt 37, la modificació de la Disposició Addicional Dotzena de la Llei
7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i es disposa a l’apartat segon, que
correspon al Ple de l’Ajuntament la classificació de les entitats vinculades o dependents a la mateixa
entitat que integren el sector públic en un dels tres grups indicats, que determinarà nombre màxim
dels membres del Consell d’Administració, o dels òrgans de govern o d’administració.
Segons l’apartat sisè de l’article anterior, s’estableix que aquestes entitats hauran d’adaptar els seus
estatuts en el termini màxim de 3 mesos comptats des de la comunicació de la classificació .
Segon.
Segon . En sessió plenària de l'Ajuntament de Granollers, de data 28 de juliol de 2009, es aprovar
definitivament la constitució de la societat municipal Granollers Audiovisual, SL, així com el seus
estatuts reguladors, essent formalitzada mitjançant escriptura atorgada per la notaria de Granollers
Maria Angeles Vidal Davidoff el dia 21 de desembre de 2009, núm. de protocòl: 2439.
Tercer . El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals, al seu article 188 determina que, els serveis públics locals, es poden gestionar
directament a través de Societat mercantil. La facultat d'establir el sistema de gestió dels serveis
públics correspon als ens locals, en l'exercici de la potestat organitzativa. L’article 189 estableix que,
en qualsevol cas, en els supòsits de prestació directa, per si mateix o mitjançant ens dependents, l'ens
local assumeix el servei i exerceix de forma exclusiva les potestats de direcció i de gestió sobre el
servei.
Per tant, les administracions podran organitzar-se executant els serveis de manera directa a través de
entitats de dret privat, a les que podrà encomanar la gestió dels serveis.
El Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de
Contractes del Sector públic, estableix al seu article 4.1.n) que queden exclosos de l’àmbit de la Llei
les encomanes de gestió que facin les administracions a les entitats que tenen la condició de mitjà
propi del mateix ens per realitzar determinada prestació .
A l’article 24.6 de la norma anterior s’estableix que, podran ser considerats mitjà propi i servei tècnic
de l’administració aquells ens dels sector públic que desenvolupin la part essencial de la seva
activitat per a una administració, sempre i quan es tingui sobre els mateixos un control anàleg sobre
els propis serveis, en el sentit d’execució obligatòria segons instruccions fixades unilateralment, i a
més, si es tracta de societats, tot el seu capital social ha de ser de titularitat pública .
S’estableix en el mateix precepte que la condició de mitjà propi s’haurà de reconèixer expressament
als estatuts, determinant les entitats respecte les que té la condició de mitjà propi, el règim de les
encomanes que se li puguin conferior o les condicions en què podran adjudicar-li contractes, la
impossibilitat de participar en licitacions públiques convocades per l’administració de la què depenen,
sense perjudici que, quan no hi hagi cap licitador, se’ls hi pugui encomanar l’execució.
Quart.
Quart . Què, com a conseqüència de l'antecedent anterior, es necessari que per declarar formalment la
societat Granollers Audiovisual, SL com a mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament de Granollers, als
efectes de les encomanes la gestió, modificar l’article 23 dels estatuts de la societat, incloent un nou
apartat, el número 3, en el sentit d’establir expressament la condició de mitjà propi i servei tècnic, amb
el següent redactat:

23è
"Article 23
è.
(..)
3. La societat té al condició de mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament de Granollers als efectes que
preveu la normativa sobre contractes del sector públic. Les encomanes de gestió que li confereixi
l’Ajuntament de Granollers se subjectaran al règim previst al negoci jurídic corresponent que inclourà
l’abast de l’encàrrec. La societat no pot participar en licitacions públiques de l’Ajuntament de
Granollers, sense perjudici que, quan no hi hagi cap licitador, se li pugui encomanar l’execució."
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Cinquè . El ple de l’Ajuntament de Granollers, en sessió de 1 de juliol de 2015, ha acordat la
classificació de la societat com a Grup 2, establint-se un número màxim de consellers de 12
membres, el que suposa l’obligació d’adaptar els estatuts a aquesta previsió, per quant, l'art. 12.2 dels
estatuts de la societat Granollers Audiovisual, SL, fixa el nombre màxim de consellers de la societat
en 9 (nou).
Sisè.
Sisè . Que, es tracta d'unes modificacions sustancials dels estatuts i com sia que aquests varen ser
aprovats definitivament en la sessió plenària celebrada el dia 28 de juliol de 2009, aquestes
modificacions també l'han d'aprovar el plenari de l'Ajuntament amb la corresponent exposició pública.
Setè.Setè .- Atès que l'article 211 del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals preveu la possibilitat de gestionar serveis locals de caràcter
econòmic, per mitjà d'una societat mercantil, que els acords per crear consorcis i aprovar els seus
estatuts s’han d’adoptar amb el vot favorable de la majoria absoluta de membres de la Corporació, per
la qual cosa, i en aplicació de l’article 22.f) de la Llei de Bases del Règim Local, correspondrà la seva
aprovació al Ple de la Corporació, de forma indelegable.
Vuitè.Vuitè .- Atès que l'acord que es proposa s’ha sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies
hàbils, mitjançant anuncis que s’insereixin al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la
Corporació, d’acord amb el que preveu l’article 201.2 del Reglament d'obres suara esmentat.
Es proposa a l 'Ajuntament en Ple :
Primer .- Aprovar inicialment la modificació de l'art. 12.2 dels estatuts de la societat GRANOLLERS
AUDIOVISUAL, SL, aprovats definitivament per l'Ajuntament en ple en sessió celebrada el dia 28 de
juliol de 2009, en el sentit d’establir el nombre màxim de consellers en dotze , el qual quedarà redactat
de la següent manera:

12è
Article 12
è 2n- El Consell d’Administració .

(..) 2. El Consell d’Administració serà constituït per un mínim de tres i un màxim de dotze consellers,

que no han de ser necessàriament càrrecs electes de la Corporació, d’acord als criteris establerts a
l’article 221 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, i a l’article 57 de la Llei de
Societats de Responsabilitat Limitada. El nomenament de membres del Consell d’Administració haurà
de respectar, el criteri de proporcionalitat en la representació política existent al ple de l’Ajuntament” .
Segon.Segon .- Declarar formalment la societat GRANOLLERS AUDIOVISUAL, SL com a mitjà propi i servei
tècnic de l’Ajuntament de Granollers, als efectes de les encomanes la gestió, i modificar l’article 23
dels estatuts de la societat, incloent un nou apartat, el número 3, en el sentit d’establir expressament
la condició de mitjà propi i servei tècnic , quedant redactat l'article esmentat de la següent manera:

23è
"Article 23
è.
1. El règim de contractació de la Societat es regirà pel dret civil mercantil .
2. En l’adjudicació dels contractes, s’haurà de garantir els principis de publicitat, concurrència,
transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació, d’acord amb allò que disposa l’article 176 de
la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
3. La societat té al condició de mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament de Granollers als efectes
públic.. Les encomanes de gestió que li
que preveu la normativa sobre contractes del sector públic
confereixi l’Ajuntament de Granollers se subjectaran al règim previst al negoci jurídic corresponent
l’encàrrec.. La societat no pot participar en licitacions públiques de
que inclourà l’abast de l’encàrrec
Granollers,, sense perjudici que
que,, quan no hi hagi cap licitador
licitador,, se li pugui
l’Ajuntament de Granollers
encomanar l’execució ."
Tercer .- Sotmetre els precedents acord a informació pública, per un termini de trenta dies hàbils,
mitjançant la inserció de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler
d'anuncis de la Corporació, a efectes de presentació d’al·legacions, suggeriments i reclamacions, de
conformitat amb allò que disposa l'art. 201.2 del Reglament d'Obres, activitats i Serveis dels ens
locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
Quart..- Acordar que, transcorregut el termini anterior, sense que s'hagi presentat cap reclamació,
Quart
s'entendran aprovades DEFINITIVAMENT la modificació esmentada.
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Alcalde:
Procedirem a votar aquest darrer punt. Vots favorables a la proposta? en aquest cas, serien dinou...
divuit. Vots contraris? cap. Abstencions? serien sis, cinc... cinc. Per tant serien vint i cinc, ara ho he dit
bé. Per tant quedaria aprovada la proposta, sí?
APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA,
ABSOLUTA, amb 23 vots favorables del Grup Municipal PSCPSC-CP (13)
13),
CIU(
CIU (4), ERCERC -AGAG-AM (3), C's (2) i PP(
PP (1) i 2 abstencions del Grup Municipal CRIDA -CUP (2).

Alcalde:
Doncs, com és un Ple extraordinari aixecaríem al sessió . Moltes gràcies.

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