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Alcalde president:
Bé, molt bona tarda a tots i a totes, procedim a iniciar la sessió extraordinària del Ple de la Corporació, 
la primera que es fa després de la constitució d'aquest Consistori d'elecció d'alcalde i per tant aquesta 
reunió extraordinària té com objecte el aprovar el Cartipàs i tots aquells elements que conformen 
l'estructura orgànica municipal pel proper mandat. Per tant, obrim aquesta sessió aprovant l'acta de la 
sessió del Ple especial de 11 de juny si és que no hi ha cap esmena, ¿no? Per tant la donem per 
aprovada, 

1111).-).-).-).-APROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE L ''''ACTA DE LA SESSIÓ ESPECIAL DE PLE DEACTA DE LA SESSIÓ ESPECIAL DE PLE DEACTA DE LA SESSIÓ ESPECIAL DE PLE DEACTA DE LA SESSIÓ ESPECIAL DE PLE DE     11111111    DE JUNY DEDE JUNY DEDE JUNY DEDE JUNY DE     2011201120112011....    



Va ésser llegit l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, la qual fou aprovada sense cap esmena 

Alcalde president:
Passem al punt número 2 que és donar compte d'una sèrie de resolucions d'alcaldia, concretament les 
resolucions signades el mateix dia 11 de juny, després de prendre possessió com alcalde més alguna 
altra complementària, endavant senyora secretària,
 

2222).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A LES RESOLUCIONS DMOCIÓ RELATIVA A LES RESOLUCIONS DMOCIÓ RELATIVA A LES RESOLUCIONS DMOCIÓ RELATIVA A LES RESOLUCIONS D''''ALCALDIA SEGÜENTSALCALDIA SEGÜENTSALCALDIA SEGÜENTSALCALDIA SEGÜENTS::::    

RESOLUCIÓ NÚMRESOLUCIÓ NÚMRESOLUCIÓ NÚMRESOLUCIÓ NÚM....    672672672672    ////    2011201120112011    DEDEDEDE    11111111////06060606////2011201120112011    RELATIVA A  LA DELEGACIÓ DE LRELATIVA A  LA DELEGACIÓ DE LRELATIVA A  LA DELEGACIÓ DE LRELATIVA A  LA DELEGACIÓ DE L''''EXERCICIEXERCICIEXERCICIEXERCICI     
DDDD''''ATRIBUCIONS DE LATRIBUCIONS DE LATRIBUCIONS DE LATRIBUCIONS DE L''''ALCALDE EN REGIDORS DE LA CORPORACIÓALCALDE EN REGIDORS DE LA CORPORACIÓALCALDE EN REGIDORS DE LA CORPORACIÓALCALDE EN REGIDORS DE LA CORPORACIÓ....

RESOLUCIÓ NÚMRESOLUCIÓ NÚMRESOLUCIÓ NÚMRESOLUCIÓ NÚM....    673673673673    ////    2011201120112011    DEDEDEDE    11111111////06060606////2011201120112011    RELATIVA A LA DELEGACIÓ DE FUNCIONS DERELATIVA A LA DELEGACIÓ DE FUNCIONS DERELATIVA A LA DELEGACIÓ DE FUNCIONS DERELATIVA A LA DELEGACIÓ DE FUNCIONS DE    
LLLL''''ALCALDE EN LA JUNTA DE GOVERN LOCALALCALDE EN LA JUNTA DE GOVERN LOCALALCALDE EN LA JUNTA DE GOVERN LOCALALCALDE EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL,,,,    

RESOLUCIÓ NÚMRESOLUCIÓ NÚMRESOLUCIÓ NÚMRESOLUCIÓ NÚM....    674674674674    ////    2011201120112011    DEDEDEDE    11111111////06060606////2011201120112011    RELATIVA A LA DESIGNACIÓ DELS TINENTS I DERELATIVA A LA DESIGNACIÓ DELS TINENTS I DERELATIVA A LA DESIGNACIÓ DELS TINENTS I DERELATIVA A LA DESIGNACIÓ DELS TINENTS I DE    
LES TINENTES DLES TINENTES DLES TINENTES DLES TINENTES D''''ALCALDEALCALDEALCALDEALCALDE....

RESOLUCIÓ NÚMRESOLUCIÓ NÚMRESOLUCIÓ NÚMRESOLUCIÓ NÚM....    675675675675    ////    2011201120112011    DEDEDEDE    11111111////06060606////2011201120112011    RELATIVA A NOMENAMENT DELS MEMBRES DERELATIVA A NOMENAMENT DELS MEMBRES DERELATIVA A NOMENAMENT DELS MEMBRES DERELATIVA A NOMENAMENT DELS MEMBRES DE    
LA JUNTA DE GOVERN LOCALLA JUNTA DE GOVERN LOCALLA JUNTA DE GOVERN LOCALLA JUNTA DE GOVERN LOCAL,,,,    

RESOLUCIÓ NÚMRESOLUCIÓ NÚMRESOLUCIÓ NÚMRESOLUCIÓ NÚM....    697697697697    ////    2011201120112011    DEDEDEDE    11111111////06060606////2011201120112011    RELATIVA AIXÍ COM DELEGAR LESRELATIVA AIXÍ COM DELEGAR LESRELATIVA AIXÍ COM DELEGAR LESRELATIVA AIXÍ COM DELEGAR LES    
ATRIBUCIONS CONFERIDES A LATRIBUCIONS CONFERIDES A LATRIBUCIONS CONFERIDES A LATRIBUCIONS CONFERIDES A L''''ALCALDE EN MATÈRIA DE RESPONSABILITATALCALDE EN MATÈRIA DE RESPONSABILITATALCALDE EN MATÈRIA DE RESPONSABILITATALCALDE EN MATÈRIA DE RESPONSABILITAT    
PATRIMONIALPATRIMONIALPATRIMONIALPATRIMONIAL ....    

RESOLUCIÓ NÚMRESOLUCIÓ NÚMRESOLUCIÓ NÚMRESOLUCIÓ NÚM....    678678678678    ////    2011201120112011    RELATIVA A CESSAMENT I PRÒRROGA DEL PERSONALRELATIVA A CESSAMENT I PRÒRROGA DEL PERSONALRELATIVA A CESSAMENT I PRÒRROGA DEL PERSONALRELATIVA A CESSAMENT I PRÒRROGA DEL PERSONAL    
EVENTUAL AMB EFECTESEVENTUAL AMB EFECTESEVENTUAL AMB EFECTESEVENTUAL AMB EFECTES     10101010    DE JUNY DEDE JUNY DEDE JUNY DEDE JUNY DE     2011201120112011,,,,    

    Es proposa a lEs proposa a lEs proposa a lEs proposa a l ''''Ajuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en Ple ::::    

Donar compte al Ple de la corporació de les resolucions d 'Alcaldia següents:

""""Resolució númResolució númResolució númResolució núm....    672672672672    ////    2011201120112011    relativa a delegació de lrelativa a delegació de lrelativa a delegació de lrelativa a delegació de l''''exercici dexercici dexercici dexercici d''''atribucions de latribucions de latribucions de latribucions de l''''alcalde en regidorsalcalde en regidorsalcalde en regidorsalcalde en regidors    
de la corporacióde la corporacióde la corporacióde la corporació ....    ,,,,

FetsFetsFetsFets    ::::

Atès allò que disposen els articles 7 i 10 del Reglament Orgànic Municipal en relació amb l'article 21, 
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, 

ResolcResolcResolcResolc ::::

PrimerPrimerPrimerPrimer ....    Delegar genèricament les funcions de direcció i gestióDelegar genèricament les funcions de direcció i gestióDelegar genèricament les funcions de direcció i gestióDelegar genèricament les funcions de direcció i gestió,,,,    inclosa la facultat de resoldreinclosa la facultat de resoldreinclosa la facultat de resoldreinclosa la facultat de resoldre    
mitjançant actes administratius que afectin a tercersmitjançant actes administratius que afectin a tercersmitjançant actes administratius que afectin a tercersmitjançant actes administratius que afectin a tercers,,,,    així com laixí com laixí com laixí com l''''exercici de les potestats dexercici de les potestats dexercici de les potestats dexercici de les potestats d''''execucióexecucióexecucióexecució     
forçosa i sancionadoraforçosa i sancionadoraforçosa i sancionadoraforçosa i sancionadora,,,,    en les matèries pròpies de la competència municipal que a continuacióen les matèries pròpies de la competència municipal que a continuacióen les matèries pròpies de la competència municipal que a continuacióen les matèries pròpies de la competència municipal que a continuació    
ssss''''indicaranindicaranindicaranindicaran ,,,,    en els regidors següentsen els regidors següentsen els regidors següentsen els regidors següents ::::

URBANISME I HABITATGEURBANISME I HABITATGEURBANISME I HABITATGEURBANISME I HABITATGE Jordi Terrades i SantacreuJordi Terrades i SantacreuJordi Terrades i SantacreuJordi Terrades i Santacreu
EDUCACIÓEDUCACIÓEDUCACIÓEDUCACIÓ Pietat Sanjuán i TrujilloPietat Sanjuán i TrujilloPietat Sanjuán i TrujilloPietat Sanjuán i Trujillo
PLA D’ACOLLIDAPLA D’ACOLLIDAPLA D’ACOLLIDAPLA D’ACOLLIDA Pietat Sanjuán i TrujilloPietat Sanjuán i TrujilloPietat Sanjuán i TrujilloPietat Sanjuán i Trujillo     
INFÀNCIAINFÀNCIAINFÀNCIAINFÀNCIA Pietat Sanjuán i TrujilloPietat Sanjuán i TrujilloPietat Sanjuán i TrujilloPietat Sanjuán i Trujillo     
CULTURA I COMUNICACIÓCULTURA I COMUNICACIÓCULTURA I COMUNICACIÓCULTURA I COMUNICACIÓ Alba Barnusell i OrtuñoAlba Barnusell i OrtuñoAlba Barnusell i OrtuñoAlba Barnusell i Ortuño
IMATGE I RELACIONS CIUTADANESIMATGE I RELACIONS CIUTADANESIMATGE I RELACIONS CIUTADANESIMATGE I RELACIONS CIUTADANES Alba Barnusell i OrtuñoAlba Barnusell i OrtuñoAlba Barnusell i OrtuñoAlba Barnusell i Ortuño
MEDI AMBIENT I ESPAIS VERDSMEDI AMBIENT I ESPAIS VERDSMEDI AMBIENT I ESPAIS VERDSMEDI AMBIENT I ESPAIS VERDS Albert Camps i GiróAlbert Camps i GiróAlbert Camps i GiróAlbert Camps i Giró
OBRES I PROJECTESOBRES I PROJECTESOBRES I PROJECTESOBRES I PROJECTES Albert Camps i GiróAlbert Camps i GiróAlbert Camps i GiróAlbert Camps i Giró     
PROGRAMACIÓPROGRAMACIÓPROGRAMACIÓPROGRAMACIÓ Albert Camps i GiróAlbert Camps i GiróAlbert Camps i GiróAlbert Camps i Giró     



PLA PER A LA IGUALTATPLA PER A LA IGUALTATPLA PER A LA IGUALTATPLA PER A LA IGUALTAT Maria del Mar Sánchez  iMaria del Mar Sánchez  iMaria del Mar Sánchez  iMaria del Mar Sánchez  i    
MartínezMartínezMartínezMartínez
SALUT PÚBLICASALUT PÚBLICASALUT PÚBLICASALUT PÚBLICA Maria del Mar Sánchez  iMaria del Mar Sánchez  iMaria del Mar Sánchez  iMaria del Mar Sánchez  i    
MartínezMartínezMartínezMartínez
SERVEIS SOCIALS I GENT GRANSERVEIS SOCIALS I GENT GRANSERVEIS SOCIALS I GENT GRANSERVEIS SOCIALS I GENT GRAN Maria del Mar Sánchez  iMaria del Mar Sánchez  iMaria del Mar Sánchez  iMaria del Mar Sánchez  i    
MartínezMartínezMartínezMartínez
SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVILSEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVILSEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVILSEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL Maria del Mar Sánchez  iMaria del Mar Sánchez  iMaria del Mar Sánchez  iMaria del Mar Sánchez  i    
MartínezMartínezMartínezMartínez
MOBILITATMOBILITATMOBILITATMOBILITAT Juan Manuel Segovia i RamosJuan Manuel Segovia i RamosJuan Manuel Segovia i RamosJuan Manuel Segovia i Ramos
SERVEIS MUNICIPALSSERVEIS MUNICIPALSSERVEIS MUNICIPALSSERVEIS MUNICIPALS Juan Manuel Segovia i RamosJuan Manuel Segovia i RamosJuan Manuel Segovia i RamosJuan Manuel Segovia i Ramos
COMERÇ I TURISMECOMERÇ I TURISMECOMERÇ I TURISMECOMERÇ I TURISME Andrea Canelo i MatitoAndrea Canelo i MatitoAndrea Canelo i MatitoAndrea Canelo i Matito
PROMOCIÓ ECONÒMICA I RELACIONS AMBPROMOCIÓ ECONÒMICA I RELACIONS AMBPROMOCIÓ ECONÒMICA I RELACIONS AMBPROMOCIÓ ECONÒMICA I RELACIONS AMB     
LES EMPRESESLES EMPRESESLES EMPRESESLES EMPRESES Andrea Canelo i MatitoAndrea Canelo i MatitoAndrea Canelo i MatitoAndrea Canelo i Matito
HISENDAHISENDAHISENDAHISENDA Aroa Ortego i CobosAroa Ortego i CobosAroa Ortego i CobosAroa Ortego i Cobos
ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANSORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANSORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANSORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS Aroa Ortego i CobosAroa Ortego i CobosAroa Ortego i CobosAroa Ortego i Cobos
ESPORTSESPORTSESPORTSESPORTS Pedro José García de losPedro José García de losPedro José García de losPedro José García de los    
RiscosRiscosRiscosRiscos
PLA ESTRATÈGIC I SOCIETAT DEL CONEIXEMENTPLA ESTRATÈGIC I SOCIETAT DEL CONEIXEMENTPLA ESTRATÈGIC I SOCIETAT DEL CONEIXEMENTPLA ESTRATÈGIC I SOCIETAT DEL CONEIXEMENT Maria del Carmen Garrido iMaria del Carmen Garrido iMaria del Carmen Garrido iMaria del Carmen Garrido i    
LópezLópezLópezLópez
BARRISBARRISBARRISBARRIS Juan Antonio Corchado iJuan Antonio Corchado iJuan Antonio Corchado iJuan Antonio Corchado i    
PoncePoncePoncePonce
PARTICIPACIÓPARTICIPACIÓPARTICIPACIÓPARTICIPACIÓ ,,,,    COOPERACIÓCOOPERACIÓCOOPERACIÓCOOPERACIÓ     Juan Antonio Corchado iJuan Antonio Corchado iJuan Antonio Corchado iJuan Antonio Corchado i    
PoncePoncePoncePonce
JOVENTUTJOVENTUTJOVENTUTJOVENTUT Carlos Cabanillas i NájeraCarlos Cabanillas i NájeraCarlos Cabanillas i NájeraCarlos Cabanillas i Nájera

SegonSegonSegonSegon....        Acordar que la delegació genèrica comprendràAcordar que la delegació genèrica comprendràAcordar que la delegació genèrica comprendràAcordar que la delegació genèrica comprendrà ::::
1111....    La representació de lLa representació de lLa representació de lLa representació de l''''Ajuntament en lAjuntament en lAjuntament en lAjuntament en l''''àmbit de les matèries objecte de delegacióàmbit de les matèries objecte de delegacióàmbit de les matèries objecte de delegacióàmbit de les matèries objecte de delegació,,,,    consellsconsellsconsellsconsells     
sectorialssectorialssectorialssectorials ,,,,    inclosa la signaturainclosa la signaturainclosa la signaturainclosa la signatura
2222....    La convocatòria i presidènciaLa convocatòria i presidènciaLa convocatòria i presidènciaLa convocatòria i presidència,,,,    en absència de len absència de len absència de len absència de l''''alcaldealcaldealcaldealcalde ,,,,    de les sessions dels òrgans de governde les sessions dels òrgans de governde les sessions dels òrgans de governde les sessions dels òrgans de govern    
dels organismes autònoms i dels consells sectorials compresos en les matèries delegadesdels organismes autònoms i dels consells sectorials compresos en les matèries delegadesdels organismes autònoms i dels consells sectorials compresos en les matèries delegadesdels organismes autònoms i dels consells sectorials compresos en les matèries delegades ....
3333....    La direccióLa direccióLa direccióLa direcció ,,,,    inspecció i impulsió dels serveis i obresinspecció i impulsió dels serveis i obresinspecció i impulsió dels serveis i obresinspecció i impulsió dels serveis i obres ....
4444....    El desenvolupament de la gestió econòmica dEl desenvolupament de la gestió econòmica dEl desenvolupament de la gestió econòmica dEl desenvolupament de la gestió econòmica d''''acord amb el pressupost aprovatacord amb el pressupost aprovatacord amb el pressupost aprovatacord amb el pressupost aprovat,,,,    llll''''autorització iautorització iautorització iautorització i    
disposició de despeses fins al límit de les quanties establertes pels contractes menorsdisposició de despeses fins al límit de les quanties establertes pels contractes menorsdisposició de despeses fins al límit de les quanties establertes pels contractes menorsdisposició de despeses fins al límit de les quanties establertes pels contractes menors ,,,,    dddd''''acord ambacord ambacord ambacord amb    
el que prescriu la llei de contractes del sector públicel que prescriu la llei de contractes del sector públicel que prescriu la llei de contractes del sector públicel que prescriu la llei de contractes del sector públic,,,,    30303030////2007200720072007    dededede    30303030    d’octubred’octubred’octubred’octubre ,,,,    l’aprovació dell’aprovació dell’aprovació dell’aprovació del    
reconeixement de les obligacions si existeixen bases específiques que així ho estableixin i quan perreconeixement de les obligacions si existeixen bases específiques que així ho estableixin i quan perreconeixement de les obligacions si existeixen bases específiques que així ho estableixin i quan perreconeixement 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 perla naturalesa dels expedients calgui unificar aquesta fase amb les anteriors i sigui competent perla naturalesa dels expedients calgui unificar aquesta fase amb les anteriors i sigui competent perla naturalesa dels expedients calgui unificar aquesta fase amb les anteriors i sigui competent per    
aquestes per l’import i laquestes per l’import i laquestes per l’import i laquestes per l’import i l ''''aprovació de liquidacions que no superin elsaprovació de liquidacions que no superin elsaprovació de liquidacions que no superin elsaprovació de liquidacions que no superin els     30303030....050050050050,,,,61616161    euroseuroseuroseuros....    
5555....    LLLL''''exercici de la potestat sancionadoraexercici de la potestat sancionadoraexercici de la potestat sancionadoraexercici de la potestat sancionadora,,,,    per faltes de desobediència a lper faltes de desobediència a lper faltes de desobediència a lper faltes de desobediència a l''''autoritat o per infracció deautoritat o per infracció deautoritat o per infracció deautoritat o per infracció de    
les ordenances municipalsles ordenances municipalsles ordenances municipalsles ordenances municipals ,,,,    quan correspongui a lquan correspongui a lquan correspongui a lquan correspongui a l ''''AlcaldiaAlcaldiaAlcaldiaAlcaldia ....
6666....    LLLL''''atorgament de subvencions datorgament de subvencions datorgament de subvencions datorgament de subvencions d''''acord amb les bases aprovades fins a la quantia deacord amb les bases aprovades fins a la quantia deacord amb les bases aprovades fins a la quantia deacord amb les bases aprovades fins a la quantia de    3005300530053005,,,,06060606    
euroseuroseuroseuros....
7777....    LLLL''''atorgament de llicènciesatorgament de llicènciesatorgament de llicènciesatorgament de llicències ....
8888....    Ordenar la publicacióOrdenar la publicacióOrdenar la publicacióOrdenar la publicació ,,,,    llll''''execució i fer complir els acords de lexecució i fer complir els acords de lexecució i fer complir els acords de lexecució i fer complir els acords de l ''''AjuntamentAjuntamentAjuntamentAjuntament ....
9999....    La resolució dels expedients de contractació en la seva modalitat de contractes menorsLa resolució dels expedients de contractació en la seva modalitat de contractes menorsLa resolució dels expedients de contractació en la seva modalitat de contractes menorsLa resolució dels expedients de contractació en la seva modalitat de contractes menors,,,,        llll''''iniciiniciiniciinici     
dels tràmitsdels tràmitsdels tràmitsdels tràmits,,,,    llll''''autorització de la despesa dels procediment negociats i lautorització de la despesa dels procediment negociats i lautorització de la despesa dels procediment negociats i lautorització de la despesa dels procediment negociats i l''''inici dels tràmits delsinici dels tràmits delsinici dels tràmits delsinici dels tràmits dels    
procediments oberts i restringits en  matèria de contractació administrativaprocediments oberts i restringits en  matèria de contractació administrativaprocediments oberts i restringits en  matèria de contractació administrativaprocediments oberts i restringits en  matèria de contractació administrativa ....

TercerTercerTercerTercer ....    ConferirConferirConferirConferir ,,,,    amb caràcter exclusiuamb caràcter exclusiuamb caràcter exclusiuamb caràcter exclusiu,,,,    al regidor delegat dal regidor delegat dal regidor delegat dal regidor delegat d''''Hisenda la competència pelHisenda la competència pelHisenda la competència pelHisenda la competència pel    
reconeixement dreconeixement dreconeixement dreconeixement d''''obligacions per a despeses amb les que existeixi de forma prèvia la corresponentobligacions per a despeses amb les que existeixi de forma prèvia la corresponentobligacions per a despeses amb les que existeixi de forma prèvia la corresponentobligacions per a despeses amb les que existeixi de forma prèvia la corresponent    
autorització i disposicióautorització i disposicióautorització i disposicióautorització i disposició,,,,    excepte per als contractats licitats d’acord amb la llei de contractes delexcepte per als contractats licitats d’acord amb la llei de contractes delexcepte per als contractats licitats d’acord amb la llei de contractes delexcepte per als contractats licitats d’acord amb la llei de contractes del    
sector públicsector públicsector públicsector públic,,,,    30303030////2007200720072007    dededede    30303030    d’octubred’octubred’octubred’octubre ,,,,    adjudicats pel ple de la Corporació i els contractes d’obresadjudicats pel ple de la Corporació i els contractes d’obresadjudicats pel ple de la Corporació i els contractes d’obresadjudicats pel ple de la Corporació i els contractes d’obres    
que hagi adjudicat la Junta de Govern Localque hagi adjudicat la Junta de Govern Localque hagi adjudicat la Junta de Govern Localque hagi adjudicat la Junta de Govern Local ....

QuartQuartQuartQuart....    Acordar que les delegacions tindran efecte a partir del dia dAcordar que les delegacions tindran efecte a partir del dia dAcordar que les delegacions tindran efecte a partir del dia dAcordar que les delegacions tindran efecte a partir del dia d ''''avui diaavui diaavui diaavui dia     11111111    de juny dede juny dede juny dede juny de     2011201120112011....

CinquèCinquèCinquèCinquè....    Donar compte dDonar compte dDonar compte dDonar compte d ''''aquesta resolució en la provinent sessió plenària a celebraraquesta resolució en la provinent sessió plenària a celebraraquesta resolució en la provinent sessió plenària a celebraraquesta resolució en la provinent sessió plenària a celebrar ....

SisèSisèSisèSisè....    Notificar la resolució als interessats i als grups municipals i publicarNotificar la resolució als interessats i als grups municipals i publicarNotificar la resolució als interessats i als grups municipals i publicarNotificar la resolució als interessats i als grups municipals i publicar----la en el Butlletí Oficial dela en el Butlletí Oficial dela en el Butlletí Oficial dela en el Butlletí Oficial de    
la Provínciala Provínciala Provínciala Província,,,,    Diari Oficial de la GeneralitatDiari Oficial de la GeneralitatDiari Oficial de la GeneralitatDiari Oficial de la Generalitat,,,,    Butlletí dButlletí dButlletí dButlletí d''''Informació Municipal i tauler dInformació Municipal i tauler dInformació Municipal i tauler dInformació Municipal i tauler d''''edictesedictesedictesedictes     



municipalmunicipalmunicipalmunicipal ."."."."    

"Resolució númResolució númResolució númResolució núm....    673673673673    ////    2011201120112011    relativa a la delegació de funcions de lrelativa a la delegació de funcions de lrelativa a la delegació de funcions de lrelativa a la delegació de funcions de l''''alcalde en la Junta de Governalcalde en la Junta de Governalcalde en la Junta de Governalcalde en la Junta de Govern    
LocalLocalLocalLocal ....    ,,,,

FetsFetsFetsFets    ::::

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, 

ResolcResolcResolcResolc ::::
PrimerPrimerPrimerPrimer ....    Delegar en la Junta de Govern Local les atribucions següentsDelegar en la Junta de Govern Local les atribucions següentsDelegar en la Junta de Govern Local les atribucions següentsDelegar en la Junta de Govern Local les atribucions següents ::::
1111....    LLLL''''aprovació de laprovació de laprovació de laprovació de l''''oferta pública doferta pública doferta pública doferta pública d''''ocupacióocupacióocupacióocupació ,,,,    dddd''''acord amb el pressupost i la plantilla aprovada i lesacord amb el pressupost i la plantilla aprovada i lesacord amb el pressupost i la plantilla aprovada i lesacord amb el pressupost i la plantilla aprovada i les    
seves modificacionsseves modificacionsseves modificacionsseves modificacions,,,,    llll''''aprovació de les bases de les proves per a la selecció del personal i per alsaprovació de les bases de les proves per a la selecció del personal i per alsaprovació de les bases de les proves per a la selecció del personal i per alsaprovació de les bases de les proves per a la selecció del personal i per als    
concursos de provisió de llocs de treballconcursos de provisió de llocs de treballconcursos de provisió de llocs de treballconcursos de provisió de llocs de treball ....    
2222....    LLLL''''aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general noaprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general noaprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general noaprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no    
expressament atribuïts al Pleexpressament atribuïts al Pleexpressament atribuïts al Pleexpressament atribuïts al Ple,,,,    així com les seves modificacionsaixí com les seves modificacionsaixí com les seves modificacionsaixí com les seves modificacions....    Així mateixAixí mateixAixí mateixAixí mateix,,,,    llll''''aprovació delsaprovació delsaprovació delsaprovació dels    
instruments de planejament general del municipi no expressament atribuïdes al pleinstruments de planejament general del municipi no expressament atribuïdes al pleinstruments de planejament general del municipi no expressament atribuïdes al pleinstruments de planejament general del municipi no expressament atribuïdes al ple ,,,,    llll''''aprovació delsaprovació delsaprovació delsaprovació dels    
instruments de gestió urbanística i dels projectes dinstruments de gestió urbanística i dels projectes dinstruments de gestió urbanística i dels projectes dinstruments de gestió urbanística i dels projectes d ''''urbanització complementarisurbanització complementarisurbanització complementarisurbanització complementaris ....    
3333....    LLLL''''aprovació dels projectes daprovació dels projectes daprovació dels projectes daprovació dels projectes d''''obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació oobres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació oobres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació oobres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o    
concessió i estiguin previstos en el pressupost de lconcessió i estiguin previstos en el pressupost de lconcessió i estiguin previstos en el pressupost de lconcessió i estiguin previstos en el pressupost de l ''''exerciciexerciciexerciciexercici ,,,,    així com les seves modificacionsaixí com les seves modificacionsaixí com les seves modificacionsaixí com les seves modificacions ....
4444....    Les contractacions i les concessions de tot tipus quan el llur import no superi elLes contractacions i les concessions de tot tipus quan el llur import no superi elLes contractacions i les concessions de tot tipus quan el llur import no superi elLes contractacions i les concessions de tot tipus quan el llur import no superi el    10101010%%%%    delsdelsdelsdels    
recursos ordinaris del pressupost nirecursos ordinaris del pressupost nirecursos ordinaris del pressupost nirecursos ordinaris del pressupost ni,,,,    en qualsevol casen qualsevol casen qualsevol casen qualsevol cas,,,,    elselselsels    6666....010010010010....121121121121,,,,04040404    euroseuroseuroseuros,,,,    incloses les deincloses les deincloses les deincloses les de    
caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anyscaràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anyscaràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anyscaràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys,,,,    sempre que lsempre que lsempre que lsempre que l''''importimportimportimport         
acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicatacumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicatacumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicatacumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat,,,,    referit als recurosreferit als recurosreferit als recurosreferit als recuros    
ordinaris del pressupost del primer exerciciordinaris del pressupost del primer exerciciordinaris del pressupost del primer exerciciordinaris del pressupost del primer exercici,,,,    ni la quantia indicadani la quantia indicadani la quantia indicadani la quantia indicada....    La delegació comprendrà lesLa delegació comprendrà lesLa delegació comprendrà lesLa delegació comprendrà les    
modificacions contractuals i les actualitzacions i revisions de preusmodificacions contractuals i les actualitzacions i revisions de preusmodificacions contractuals i les actualitzacions i revisions de preusmodificacions contractuals i les actualitzacions i revisions de preus,,,,    així com dels cànonsaixí com dels cànonsaixí com dels cànonsaixí com dels cànons,,,,    sisisisi    
ssss''''escauescauescauescau....
5555....    LLLL''''adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi eladquisició de béns i drets quan el seu valor no superi eladquisició de béns i drets quan el seu valor no superi eladquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el    10101010%%%%    dels recursos ordinaris deldels recursos ordinaris deldels recursos ordinaris deldels recursos ordinaris del    
pressupost ni elspressupost ni elspressupost ni elspressupost ni els    3333....005005005005....060060060060,,,,52525252    euroseuroseuroseuros,,,,    i també li també li també li també l''''alienació del patrimoni que no superi el percentatgealienació del patrimoni que no superi el percentatgealienació del patrimoni que no superi el percentatgealienació del patrimoni que no superi el percentatge    
ni la quantia indicadani la quantia indicadani la quantia indicadani la quantia indicada ,,,,    en els supòsits següentsen els supòsits següentsen els supòsits següentsen els supòsits següents ::::
----    la de béns immobles sempre que estigui prevista en el pressupostla de béns immobles sempre que estigui prevista en el pressupostla de béns immobles sempre que estigui prevista en el pressupostla de béns immobles sempre que estigui prevista en el pressupost ....
----    la de béns moblesla de béns moblesla de béns moblesla de béns mobles,,,,    llevat dels declarats de valor històric o artístic quan la seva alienació no esllevat dels declarats de valor històric o artístic quan la seva alienació no esllevat dels declarats de valor històric o artístic quan la seva alienació no esllevat dels declarats de valor històric o artístic quan la seva alienació no es    
trobi prevista en el pressuposttrobi prevista en el pressuposttrobi prevista en el pressuposttrobi prevista en el pressupost ....
6666.-.-.-.-    El desenvolupament de la gestió econòmica dEl desenvolupament de la gestió econòmica dEl desenvolupament de la gestió econòmica dEl desenvolupament de la gestió econòmica d ''''acord amb el pressupost aprovat que comportaràacord amb el pressupost aprovat que comportaràacord amb el pressupost aprovat que comportaràacord amb el pressupost aprovat que comportarà ::::
aaaa))))    llll''''aprovació dels padrons fiscals i laprovació dels padrons fiscals i laprovació dels padrons fiscals i laprovació dels padrons fiscals i l''''aprovació de liquidacions superiors aaprovació de liquidacions superiors aaprovació de liquidacions superiors aaprovació de liquidacions superiors a    30303030....050050050050,,,,61616161    euros ieuros ieuros ieuros i    
llll''''acceptació de les subvencions i lacceptació de les subvencions i lacceptació de les subvencions i lacceptació de les subvencions i l ''''aprovació de la seva justificacióaprovació de la seva justificacióaprovació de la seva justificacióaprovació de la seva justificació ....
bbbb))))    LLLL''''autoritzacióautoritzacióautoritzacióautorització ,,,,    la disposició de despeses i el reconeixement dla disposició de despeses i el reconeixement dla disposició de despeses i el reconeixement dla disposició de despeses i el reconeixement d''''obligacions pels imports queobligacions pels imports queobligacions pels imports queobligacions pels imports que    
superin les quanties establertes pels contractes menorssuperin les quanties establertes pels contractes menorssuperin les quanties establertes pels contractes menorssuperin les quanties establertes pels contractes menors,,,,    dddd''''acord amb el que prescriu la Lleiacord amb el que prescriu la Lleiacord amb el que prescriu la Lleiacord amb el que prescriu la Llei    
30303030////2007200720072007    dededede    30303030    dddd''''octubre de Contractes del Sector Públicoctubre de Contractes del Sector Públicoctubre de Contractes del Sector Públicoctubre de Contractes del Sector Públic,,,,        llevat pel que fa a lllevat pel que fa a lllevat pel que fa a lllevat pel que fa a l''''autorització de laautorització de laautorització de laautorització de la    
despesa en el procediment negociat que correspondrà als regidors amb delegaciódespesa en el procediment negociat que correspondrà als regidors amb delegaciódespesa en el procediment negociat que correspondrà als regidors amb delegaciódespesa en el procediment negociat que correspondrà als regidors amb delegació ....

SegonSegonSegonSegon....    La delegació entrarà en vigor avui diaLa delegació entrarà en vigor avui diaLa delegació entrarà en vigor avui diaLa delegació entrarà en vigor avui dia     16161616    de juny dede juny dede juny dede juny de     2007200720072007....

TercerTercerTercerTercer ....    Donar compte dDonar compte dDonar compte dDonar compte d''''aquesta Resolució al plenari de la corporació en la primera sessió que seaquesta Resolució al plenari de la corporació en la primera sessió que seaquesta Resolució al plenari de la corporació en la primera sessió que seaquesta Resolució al plenari de la corporació en la primera sessió que se    
celebricelebricelebricelebri ....

QuartQuartQuartQuart....    Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de laPublicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de laPublicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de laPublicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la    
GeneralitatGeneralitatGeneralitatGeneralitat ,,,,    així com donaraixí com donaraixí com donaraixí com donar ----ne la publicitat i difusió necessàriesne la publicitat i difusió necessàriesne la publicitat i difusió necessàriesne la publicitat i difusió necessàries . ". ". ". "

""""Resolució númResolució númResolució númResolució núm ....    674674674674    ////    2011201120112011    relativa a la designació dels tinents i de les tinentes drelativa a la designació dels tinents i de les tinentes drelativa a la designació dels tinents i de les tinentes drelativa a la designació dels tinents i de les tinentes d ''''alcaldealcaldealcaldealcalde ....    ,,,,

FetsFetsFetsFets    ::::

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, 

ResolcResolcResolcResolc ::::

PrimerPrimerPrimerPrimer ....    Designar tinentsDesignar tinentsDesignar tinentsDesignar tinents////tinentes dtinentes dtinentes dtinentes d''''alcaldealcaldealcaldealcalde ,,,,    per ordre de nomenamentper ordre de nomenamentper ordre de nomenamentper ordre de nomenament,,,,    els regidors i les regidoresels regidors i les regidoresels regidors i les regidoresels regidors i les regidores    
següentssegüentssegüentssegüents ::::

Primer tinent d’alcaldePrimer tinent d’alcaldePrimer tinent d’alcaldePrimer tinent d’alcalde Jordi Terrades i SantacreuJordi Terrades i SantacreuJordi Terrades i SantacreuJordi Terrades i Santacreu
Segona tinenta d’alcaldeSegona tinenta d’alcaldeSegona tinenta d’alcaldeSegona tinenta d’alcalde Pietat Sanjuán i TrujilloPietat Sanjuán i TrujilloPietat Sanjuán i TrujilloPietat Sanjuán i Trujillo
Tercera tinenta d’alcaldeTercera tinenta d’alcaldeTercera tinenta d’alcaldeTercera tinenta d’alcalde Alba Barnusell i OrtuñoAlba Barnusell i OrtuñoAlba Barnusell i OrtuñoAlba Barnusell i Ortuño
Quart tinent d’alcaldeQuart tinent d’alcaldeQuart tinent d’alcaldeQuart tinent d’alcalde Albert Camps i GiróAlbert Camps i GiróAlbert Camps i GiróAlbert Camps i Giró
Cinquena tinenta d’alcaldeCinquena tinenta d’alcaldeCinquena tinenta d’alcaldeCinquena tinenta d’alcalde Maria del Mar Sánchez i MartínezMaria del Mar Sánchez i MartínezMaria del Mar Sánchez i MartínezMaria del Mar Sánchez i Martínez
Sisè tinent d’alcaldeSisè tinent d’alcaldeSisè tinent d’alcaldeSisè tinent d’alcalde Juan Manuel Segovia i RamosJuan Manuel Segovia i RamosJuan Manuel Segovia i RamosJuan Manuel Segovia i Ramos
Setena tinenta d’alcaldeSetena tinenta d’alcaldeSetena tinenta d’alcaldeSetena tinenta d’alcalde Andrea Canelo i MatitoAndrea Canelo i MatitoAndrea Canelo i MatitoAndrea Canelo i Matito
Vuitena tinenta d’alcaldeVuitena tinenta d’alcaldeVuitena tinenta d’alcaldeVuitena tinenta d’alcalde Aroa Ortego i CobosAroa Ortego i CobosAroa Ortego i CobosAroa Ortego i Cobos

SegonSegonSegonSegon....    Donar compte al Ple dDonar compte al Ple dDonar compte al Ple dDonar compte al Ple d ''''aquests nomenaments en la primera sessió plenària que se celebriaquests nomenaments en la primera sessió plenària que se celebriaquests nomenaments en la primera sessió plenària que se celebriaquests nomenaments en la primera sessió plenària que se celebri ....

TercerTercerTercerTercer ....    Notificar aquesta Resolució a les persones nomenades i publicarNotificar aquesta Resolució a les persones nomenades i publicarNotificar aquesta Resolució a les persones nomenades i publicarNotificar aquesta Resolució a les persones nomenades i publicar----la en el Butlletí Oficial dela en el Butlletí Oficial dela en el Butlletí Oficial dela en el Butlletí Oficial de    
la Provínciala Provínciala Provínciala Província ,,,,    i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunyai al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunyai al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunyai al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ."."."."

"Resolució númResolució númResolució númResolució núm ....    675675675675    ////    2011201120112011    relativa a nomenament dels membres de la Junta de Govern Localrelativa a nomenament dels membres de la Junta de Govern Localrelativa a nomenament dels membres de la Junta de Govern Localrelativa a nomenament dels membres de la Junta de Govern Local ....    ,,,,

FetsFetsFetsFets    ::::

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, 

ResolcResolcResolcResolc ::::

PrimerPrimerPrimerPrimer ....    Nomenar membres de la Junta de Govern Local els regidors i regidores següentsNomenar membres de la Junta de Govern Local els regidors i regidores següentsNomenar membres de la Junta de Govern Local els regidors i regidores següentsNomenar membres de la Junta de Govern Local els regidors i regidores següents ::::
Jordi Terrades i SantacreuJordi Terrades i SantacreuJordi Terrades i SantacreuJordi Terrades i Santacreu,,,,    Pietat Sanjuán i TrujilloPietat Sanjuán i TrujilloPietat Sanjuán i TrujilloPietat Sanjuán i Trujillo,,,,        Alba Barnusell i OrtuñoAlba Barnusell i OrtuñoAlba Barnusell i OrtuñoAlba Barnusell i Ortuño,,,,    Albert Camps i GiróAlbert Camps i GiróAlbert Camps i GiróAlbert Camps i Giró,,,,    
Maria del Mar Sánchez i MartínezMaria del Mar Sánchez i MartínezMaria del Mar Sánchez i MartínezMaria del Mar Sánchez i Martínez,,,,    Juan Manuel Segovia i RamosJuan Manuel Segovia i RamosJuan Manuel Segovia i RamosJuan Manuel Segovia i Ramos,,,,    Andrea Canelo i Matito i AroaAndrea Canelo i Matito i AroaAndrea Canelo i Matito i AroaAndrea Canelo i Matito i Aroa    
Ortego i CobosOrtego i CobosOrtego i CobosOrtego i Cobos ....

SegonSegonSegonSegon....    Fixar que la Junta de Govern Local celebrarà sessió ordinària setmanalmentFixar que la Junta de Govern Local celebrarà sessió ordinària setmanalmentFixar que la Junta de Govern Local celebrarà sessió ordinària setmanalmentFixar que la Junta de Govern Local celebrarà sessió ordinària setmanalment,,,,    llevat delsllevat delsllevat delsllevat dels    
períodes vacacionalsperíodes vacacionalsperíodes vacacionalsperíodes vacacionals     ,,,,    en el dia i hora que determini la pròpia Juntaen el dia i hora que determini la pròpia Juntaen el dia i hora que determini la pròpia Juntaen el dia i hora que determini la pròpia Junta ....

TercerTercerTercerTercer ....    Donar compte dDonar compte dDonar compte dDonar compte d ''''aquesta Resolució al Ple en la primera sessió plenària de la corporacióaquesta Resolució al Ple en la primera sessió plenària de la corporacióaquesta Resolució al Ple en la primera sessió plenària de la corporacióaquesta Resolució al Ple en la primera sessió plenària de la corporació ....

QuartQuartQuartQuart....    Notificar aquesta Resolució a les persones nomenadesNotificar aquesta Resolució a les persones nomenadesNotificar aquesta Resolució a les persones nomenadesNotificar aquesta Resolució a les persones nomenades,,,,    als grups municipals i publicarals grups municipals i publicarals grups municipals i publicarals grups municipals i publicar----la alla alla alla al    
Butlletí Oficial de la província i el Diari Oficial de la Generalitat de CatalunyaButlletí Oficial de la província i el Diari Oficial de la Generalitat de CatalunyaButlletí Oficial de la província i el Diari Oficial de la Generalitat de CatalunyaButlletí Oficial de la província i el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ."."."."

""""Resolució númResolució númResolució númResolució núm....    697697697697    ////    2011201120112011    relativa a delegar les atribucions conferides a lrelativa a delegar les atribucions conferides a lrelativa a delegar les atribucions conferides a lrelativa a delegar les atribucions conferides a l''''alcalde en matèria dealcalde en matèria dealcalde en matèria dealcalde en matèria de    
responsabilitat patrimonialresponsabilitat patrimonialresponsabilitat patrimonialresponsabilitat patrimonial ,,,,    al regidor Juan Manuel Segovia Ramosal regidor Juan Manuel Segovia Ramosal regidor Juan Manuel Segovia Ramosal regidor Juan Manuel Segovia Ramos ,,,,

FetsFetsFetsFets    ::::

PrimerPrimerPrimerPrimer .... L'article 10, apartat 2n, del Reglament orgànic municipal en relació amb l'article 21, apartat 
1.k) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, sobre competències 
delegables de l'Alcaldia

SegonSegonSegonSegon....    Que, es considera idoni per tal d'agilitzar la tramitació dels expedients de responsabilitat 
patrimonial, formular la delegació concreta en matèria de responsabilitat patrimonial, en el regidor 



Juan Manuel Segovia Ramos.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret ::::

IIII....    L'article 10, apartat 2n, del Reglament orgànic municipal, en relació amb l'article21, apartats 1 i 3 de 
la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, sobre competències delegables de 
l'Alcaldia

Per tot allò exposat i en ús de les atribucions que m'atorga la legislació vigent, 

ResolcResolcResolcResolc ::::

PrimerPrimerPrimerPrimer ....    Delegar lDelegar lDelegar lDelegar l''''exercici dexercici dexercici dexercici d''''atribucions de latribucions de latribucions de latribucions de l''''alcalde en matèria de responsabilitat patrimonialalcalde en matèria de responsabilitat patrimonialalcalde en matèria de responsabilitat patrimonialalcalde en matèria de responsabilitat patrimonial,,,,    en elen elen elen el    
regidor Juan Manuel Segovia Ramosregidor Juan Manuel Segovia Ramosregidor Juan Manuel Segovia Ramosregidor Juan Manuel Segovia Ramos,,,,    que inclou lque inclou lque inclou lque inclou l''''inici i la resolució dels expedients que es tramitininici i la resolució dels expedients que es tramitininici i la resolució dels expedients que es tramitininici i la resolució dels expedients que es tramitin    
dddd''''aquesta matèriaaquesta matèriaaquesta matèriaaquesta matèria ....

SegonSegonSegonSegon....    Acordar que la delegació anterior tindrà efectes a partir del diaAcordar que la delegació anterior tindrà efectes a partir del diaAcordar que la delegació anterior tindrà efectes a partir del diaAcordar que la delegació anterior tindrà efectes a partir del dia     17171717    de juny dede juny dede juny dede juny de     2011201120112011....

TercerTercerTercerTercer ....        Donar compte dDonar compte dDonar compte dDonar compte d ''''aquesta resolució en la provinent sessió plenària a celebraraquesta resolució en la provinent sessió plenària a celebraraquesta resolució en la provinent sessió plenària a celebraraquesta resolució en la provinent sessió plenària a celebrar ....

QuartQuartQuartQuart....    Notificar la resolució als interessats i als grups municipals i publicarNotificar la resolució als interessats i als grups municipals i publicarNotificar la resolució als interessats i als grups municipals i publicarNotificar la resolució als interessats i als grups municipals i publicar----la en el Butlletí Oficialla en el Butlletí Oficialla en el Butlletí Oficialla en el Butlletí Oficial    
de la Provínciade la Provínciade la Provínciade la Província,,,,    Diari Oficial de la GeneralitatDiari Oficial de la GeneralitatDiari Oficial de la GeneralitatDiari Oficial de la Generalitat,,,,    Butlletí dButlletí dButlletí dButlletí d''''Informació Municipal i tauler dInformació Municipal i tauler dInformació Municipal i tauler dInformació Municipal i tauler d''''edictesedictesedictesedictes     
municipalmunicipalmunicipalmunicipal ."."."."

""""Resolució númResolució númResolució númResolució núm....    678678678678    ////    2011201120112011    relativa a cessament i pròrroga del personal eventual amb efectesrelativa a cessament i pròrroga del personal eventual amb efectesrelativa a cessament i pròrroga del personal eventual amb efectesrelativa a cessament i pròrroga del personal eventual amb efectes    10101010    
de juny dede juny dede juny dede juny de     2011201120112011,,,,

FetsFetsFetsFets    ::::

Amb data 11 de juny de 2011 en sessió plenària prenen possessió els nous regidors/es sorgits de les 
eleccions municipals del proppassat dia  22 de maig iniciant-se un nou mandat corporatiu.

Actualment el personal eventual que figura en la plantilla oficial de la corporació aprovada per sessió 
plenària de data  21 de desembre de 2010 és el que a continuació es detalla:

Francesc Martínez Mateo
Albert Soler Fuentes
Carme Barbany Ciurans
Francesc Rubio Sánchez
Teresa Llobet Illa
Carme Clusellas Pagés
Sheila Vidal Benítez
Lídia Romero García (50% dedicació)
Josefa Hernández Martínez (25% dedicació)
Maria del Mar Robles Macías (25% dedicació)

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret ::::

L'article 10 del Decret 214/90, de 30 de juliol pel qual s'aprova el reglament del personal al servei de 
les entitats locals disposa que  el cessament del personal eventual es produirà automàticament , sense 
necessitat d'observança de cap forma en el moment en què es produeixi l'expiració del mandat 
corporatiu de l'autoritat o entitat que els va nomenar.

Fins que s'aprovi el nou organigrama funcional caldrà continuant exercint les funcions dels llocs de 
treball als quals estan adscrits el personal eventual actualment .

Per tot allò exposat i en ús de les atribucions que m'atorga la legislació vigent, 

ResolcResolcResolcResolc ::::



PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Cessar amb efectes deCessar amb efectes deCessar amb efectes deCessar amb efectes de    10101010    de juny dede juny dede juny dede juny de    2011201120112011,,,,    dddd''''acord amb allò que preveu lacord amb allò que preveu lacord amb allò que preveu lacord amb allò que preveu l''''articlearticlearticlearticle     10101010    deldeldeldel    
DecretDecretDecretDecret     214214214214////90909090,,,,    dededede    30303030    de juliol pel qual sde juliol pel qual sde juliol pel qual sde juliol pel qual s''''aprova el reglament del personal al servei de les entitatsaprova el reglament del personal al servei de les entitatsaprova el reglament del personal al servei de les entitatsaprova el reglament del personal al servei de les entitats    
localslocalslocalslocals ,,,,        el personal eventual que a continuació es relacionael personal eventual que a continuació es relacionael personal eventual que a continuació es relacionael personal eventual que a continuació es relaciona ::::    

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Acordar que de forma provisional i fins que es nomenin els nous càrrecs de personalAcordar que de forma provisional i fins que es nomenin els nous càrrecs de personalAcordar que de forma provisional i fins que es nomenin els nous càrrecs de personalAcordar que de forma provisional i fins que es nomenin els nous càrrecs de personal    
eventual directiueventual directiueventual directiueventual directiu,,,,    continuaran exercint les seves funcionscontinuaran exercint les seves funcionscontinuaran exercint les seves funcionscontinuaran exercint les seves funcions,,,,    adscrits als llocs de treball queadscrits als llocs de treball queadscrits als llocs de treball queadscrits als llocs de treball que    
actualment ocupenactualment ocupenactualment ocupenactualment ocupen ,,,,    com a personal eventual les persones que a continuació es relacionencom a personal eventual les persones que a continuació es relacionencom a personal eventual les persones que a continuació es relacionencom a personal eventual les persones que a continuació es relacionen ::::

Francesc Martínez MateoFrancesc Martínez MateoFrancesc Martínez MateoFrancesc Martínez Mateo ,,,,    Cap de lCap de lCap de lCap de l ''''àrea de Benestar Socialàrea de Benestar Socialàrea de Benestar Socialàrea de Benestar Social
Albert Soler FuentesAlbert Soler FuentesAlbert Soler FuentesAlbert Soler Fuentes ,,,,    Cap de lCap de lCap de lCap de l ''''àrea de Cultura i Educacióàrea de Cultura i Educacióàrea de Cultura i Educacióàrea de Cultura i Educació
Carme Barbany CiuransCarme Barbany CiuransCarme Barbany CiuransCarme Barbany Ciurans ,,,,    Cap de lCap de lCap de lCap de l ''''àrea de Programacióàrea de Programacióàrea de Programacióàrea de Programació ,,,,    Relacions Ciutadanes i Serveis dRelacions Ciutadanes i Serveis dRelacions Ciutadanes i Serveis dRelacions Ciutadanes i Serveis d ''''AlcaldiaAlcaldiaAlcaldiaAlcaldia
Francesc Rubio SánchezFrancesc Rubio SánchezFrancesc Rubio SánchezFrancesc Rubio Sánchez,,,,    Coordinador de lCoordinador de lCoordinador de lCoordinador de l''''àrea de Serveis Centralsàrea de Serveis Centralsàrea de Serveis Centralsàrea de Serveis Centrals,,,,    Hisenda i PromocióHisenda i PromocióHisenda i PromocióHisenda i Promoció    
econòmicaeconòmicaeconòmicaeconòmica ....
Teresa Llobet IllaTeresa Llobet IllaTeresa Llobet IllaTeresa Llobet Illa ,,,,    Coordinadora general de Roca Umbert Fàbrica de les ArtsCoordinadora general de Roca Umbert Fàbrica de les ArtsCoordinadora general de Roca Umbert Fàbrica de les ArtsCoordinadora general de Roca Umbert Fàbrica de les Arts
Carme Clusellas PagésCarme Clusellas PagésCarme Clusellas PagésCarme Clusellas Pagés ,,,,    Directora del museu de GranollersDirectora del museu de GranollersDirectora del museu de GranollersDirectora del museu de Granollers
Sheila Vidal BenítezSheila Vidal BenítezSheila Vidal BenítezSheila Vidal Benítez ,,,,    secretària de suport a grup municipalsecretària de suport a grup municipalsecretària de suport a grup municipalsecretària de suport a grup municipal
Lídia Romero GarcíaLídia Romero GarcíaLídia Romero GarcíaLídia Romero García     ((((50505050%%%%    dedicaciódedicaciódedicaciódedicació ))))    secretària de suport a grup municipalsecretària de suport a grup municipalsecretària de suport a grup municipalsecretària de suport a grup municipal
Josefa Hernández MartínezJosefa Hernández MartínezJosefa Hernández MartínezJosefa Hernández Martínez     ((((25252525%%%%    dedicaciódedicaciódedicaciódedicació ))))    secretària de suport a grup municipalsecretària de suport a grup municipalsecretària de suport a grup municipalsecretària de suport a grup municipal
Maria del Mar Robles MacíasMaria del Mar Robles MacíasMaria del Mar Robles MacíasMaria del Mar Robles Macías     ((((25252525%%%%    dedicaciódedicaciódedicaciódedicació ))))    secretària de suport a grup municipalsecretària de suport a grup municipalsecretària de suport a grup municipalsecretària de suport a grup municipal

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Donar compte de la present resolució en la propera sessió plenàriaDonar compte de la present resolució en la propera sessió plenàriaDonar compte de la present resolució en la propera sessió plenàriaDonar compte de la present resolució en la propera sessió plenària .  ".  ".  ".  " 

LLLL''''AJUNTAMENT EN PLE NAJUNTAMENT EN PLE NAJUNTAMENT EN PLE NAJUNTAMENT EN PLE N ''''HA PRES CONEIXEMENTHA PRES CONEIXEMENTHA PRES CONEIXEMENTHA PRES CONEIXEMENT

Alcalde president:
Per tant el Ple resta assabentat d'aquestes resolucions i passem al punt número tres, en el qual es 
constituiran formalment els grups municipals i els designaran els seus portaveus, endavant senyora 
Secretària,

 
3333).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A LA CONSTITUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS I LA DESIGNACIÓPROPOSTA RELATIVA A LA CONSTITUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS I LA DESIGNACIÓPROPOSTA RELATIVA A LA CONSTITUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS I LA DESIGNACIÓPROPOSTA RELATIVA A LA CONSTITUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS I LA DESIGNACIÓ    
DELS SEUS PORTAVEUSDELS SEUS PORTAVEUSDELS SEUS PORTAVEUSDELS SEUS PORTAVEUS

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 lEs proposa a lEs proposa a lEs proposa a l ''''Ajuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en Ple ::::    

Donar compte al Ple de la corporació de la composició dels grups municipals i de la designació dels 
seus portaveus:

GRUP MUNICIPAL SOCIALISTAGRUP MUNICIPAL SOCIALISTAGRUP MUNICIPAL SOCIALISTAGRUP MUNICIPAL SOCIALISTA  integrat pels regidors i regidores següents:
Josep Mayoral i Antigas
Jordi Terrades i Santacreu
Pietat Sanjuán Trujillo
Alba Barnusell i Ortuño
Albert Camps Giró
Maria del Mar Sánchez  Martínez
Juan Manuel Segovia Ramos
Pere García de los Riscos
Andrea Canelo Matito
Aroa Ortego Cobos
Carme Garrido López
Juan Antonio Corchado Ponce
Carles Cabanillas Nájera

Portaveu – Jordi Terrades i Santacreu



Suplent - Aroa Ortego Cobos

GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓGRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓGRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓGRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ  integrat pels regidors i regidores següents:
Pius Canal i Canals
Maria Pons i Rodríguez 
Germán Cequier i Bardají 
Àlex Sastre i Prieto
Verònica Navarro i Serrano
Josep Maria Noguera i Amiel

Portaveu – Pius Canal i Canals
Suplent – Maria Pons i Rodríguez 

GRUP MUNICIPALGRUP MUNICIPALGRUP MUNICIPALGRUP MUNICIPAL     POPULAPOPULAPOPULAPOPULARRRR  integrat pels regidors i regidores següents:
M. Ángeles Olano García
Fermín Gutiérrez Garcia
Javier Rojas Botella
Pedro J. González Villafranca

Portaveu - M. Ángeles Olano García
Suplent - Fermín Gutiérrez Garcia

GRUP MUNICIPAL INICIATIVA PER CATALUNYA VERDSGRUP MUNICIPAL INICIATIVA PER CATALUNYA VERDSGRUP MUNICIPAL INICIATIVA PER CATALUNYA VERDSGRUP MUNICIPAL INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS     ----    ESQUERRA UNIDA iESQUERRA UNIDA iESQUERRA UNIDA iESQUERRA UNIDA i     
ALTERNATIVAALTERNATIVAALTERNATIVAALTERNATIVA     ----    ENTESAENTESAENTESAENTESA     integrat pel regidor  següent:
Josep Casasnovas Vaquero

Portaveu - Josep Casasnovas Vaquero

GRUP MUNICIPAL DGRUP MUNICIPAL DGRUP MUNICIPAL DGRUP MUNICIPAL D ''''ACCIÓ GRANOLLERSACCIÓ GRANOLLERSACCIÓ GRANOLLERSACCIÓ GRANOLLERS   integrat pel regidor següent:

Pep Mur Planas

Portaveu - Pep Mur Planas 

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde president:
Molt bé, aquí evidentment tots els grups voten a favor, seria una contradicció fer el contrari, per tant, 
queda aprovat per unanimitat. Passem al punt número quatre i en tot cas també advertir que una 
vegada llegit el punt número quatre hem acordat a la Junta de Portaveus que centrarem el debat del 
conjunt del plenari en aquest punt, per tant parlarem dels temes globals al voltant de tot el que que 
avui tractarem per tal de desprès simplement en cada un dels punts successius votar en el sentit que 
cada grup municipal ho vulgui fer, per tant, llegirem aquest punt i llavors començarem el debat, 
endavant, 

 
4444).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A LA CONSTITUCIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES DEPROPOSTA RELATIVA A LA CONSTITUCIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES DEPROPOSTA RELATIVA A LA CONSTITUCIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES DEPROPOSTA RELATIVA A LA CONSTITUCIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES DE    
CARÀCTER PERMANENT I DESIGNACIÓ DELS SEUS MEMBRESCARÀCTER PERMANENT I DESIGNACIÓ DELS SEUS MEMBRESCARÀCTER PERMANENT I DESIGNACIÓ DELS SEUS MEMBRESCARÀCTER PERMANENT I DESIGNACIÓ DELS SEUS MEMBRES

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 lEs proposa a lEs proposa a lEs proposa a l ''''Ajuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en Ple ::::    



Primer. Acordar la creació de quatre comissions informatives amb la denominació i composició 
següents:

COMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE L ''''ÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIA
PSC (4) – Alba Barnusell, Andrea Canelo, Aroa Ortego, Juan M. Segovia

Suplents: Jordi Terrades, M. del Mar Sánchez
CiU (2) - Josep Maria Noguera, Mariona Pons

Suplents: German Cequier i Pius Canal i Canals
PP (2) - M. Ángeles Olano, Pedro González

Suplents: Fermí Gutiérrez, Javier Rojas
ICV-EUIA-E (1) - Josep Casasnovas
AG (1) - Pep Mur Planas

COMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE L ''''ÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA  I CIUTADANIAÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA  I CIUTADANIAÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA  I CIUTADANIAÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA  I CIUTADANIA
PSC (4) – Albert Camps, M. Carme Garrido, Juan Antonio Corchado, Pietat Sanjuán.

Suplents – Alba Barnusell, Juan M. Segovia
CiU (2) - Pius Canal, Àlex Sastre 

Suplents: German Cequier i Verònica Navarro
PP (2) - M. Ángeles Olano, Pedro González

Suplents: Fermí Gutiérrez, Javier Rojas
ICV-EUIA-E (1) - Josep Casasnovas
AG (1) - Pep Mur Planas

COMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE L ''''ÀREA DE TERRITORI I CIUTATÀREA DE TERRITORI I CIUTATÀREA DE TERRITORI I CIUTATÀREA DE TERRITORI I CIUTAT
PSC (4) – Jordi Terrades, Albert Camps, Juan Manuel Segovia, Maria del Mar Sánchez,  

Suplents – Aroa Ortego, Juan Antonio Corchado
CiU (2) - German Cequier, Mariona Pons

Suplents: Àlex Sastre i Verònica Navarro
PP (2) - Fermí Gutiérrez, Pedro González

Suplents: Javier Rojas, M. Ángeles Olano
ICV-EUIA-E (1) - Josep Casasnovas
AG (1) - Pep Mur Planas

COMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE L ''''ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONAÀREA DE SERVEIS A LA PERSONAÀREA DE SERVEIS A LA PERSONAÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA
PSC (5) – Pietat Sanjuán, Alba Barnusell, M. del Mar Sánchez, Pedro Garcia de los Riscos,  Carlos 
Cabanillas,

Suplents: Albert Camps, Carme Garrido
CiU (3) - German Cequier, Verónica Navarro, Àlex Sastre

Suplents: Pius Canal i Mariona Pons
PP (2) -  Fermin Gutiérrez, Javier Rojas

Suplents: Pedro González, M. Ángeles Olano
ICV-EUIA-E (1) - Josep Casasnovas Vaquero
AG (1) - Pep Mur Planas

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTESCOMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTESCOMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTESCOMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
PSC (4) - Alba Barnusell, Juan M. Segovia, Andrea Canelo, Aroa Ortego

Suplents:  Jordi Terrades, M. del Mar Sánchez
CiU (2) - Pius Canal, Josep Maria Noguera

Suplents: German Cequier i Mariona Pons
PP (2) -  M. Ángeles Olano, Pedro González

Suplents:  Javier Rojas, Fermí Gutiérrez
ICV-EUIA-E (1) - Josep Casasnovas Vaquero
AG (1) - Pep Mur Planas

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 abarquin, 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. 

Alcalde president:
Molt bé, en tot cas tal i com he anunciat faré la presentació no només d'aquest punt sinó del conjunt de 
punts que tractem en aquest Ple i llavors els senyors i senyores portaveus tindran ocasió de feu-se la 
paraula.

Des del meu punt de vista el més important que avui fem és organitzar, posar les bases de 
l'organització municipal dels propers 4 anys. Òbviament el temps anirà passant i segur que anirem 
produint ajustaments, però, en tot cas, el moll de l'os del que avui tractem és com s'estructura, com 
s'organitza l'Ajuntament en aquest mandat recentment iniciat, és a dir, allò que té que veure amb 
l'organigrama funcional i amb el que tractem en aquest punt número quatre específicament que son 
les comissions informatives que acompanyaran aquesta estructura organitzativa .

Deixeu-me començar recordant unes paraules que vaig pronunciar el dia de la presa de possessió, 
vaig dir que teníem la responsabilitat de fer cada dia més eficient la gestió de l'Ajuntament, 
recordàvem que tindrem menys recursos econòmics i més problemes per resoldre i afirmàvem que cal 
aprimar les administracions, que cal insistir en l'esforç de construir una administració més lleugera, 
més àgil, més moderna i més propera a la ciutadania. Aquest ha estat l'esperit que ha informat la 
proposta que fem d'organigrama, que es farà concretament en el punt número 11 i que en tot cas té la 
seva primera derivada en la proposta que fem de Comissions Informatives.

Proposem passar de les sis àrees funcionals que fins ara hi havia a l'Ajuntament a quatre, per tant, 
aquesta vocació, aquesta voluntat d'anar simplificant l'estructura funcional de l'Ajuntament. Quatre 
àrees, les descriure: Àrea de Govern i Economia, aquesta àrea tindrà quatre direccions de servei, és a 
dir, quatre àmbits funcionals concrets que seran tots els que fan referència a l'estructura del propi 
govern, serveis jurídics, contractacció, etc. Tot allò que fa a comunicació i relacions institucionals, tot 
allò que fa referència a Hisenda i Organització i tot el que està relacionat amb Promoció Econòmica. 
Per tant, una primera àrea que tindrà com a objectiu desplegar tot allò que fa referència a la política 
econòmica de l'Ajuntament i de la ciutat i tot allò que fa referència a la pròpia organització dels serveis 
municipals i tot allò que fa referència també amb l 'Àrea i la gestió d'Alcaldia.

Una segona àrea funcional serà la de Planificació Estratègica i Ciutadania, aquí concretament les 
funcions seran bàsicament tres, totes les que fan referència a Programació, tot el que té relació amb 
Planificació Estratègica i també tot allò que té que veure amb les Relacions Ciutadanes i amb aquelles 
qüestions vinculades als drets de les persones i a cooperació .

Un tercer bloc serà el referent a Territori i Ciutat, que tindrà dos grans àmbits el que fa referència a la 
política territorial pròpiament dita, és a dir, Medi Ambient, Urbanisme i Obres Públiques i un segon 
bloc que farà referència a tot el que implica el manteniment de la ciutat: la via pública, la mobilitat i la 
seguretat.

Una quarta àrea serà la de Serveis a la Persona, en la que hi trobarem tres àmbits concrets, Educació 
i Esports, Cultura i Joventut i Benestar Social.

Quatre àrees i dotze serveis, per tant, una vocació de integrar, de concentrar, de produir una doble 
integració, la integració vertical, és a dir la de condensar el nucli de presa de decisió del propi 
Ajuntament, el nucli dels tècnics i els polítics que estan en el punt exacte per d'una manera àgil 
determinar i prendre les accions corresponents de govern de la ciutat. Integració vertical per fer més 
eficient la maquinària municipal, per tenir més agilitat en la presa de decisions i integració horitzontal 
per tal de buscar la correlació i la sinergia entre serveis per tal de buscar la millor rendibilitat dels 
treballs compartits de diferents serveis que es troben en l'àmbit immediatament inferior a l'àrea, en el 
que diem direccions de serveis. Busquem més eficiència, busquem alleugerar l'estructura, busquem 
incrementar la coordinació i òbviament encarreguem, tant els tinents d'alcaldes, que portaran 



aquestes àrees, com els caps d'àrees, el desplegament d'una estructura en la qual s'haurà d'analitzar 
fil per randa cadascuna de les partides municipals i alhora s'haurà també d'analitzar la funcionalitat 
d'alguns organismes autònoms. Ens proposem revisar la funcionalitat d'alguns organismes autònoms i 
concretament, per exemple ens proposem, integrar Granollers Mercat en la gestió cotidiana del propi 
Ajuntament i per tant ben previsiblement disoldre l'empresa, l'entitat pública empresarial o bé també 
estudiar la dissolució del propi Consorci del Centre Tecnològic i Universitari o bé dissoldre el Consorci 
del MAC, per posar alguns exemples. Buscar la fórmula de que la gestió directa ens ajudi a reduir 
l'estructura municipal. Alhora també encarregarem l'estudi, per exemple, de l'estructura de Patronats 
que és una estructura que implica també uns factors positius que son la participació i alhora uns 
factors també complexes com és la de l'agilitat alhora de presa de decisions.

Tot això sense menys tenir l'estructura participativa de cada un d'aquests àmbits i apostar per la gestió 
directa i alhora el mantenir i implementar i amplificar les estructures de diàleg i participació amb els 
diferents grups municipals i amb la ciutadania.

Aquestes quatre àrees les conduiran quatre tinents d'alcalde, concretament, l'Àrea de Govern i 
Economia la coordinarà la senyora Alba Barnusell , la de Planificació Estratègica i Ciutadania el senyor 
Albert Camps, la de Territori i Ciutat el senyor Jordi Terrades i la de Serveis a la Persona la senyora 
Pietat Sanjuán.

Aquestes quatre àrees que dirigiran aquests quatre tinents d'alcaldes i haurà també els corresponents 
coordinadors-caps d'àrea que seran el senyor Francesc Rubio, per la primera àrea, la senyora Carme 
Barbany per la segona, el senyor Ricard Ros per la tercera i el senyor Albert Soler per la quarta i 
evidentment es mantindrà també l'estructura de gerència que seguirà dirigint el senyor Ricard Ros .

Quatre tinents d'alcalde, quatre caps d'àrea i per tant una estructura ràpida en presa de decisions i 
alhora una estructura que permetrà, com deia, integrar a través de tots els treballs de caràcter 
horitzontal la feina dels diferents regidors i dels diferents serveis d 'una manera més eficient. 

Estructura municipal més àgil, amb presa de decisions més ràpida i alhora també buscant altres 
elements. Aquestes quatre àrees li corresponen quatre comissions informatives que és el que tractem 
en el punt número quatre. Quatre comissions informatives que seguiran sent el nucli essencial del 
debat, de la informació, del rendiment de comptes del govern en els grups municipals, en definitiva 
l'espai de participació, l'espai de presa en consideració de les propostes dels diferents grups 
municipals, l'espai de l'acord, si pot ser, del desacord segur moltes vegades, però en tot cas, l'espai 
del debat i de la participació com deia fa un moment.

Comissions Informatives que queden per tant reduïdes a quatre, amb més matèria cada una d'elles i 
també atenent a una situació que és evident que és que tenim dos grups municipals unipersonals i per 
tant també cal buscar l'encaix d'aquesta nova situació.

Seguirem oferint en els grups municipals reunions quinzenals a les Comissions Informatives, 
seguirem tractant a les Comissions Informatives no només que és preceptiu, recorde-m'ho, la gran 
majoria d'Ajuntaments només discuteixen en Comissions Informatives aquelles qüestions que van al 
plenari, que és el que és preceptiu. Nosaltres tenim l'hàbit que mantindrem i que amplificarem de 
discutir les comissions informatives i de portar a les comissions informatives aquelles qüestions que 
van també a la Junta de Govern i fins i tot aquelles qüestions que moltes vegades es resolen per 
simple decret del regidor o de la regidora. Per tant, l'entenem com l'òrgan per evidenciar la vocació, la 
voluntat de transparència del govern amb els grups municipals de l'oposició. Per tant, mantindrem 
aquesta proposta i la farem en els propers dies, aquesta setmana mateix intentarem, ja hem acordat a 
la Junta de Portaveus que aquesta mateixa setmana constituirem les Comissions Informatives amb 
l'objectiu de celebrar ja un Ple ordinari el dia  26 de juliol. 

Hi ha molta feina per fer i poc temps per perdre. Tot això ho farem amb una estructura política i tècnica 
que és també una estructura àgil i ajustada. És una estructura des del punt de vista econòmic 
pràcticament igual a la de fa 4 anys i pràcticament igual a la de fa 8 anys, per tant el govern de la 
ciutat manté aquesta voluntat d'austeritat que en el nostre cas ve de molt lluny. És una voluntat 
d'austeritat que forma part del treball d'aquest govern municipal i que està integrada en l'esperit de la 
feina que fem. L'estructura econòmica del govern d'aquesta ciutat està molt per sota de la que 
recomana l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, és un cost 
substancialment per sota que la majoria d'Ajuntaments per sota de la majoria d'Ajuntaments de la 



nostra mida, en alguns casos, la meitat d'alguns dels Ajuntaments amb els que ens hem comparat i 
per tant, l'austeritat insisteixo, i els ajustaments en el nostre cas venen de lluny, formen part de la 
nostra manera de fer i de la nostra pròpia filosofia. 

Per tant, una estructura de govern adaptada als nous temps que busca agilitat, una estructura de 
govern amb uns costos molt per sota de la mitjana dels Ajuntaments del nostre país i alhora una 
estructura de govern i una estructura tècnica i una estructura funcional eficient, eficaç i estem 
convençuts que amb capacitat de donar resposta als reptes que te la ciutat, que son molts i que tenen 
en primer lloc com a gran repte la lluita contra la crisi econòmica i la lluita per recuperar llocs de treball 
a la nostra ciutat, aquest és el primer repte.

En tot cas, aquesta seria la primera intervenció per tal de fer aquesta visió global dels 13 punts que 
composen l'ordre del dia i si els sembla ara obririen un torn d'intervencions amb tots els grups 
municipals.

Per Acció Granollers,  té la paraula el senyor Pep Mur,

Sr. Mur:
Gràcies Alcalde, Reagrupament i Grup Independent perquè sinó em fotaran bronca. Bé, ja sé que és 
difícil, en tot cas jo també volia començar precisament per aquest tema que hem tractat de les 
Comissions Informatives. 

 En aquesta primera intervenció d'aquesta legislatura el que voldríem és intentar posar sobre la taula 
la voluntat de fer una oposició honesta com sempre hem fet, d'estar a favor d'allò que veiem clar i 
d'estar en contra d'allò que no veiem clar. Però en tot cas, en les Comissions Informatives el que 
nosaltres entenem i veiem que és    l'espai    natural    de    participació dels Grups Municipals és a on podem 
intervenir d'una forma directa i més potser espontània i per aquesta raó el que nosaltres en aquest 
punt voldríem demanar  és que les Comissions Informatives siguin els veritables fòrums de 
presentació dels projectes i actuacions que es volen dur a terme, no volem que les Comissions 
Informatives que esdevinguèssin   classes d’història és adir que parlin del passat o que parlin de fets 
que ja estan fets. No dic que això sigui sempre així, ni molt menys, però si que hi ha un percentatge, 
diguem-ne de temes tractats a les Comissions Informatives que normalment, diguem-ne, son en 
diferit, son classes d'història, demanem que aquest percentatge es redueixi al màxim o es deixi a zero 
per tal que les Comissions Informatives siguin els espais on l'equip de govern fa les seves propostes i 
per tant on els grups de l'oposició puguem dir la nostra, independentment que de que llavors això 
prosperi o no. 

Una mica el mateix crec que hauríem donar aquest valor a tot el que son els representants en 
organismes , entitats públiques ,  societats municipals i consells. En aquest sentit entenem que en 
aquí això encara és més potent perquè son espais de participació, en tot cas, de la ciutadania en el 
sentit de que molts llocs d'aquests representen altres persones, no pas els regidors i regidores 
directament, per tant també voldríem  aprofitar en aquí la oportunitat que ens donen aquests consells, 
societats, en tot cas òrgans de participació per fer una política, diguem-ne més propera, una política 
que la pot fer la gent, em sembla que durant uns quants dies han estat demanant una sèrie de nois i 
noies i no tant nois i noies a les places de la ciutat , volien una democràcia real, volien una política més 
propera a la gent. Em sembla que son en aquests àmbits de representació on tenim aquesta 
possibilitat, voldríem que els consells els dinamitzessin adequadament i tinguessin la freqüència de 
reunions que han de tenir. No voldríem que passés una mica  com el Consell Assessor Urbanístic que 
en tota la legislatura passada es va reunir una sola vegada. En tot cas això caldria millorar-lo, 
nosaltres en aquí fem propostes de millora. 

En tot cas, parlant de les dedicacions , de l'organigrama  i del nombre directius i assessors, home és 
ben cert que si mirem en números absoluts, també aquí es pot fer trampa si volem ¿oi? En l'antiga 
legislatura hi havia 10 persones, 10 regidors/es amb dedicació, en aquest cop hi hauran 11 amb un 
regidor menys per part del grup de govern, però això, en tot cas, no em preocuparia estrictament 
perquè entenc que en una ciutat com la nostra amb 60.000 habitants, doncs requereix d'unes 
dedicacions importants pel que fa a l'equip de govern i per tant tampoc tinc res a dir en aquest cas, si 
no fos que llavors quan mirem l'estructura més funcional, l'estructura que l'alcalde deia més tècnica, 
tot i que hi ha una reducció d'àrees molt clara i això ho aplaudim perquè nosaltres hem estat a favor 
d'aquesta reducció per tant això ho veiem amb molt bons ulls, si que al final els recursos destinats a 



gestionar tot aquest entorn acaben sent una mica els mateixos, si que només hi hauran 4 caps d'àrea, 
però llavors hi ha aquesta figura dels directors de serveis i assessors que al final si els sumem son els 
mateixos que teníem a la legislatura anterior. Insisteixo en el primer cas, pel que fa al nivell polític no 
em preocupa tant que hi hagi més dedicacions, per això ens presentem per regidors i regidores, per 
dedicar-nos per treballar per la ciutat, però en tot cas això potser s'hauria d'haver vist potser una mica 
més en la part de persones destinades a gestionar l'estructura més tècnica.

En tot cas, aquestes serien les primeres aportacions que nosaltres volíem fer en aquest debat i 
esperant que realment els òrgans de participació, sobretot, que és on nosaltres tenim més incidència 
siguin òrgans de participació real. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Per Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa, té la paraula el 
senyor Casasnovas, endavant, 

Sr. Casasnovas:
Gràcies senyor Alcalde. La nostra intervenció va en referència al següent punt de l’ordre del dia sobre 
la delegació de les atribucions del ple a la Junta de Govern. El nostre grup entén que la delegació de 
les atribucions del ple a la Junta de Govern no són necessàries ni oportunes en aquest Ajuntament, 
donada la freqüència mensual de les sessions plenàries, aquestes competències entenem que 
s’haurien de mantenir en el màxim òrgan de representació, com es el ple.

Tot i que la llei permet la delegació de competències del ple a la Junta de govern local entenem que el 
ple és l’òrgan més transparent i representatiu, on tots els grups municipals tenim representació, és un 
òrgan més plural. A la junta de govern local només tenen vot alguns membres de l’equip de govern  i 
tot i que aquests assumptes hauran de passar per alguna comissió informativa on els grups 
municipals de l’oposició dictaminin, és molt millor que totes les matèries que la llei preveu inicialment 
per al ple no marxin d’aquesta sala a l’hora de ser votades. Tots els assumptes son prou importants 
com per no disminuir la capacitat de deliberació i de decisió del ple, malgrat hi hagi un govern 
majoritari, pensem nosaltres.  Gràcies.

Alcalde president: 
Moltes gràcies. Pel Partit Popular, la senyora Olano, endavant, 

Sra. Olano:
Si gràcies senyor Alcalde. Com que la intervenció del grup ha de ser en conjunt per la resta de punts 
que son objecte de l'ordre del dia del plenari no entrarem a parlar de cadascun d'ells sinó en conjunt.

Nosaltres la veritat es que esperàvem una altra manera d'organitzar les funcions de l'equip de govern, 
esperàvem un esforç que anés més enllà del que son les formes polítiques, sinó que esperàvem que 
vostès i en concret vostè senyor Alcalde entrés en el terreny de l'optimització dels recursos. Pensem 
que en aquesta assignatura no ha volgut entrar, no ha volgut liderar aquesta renovació i aquesta 
optimització de recursos materials i humans i això el que al final porta és que , doncs que la efectivitat i 
la qualitat que tindran els ciutadans i ciutadanes de Granollers doncs no serà la que nosaltres 
esperàvem.

Vostè quan parla de paràmetres econòmics ens parla sempre: diem que estem per sota de. Nosaltres 
li volem dir que això no suposa per nosaltres cap garantia. A vegades les coses que estan per sota de 
i que son més barates a la llarga surten més cares, per tant, per nosaltres el fet de que 
econòmicament estiguem per sota d'un Ajuntament això no vol dir que el servei sigui millor , això no vol 
dir que la qualitat democràtica sigui millor, en tot cas tenen que dir que son els paràmetres econòmics 
necessaris per una gestió òptima que és el que nosaltres pensem. 

S'ha parlat avui de que hi ha menys àrees que en la legislatura anterior, si que és veritat, però es que 
han aplicat concentració amb les formes però no amb els continguts i tampoc amb el personal que 
després les estructuren, de tal manera que es diu que es redueix estructura però ¿en quantes 
persones? ¿en quants diners? Realment no és una estructura, simplement és una concentració i una 



manera de vestir la mateixa estructura, el mateix tarannà, la mateixa forma de governar la ciutat.

També s'ha parlat de les comissions, nosaltres no incidirem en el tema de que hi hagi més o menys 
comissions, el que si que ens agradaria es que fos amb un tarannà totalment diferent. Els regidors que 
estem a l'oposició no es que tinguem l'obligació també tenim el dret a tenir la informació clara que 
demanem amb la nostra representació i això no ha estat el dia a dia d'aquest Ajuntament i per tant 
pensem que hi ha molt per fer. 

Igual que els consells, la participació és molt bona, nosaltres la recolzem però si realment hi ha 
participació. Un consell que és convoca un cop a l'any o dos, una és per dir que el pressupost que ja 
està tancat, que no pots opinar i l'altre per rendir comptes, això no és cap tipus de participació. Això és 
intentar vendre a la opinió pública que a Granollers hi ha participació quan no la hi ha .

Per tant els nostres criteris em sembla que han quedat molt clars amb la campanya, austeritat, però no 
amb els números sinó també amb les formes, també amb el que nosaltres esperem i tornem a dir amb 
aquest ajuntament manca transparència, manca informació, manca optimització de recursos. 
Especialment amb l'àrea econòmica, ha estat una fita que no hem pogut aconseguir i que esperem 
que amb aquesta legislatura podem aconseguir les coses quan es demanen i no son tan complicades. 
Ha mancat voluntat política de tenir la informació a disposició de l'oposició en tot moment, pensem 
que ara que és la segona majoria absoluta vostè té l'oportunitat per reconduir aquesta situació. Ha 
tingut el recolzament dels ciutadans però això no el legitima perquè se saltin algunes de les eines que 
nosaltres considerem imprescindible per representar a la ciutadania. No es tracta del nombre de 
Comissions, no es tracta de quan cobra qui i com no farem qüestió d'això, serem molt més elegants 
que tot això però si amb la optimització i a la utilització dels recursos, i encara que hi hagin males 
cares no m'estaré el que penso, en nom del meu grup i en nom de les persones que a Granollers ens 
han donat el recolzament. Quan es mantenen els sous i no es puja més, si no s'aconsegueixen major 
nivell de rendiment, major optimització realment doncs estan malbaratant els diners. També ho dic en 
contra del que alguns podien suposar amb el que fa referència amb els regidors i amb els grups 
polítics. Per nosaltres el fet de congelar no era la qüestió, sinó el tema és ¿què es retribueix en aquest 
Ajuntament ? ¿La dedicació dels regidors amb l'oposició o simplement és una assignació directa als 
grups polítics? Nosaltres pensàvem i així ho vam comentar a la Junta de Portaveus, és veritat que el 
portaveu senyor Jordi Terrades, ara no m'enrecordava del teu nom Jordi, això ja te.....

Alcalde president: 
Això que no has arribat als 50...

Sra. Olano:
Si,  imagina't, doncs és veritat que és una conversació que vàrem tenir que hem quedat que queda 
pendent amb tots els portaveus de la resta de grups, però nosaltres si que pensem que més que mai 
la ciutadania ha de tenir clar que cobrem i com ho cobrem i per tant quin temps dediquem a la nostra 
acció sigui amb independència de que sigui amb el govern o sigui l'oposició. Penso que és una 
assignatura pendent en aquest Ajuntament, per tant, tornem a dir, no ens preocupa el que cobra un 
regidor si fa bé la seva feina, no ens preocupa el que cobri l'alcalde si fa la seva feina, no ens 
preocupa el nom ni el nombre de comissions o consells, el que volem és que siguin efectius i que 
realment tots, equip de govern i oposició estem representant d'una manera àgil, activa, cosa que és 
molt millorable respecte al que tenia abans i això és el nostre compromís amb la ciutadania en aquest 
grup municipal que només som 4 regidors, és el nostre compromís i és amb el que, senyor alcalde si 
ens ho permet, pensem encetar-li, convidar-li a que agafi aquest testimoni perquè pensem que és 
important a la nostra ciutat, per tant ens agradaria que Granollers fos el referent de com es pot 
agilitzar i com es pot optimitzar recursos d'Ajuntament i no tant en quan als continguts econòmics de 
que estiguem per sota de, sinó perquè siguem àgils, efectius i sobretot que sapiguem liderar projectes 
i processos que puguin ser un referent a Catalunya. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies senyora Olano, per CiU té la paraula el senyor Canal, endavant, 

Sr. Canal:



Gràcies senyor Alcalde.

Segurament, quan sortim avui del Ple, els assistents i els periodistes presents, s'aniran amb la 
sensació d'estalvi de l'Ajuntament enfront la crisi. L'Alcalde ara mateix ens ho ha recordat: “Cal 
aprimar l'administració”. Per un costat es redueixen àrees de govern, es mantenen els preus en 
concepte d'assistència, de subvencions als grups municipals, del nombre de dedicacions dels càrrecs 
electes i dels sous per la dedicació exclusiva i parcial. Fins hi tot, el sou de l'alcalde ens semblarà 
perfectament ajustat. I te el seu mèrit, aquest esforç. Probablement, però, és més una sensació que no 
pas una realitat.

Es clar que el nivell de despesa en relació a les retribucions ha augmentat respecte l 'any passat. Hi ha 
canvis perfectament justificables: som un grup municipal més i el sou de l'alcalde dependrà, a partir 
d'ara, de l'Ajuntament.

El més cridaner, però, és el canvi en l'organigrama. Fa 4 anys el va reduir de 7 a 6 àrees de govern. 
Ara, ens proposa passar de 6 a 4. A nosaltres ens sembla una bona idea aquesta reducció. De fet, al 
nostre programa electoral proposàvem la reducció de l'organigrama també a 4 àrees i certament son 
força semblants la distribució feta per vostès a la que proposàvem nosaltres. Ara bé, nosaltres 
enteníem que la reducció de les àrees  comportava la reducció del personal de l'equip directiu i del 
nombre de dedicacions dels regidors, i un cop analitzat l'organigrama del 2007, i fins hi tot el del 2003, 
veiem que segueix havent-hi els mateixos càrrecs de sempre: el mateix nombre de regidors, el mateix 
nombre de caps d'àrea, el mateix nombre de directors d'àrea. 

L'aparent reducció en càrrecs de confiança és exactament això: una aparença. N'estic segur que, en 
els propers pressupostos municipals, la despesa pels càrrecs de confiança seguirà estant al mateix 
nivell que el pressupostos d'aquest any (que els hi recordo que era superior la despesa en sous dels 
càrrecs de confiança que la dels propis regidors).
  
Hi algú dirà: ja està prou be mantenir o augmentar poc la despesa en aquests conceptes. És veritat. El 
problema és que la crisi sí que segueix augmentant dia rera dia, i potser arribarà un moment (com ja 
està passant a d'altres ajuntaments) que haurem de plantejar a la ciutadania quins serveis públics 
essencials podrem garantir. I també haurem de demanar als ciutadans que ens ajudin amb la seva 
responsabilitat a no augmentar la despesa.

Es parla en aquest Ple de les  comissions informatives i designació de membres: malauradament en 
aquestes propostes no és parla (perquè no toca) del funcionament d'aquestes comissions, pel que 
demanem que la informació als respectius grups municipals arribi a temps, que sigui completa i que 
passin per la comissió informativa totes les resolucions que van al ple, o be que no es resolguin a la 
Junta de Govern Local abans de passar per la comissió informativa pertinent .

Pel que fa a la delegació de funcions del Ple en la Junta de Govern Local, entenem que les 
subvencions excepcionals, que deuen ser molt poques, pel sol fet de ser considerades excepcionals, 
haurien de passar pel ple, encara que siguin inferiors als 30.000€.

Pel que fa a la designació dels representants municipals en diversos òrgans i organismes, insistir en 
millorar la freqüència de les convocatòries (molts d'aquests organismes s'han reunit 1 vegada a l'any ) 
i intentar no desvirtuar els consells (d'on haurien de sortir precisament consells al govern de la ciutat 
per cada un dels àmbits) i no convertir-los en sessions informatives, on el govern de la ciutat posa al 
dia als components del consell. Moltes gràcies. 

Alcalde president:
Moltes gràcies, té la paraula pel grup socialista el senyor Terrades, endavant, 

Sr. Terrades:
Gràcies Alcalde. La proposta que l'Alcalde avui sotmet a la consideració del Ple de l'Ajuntament pel 
que fa a l'estructura de funcionament tal i com s'ha explicat, el que busca, des del nostre punt de vista 
és millorar l'eficiència de l'Ajuntament evidenciant, com s'ha dit, la relació vertical i horitzontal entre les 
diferents regidories i les seves estructures tècniques funcionarials. Justament perquè estem en una 
situació de complicacions econòmiques que afecta a totes les administracions el que cal és buscar 



aquesta eficiència en les pròpies estructures funcionarials i de funcionament del govern de la ciutat . Jo 
crec que aquest govern, aquest govern que ha obtingut recolzament notable dels granollerins i 
granollerines s'ha caracteritzat per fer de la contenció, per fer de la racionalitat la seva manera 
d'actuar. Si no fos així, no s'entendria per exemple els tancaments positius dels exercicis 
pressupostaris. Tancaments positius que en temps de bonança econòmica, que també les hem 
gestionat, doncs poden semblar lògics, tot i que hi ha moltes administracions locals i els vull recordar, 
que fins i tot en temps de bonança econòmica tancaven els seus exercicis pressupostaris amb 
dificultats. En aquests moments nosaltres, aquest govern també tanca els exercicis malgrat la situació 
de crisi econòmica, de complicació en els ingressos de l'administració des d'un punt de vista positiu. 
Per tant, el que es podria dir en termes col�loquials jo crec que aquesta administració no és una 
administració engreixada, més aviat el contrari. Jo crec que tenim l'estructura suficient, podríem 
dimensionar-la una mica més però no ens queixem de l'estructura que tenim. Ara, cal que tothom doni 
el millor de si en aquests moments, polítics i treballadors i treballadores públics/ques, que al cap i a la 
fi estem per servir els interessos col�lectius, per això s'explica la proposta que avui sotmetem a 
consideració del Ple de l'Ajuntament de Granollers perquè s'aprovi i a partir d'ara es funcioni d'aquesta 
manera, amb una consideració de funcions executives per racionalitzar, no només la gestió, sinó amb 
l'encàrrec que ens ha fet l'Alcalde a tots els regidors del govern i cada un dels coordinadors polítics 
d'aquestes àrees i els responsables tècnics de treballar per fer estalvis en l'administració de la pròpia 
estructura de l'Ajuntament, ¿en què? Home, si som capaços de millorar els processos interns de 
funcionament doncs segur que com hem demostrat en el passat es podran produir estalvis per, com a 
un altre regidor li agradava dir quan tenia les responsabilitats de la hisenda pública, de que aquests 
recursos estiguin en el carrer, per tant a les polítiques públiques, no tant les internes de l'Ajuntament, 
sinó aquelles que els ciutadans poden percebre directament. 

L'estructura de gestió política que els hi proposem és en termes comparatius similar a la de l 'any 2003, 
més ben dit està dimensionada un pel a la baixa i deixim dir-lis, tot i que aquest és un tema que no ha 
sortit, directament en el debat o ha sortit de refiló o més ben dit CiU si que l'ha tret, el senyor Pius 
Canal parlava de sensacions, una mica escoltant el discurs jo també tinc la mateixa sensació de que 
estem en el dia de la marmota, ¿no?, aquell que vàrem deixar a final del mes d'abril en l'anterior 
mandat que també es feien crítiques en aquest sentit a la pròpia estructura política i organitzativa, 
parlat en termes de càrrecs de confiança. Miri parlat en temes dels recursos que es destinen als 
regidors i regidores que formen part d'aquest Ajuntament. Des de l'any 2003, la massa salarial ha 
augmentat un 5,6% des de l'any 2003. En aquest mateix període de temps l'increment de preus al 
consum ha estat d'un 24 % , en números rodons, i des de l'any 2007 que hi ha hagut com vostès 
saben congelació salarial tant els funcionaris públics com en aquells regidors i regidores que es 
dediquen en aquests moments a la gestió pública, jo en aquesta intervenció vull reclamar la dignitat 
de la seva actuació i la dignitat de la política, fruit d'aquesta congelació salarial i de la baixada que es 
va produir en la crisi pressupostària de l 'any passat, la baixada ha sigut d'un 3,75%.

Algú ho deia, estem parlant de qualitat democràtica, sembla que ho deia la portaveu del grup Popular, 
la senyora Àngels Olano, en aquest cas com a portaveu del grup socialista, nosaltres, almenys és la 
meva opinió que els grups, tot és millorable, tot és millorable, però nosaltres considerem que els grups 
municipals disposen dels recursos i de les infraestructures, tots plegats, per tal de poder realitzar la 
nostra tasca sigui d'impuls, sigui de control de la gestió del govern municipal . 

Aquestes son les propostes que sotmetem a la consideració del Ple de l'Ajuntament, per tal que siguin 
aprovades, nosaltres entenem, per això les em sotmès a la seva consideració que han d'ajudar a 
aconseguir 
una millor eficiència en el govern municipal en uns moments, que tots coincidirem, que s'han aplicar 
estalvis, que s'ha de ser auster, que hi ha una minva d'ingressos a totes les administracions i que s'ha 
de prioritzar en la gestió i en les pròpies prioritats que el govern de la ciutat a partir de la confecció 
dels pressupostos del proper any posaran a la consideració i el debat de tots i totes vostès com a 
legítims representants de la ciutadania de Granollers .

Alcalde president:
Gràcies. Obrim un segon torn si ho requereix algun membre del plenari, senyora Olano, ¿no? Senyor 
Canal ¿no?. 

En tot cas voldria fer algunes consideracions a l'entorn de qüestions que han sorgit. Se'ns reclamava 
des de ICV-EUIA-E a través del seu portaveu el fet de no delegar cap funció del Ple en la Junta de 



Govern, només dir-li que son exactament les mateixes funcions que quan governàvem amb Iniciativa 
vàrem acordar que havíem de passar del Ple a la Junta de Govern, per qüestions d'agilitat, son 
exactament les mateixes, no em tocat ni una coma, perdó, una coma si la que ha assenyalat el senyor 
Canal que per indicació d'intervenció hem fixat un límit a les subvencions que no son resultat de 
convocatòria. Per tant, en qüestions d'agilitat i s'ha vist que durant aquest temps que hem utilitzat 
aquesta qüestió, aquest temps en el que la Junta de Govern ha hagut prendre decisions que llavors 
han estat explicades en el Plenari, que no malmet la qualitat democràtica, no malmet el debat però en 
canvi hi ha moments en que, bàsicament estem parlant de temes vinculats a qüestions judicials i a 
temes d'agilitat en decisions vinculades a subvencions, a vegades la Junta de Govern és l'òrgan que, 
perquè es reuneix setmanalment, pot resoldre amb millor agilitat. Això no treu cap mena de àmbit de 
debat en el plenari perquè sempre llavors es torna a passar per aquest espai. En tot cas, ens sembla 
que és un acord, una estructura que ve funcionant a la ciutat de Granollers a l'Ajuntament de 
Granollers, de fa aproximadament 4 mandats, 5 mandats i que ens sembla que respon a aquesta 
voluntat de també compaginar la qualitat democràtica amb l'agilitat en moments determinats, 
insisteixo en temes que requereixen prendre decisions que a vegades no poden esperar-se un mes. 

Pel que fa a l'observació de la senyora Olano, evidentment la recerca de l'optimització és l'estat 
permanent en el que volem estar, aquesta és una actitud permanent d'aquest govern, buscarem 
millorar qualsevol aspecte de la gestió municipal, ho venim fent, des de fa alguns anys i aquest 
segueix sent un dels objectius essencials, buscar els elements de optimització en la presa de 
decisions i la proposta que es fa d'estructura és exactament aquesta. Reduir els punts de contacte, 
reduir la massa crítica de la pressa de decisions i alhora incorporar tots aquests elements que 
implementant una estructura horitzontal molt àmplia permetin buscar sinergies entre els diferents 
àmbits de l'administració local. Per tant, treballarem en aquesta línia, en parlarem i tindrem ocasió de 
parlar-ne on faci falta i tindrem ocasió d'escoltar i d'escoltar-los i també intuir aquelles qüestions que 
semblin procedents a les que vostès proposen, estem en aquesta línia i aquesta és la voluntat que 
expressem.

Comissions Informatives, l'espai de trobada, l'espai de debat, l'espai d'intercanvi, l'espai, si podem, del 
concens, també en alguns moments del dicens, com deia fa un moment. Ho hem fet, jo ho he fet en 
aquest plenari i torno a dir-ho en veu alta ara, estem disposats a que ens comparin amb qualsevol 
ajuntament de Catalunya pel que fa al número de Comissions Informatives convocades, pel que fa a 
l'ordre del dia del que va a les Comissions Informatives, pel que fa a la quantitat d'informació i 
documentació que aportem a les Comissions Informatives i a les peticions del regidors. Segur que 
sempre es pot millorar, segur i estem disposats a fer-ho, però, insisteixo si troben algun ajuntament 
que tingui més Comissions Informatives, més convocatòries de Comissions Informatives, algun 
ajuntament que fins i tot en l'àmbit que lidera el Jordi Terrades, les llicències d'obres es passen per la 
Comissió Informativa, això quan ho expliquem en alguns llocs ens diuen: ¿segur? Doncs si, fa 32 anys 
que l'Ajuntament de Granollers les llicències d'obres passen per les Comissions Informatives, per tant 
la quantitat de material que es posa sobre la taula de els regidors i regidores del govern i de l'oposició 
és elevadíssima, seguirem fen-t'ho, ens agrada fer-ho encara que no se'ns reconegui suficientment, 
però no estem aquí perquè ens reconeguin la nostra gestió, ho farem perquè forma part de la nostra 
manera d'entendre també l'administració perquè creiem que aquest és l'espai de la transparència i ho 
seguirem fent.

Reduir l'estructura, aquest és l'encàrrec que tenen els tinents d'alcaldes i els caps d'àrees, no ho 
dubtin i és un repte que alhora és exigent, l'alcalde serà exigent amb els seus tinents d'alcaldes sobre 
aquest tema, és una aposta per l'austeritat, que no es nova, que segueix una llarga línia de treball que 
en aquest ajuntament ha anat implementant, encara més rigorosa que en altres moments i alhora és 
ambiciosa perquè amb aquesta estructura pretenem millorar la gestió i no renunciar a cap dels reptes 
de la ciutat. Tindrem ocasió de parlar-ne a través del Programa d'Actuació Municipal, com sempre, 
intentarem fer en els propers 2-3 mesos el PAM i com sempre l'explicarem, aquest és l'encàrrec de 
l'alcalde en els regidors i regidores, i tinents d'alcalde que han de liderar cadascuna de les àrees. Amb 
el PAM i en la propera discussió de pressupostos anirem parlant, amb més dades, ho volem fer-ho, 
l'objectiu és clar, el camí és llarg, tenim 4 anys per anar fent aquesta feina, anar-la fent intensament 
amb l'ambició, amb austeritat i amb l'exigència que aquest equip de govern es posa com a gran repte, 
com a gran responsabilitat i per tant ben segur que a les Comissions Informatives escoltarem i en 
aquest plenari escoltarem les seves aportacions i intentarem incorporar tot allò que vagi i es condueixi 
amb la línia que entenem que els ciutadans i les ciutadanes ens han encarregat . 

Per tant, si els sembla passem a les votacions, ara recordem, estem en el punt número quatre i hem 



de votar les Comissions Informatives, en aquest punt precisament no hi ha votació encarregada, 
demanada, perquè tots els grups estan d'acord amb les quatre Comissions Informatives, per tant 
l'aprovem per unanimitat i ara si la senyora secretària podria fer la lectura del punt número cinc, 
endavant, 

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

 
5555).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A DELEGAR FUNCIONS DEL PLE EN LA JUNTA DE GOVERN LOCALPROPOSTA RELATIVA A DELEGAR FUNCIONS DEL PLE EN LA JUNTA DE GOVERN LOCALPROPOSTA RELATIVA A DELEGAR FUNCIONS DEL PLE EN LA JUNTA DE GOVERN LOCALPROPOSTA RELATIVA A DELEGAR FUNCIONS DEL PLE EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Atès allò que disposa l'article 23.2b) de la LRBRL sobre les competències plenàries que poden ésser 
objecte de delegació en relació amb l'article 47 de la mateixa norma sobre els acords subjectes al 
quòrum de majoria absoluta

    Es proposa a lEs proposa a lEs proposa a lEs proposa a l ''''Ajuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en PleAjuntament 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 .

Segon. Publicar l'acord en els diaris oficials i notificar-lo als grups municipals i a les àrees de gestió 
municipals. 

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor     ::::14141414PSCPSCPSCPSC::::13131313 AGAGAGAG::::    1111    
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra     ::::    1111 ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE::::    1111
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions     ::::10101010    CIUCIUCIUCIU::::    6666 PPPPPPPP::::    4444

Alcalde president:
Passem al punt número sis, en el qual s'aprova la designació de representants municipals en diferents 
òrgans i organismes, aquí si que li demanem a la senyora secretària que no ens faci la lectura 
complerta de l'expedient perquè estem parlant de 107 organismes i per tant, de com uns 4 centenars 
de noms i creiem que l'expedient prou complert i prou conegut, endavant, 

 

6666).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A DESIGNAR ELS REPRESENTANTS MUNICIPALS EN DIVERSOSPROPOSTA RELATIVA A DESIGNAR ELS REPRESENTANTS MUNICIPALS EN DIVERSOSPROPOSTA RELATIVA A DESIGNAR ELS REPRESENTANTS MUNICIPALS EN DIVERSOSPROPOSTA RELATIVA A DESIGNAR ELS REPRESENTANTS MUNICIPALS EN DIVERSOS    
ÒRGANS I ORGANISMESÒRGANS I ORGANISMESÒRGANS I ORGANISMESÒRGANS I ORGANISMES

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 22 de maig de 2011 i de la constitució de la 
corporació i elecció d'alcalde el dia 11 de juny de 2011, 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 lEs proposa a lEs proposa a lEs proposa a l ''''Ajuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en PleAjuntament 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 de l'IES Escola Municipal del Treball
President: Alcalde de Granollers – Josep Mayoral
Vice-president: Regidor delegat per l’alcalde – Pietat Sanjuán
Vocals:
PSC (1) – Gemma Giménez
CiU (1) - M. Rosa Pesquiña i Segarra
PP (1) - Fermí Gutiérrez
ICV-EUIA-E (1) - Luis Navarro Carrasco
AG (1) - Miquel Blanchar i Viñallonga

Patronat de les Escoles Bressol Municipals
President: Alcalde de Granollers – Josep Mayoral
Vice-president: Regidor delegat per l’alcalde –  Pietat Sanjuán
Vocals:
PSC (1) – Joana Santano
CiU (1) - Núria Palau i Zaragoza
PP (1) - Javier Rojas
ICV-EUIA-E (1) - Marc Pelaez Vinyes
AG (1) - Isabel Alcalde i Sastre

Patronat de l'Escola d'Educació Infantil i Primària Salvador Llobet
President: Alcalde de Granollers – Josep Mayoral
Vice-president: Regidor delegat per l’alcalde – Pietat Sanjuán
Vocals:
PSC (1) – Francesc Arolas
CiU (1) - M. Rosa Pesquiña i Segarra
PP (1) - Pedro González
ICV-EUIA-E (1) - Josep Casasnovas Vaquero
AG (1) - Lluïsa Salvador i Tuset

Patronat de l'Escola Municipal de Música Josep Maria Ruera
President: Alcalde de Granollers – Josep Mayoral
Vice-president: Regidor delegat per l’alcalde – Pietat Sanjuán
Vocals:
PSC (1) – M. Mar González
CiU (1) – Pilar Prieto i Liebana
PP (1) - Javier Rojas
ICV-EUIA-E (1) - Josep Casasnovas Vaquero
AG (1) -Enric Pey i Rufí

Patronat del Museu de Granollers 
President: Alcalde de Granollers – Josep Mayoral
Vice-presidents (2):
Primer tinent d’alcalde – Jordi Terrades
Regidora de Cultura – Alba Barnusell
Vocals:
PSC (1) – Pepa Rouch
CiU (1) - Lluís Sitjes i Planas
PP (1) - Javier Rojas
ICV-EUIA-E (1) - Jordi López Ramón
AG (1) - Miquel Blanchar i Viñallonga

ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS

Granollers Mercat 
President: Alcalde de Granollers – Josep Mayoral
Vice-president: Regidor de Promoció Econòmica – Andrea Canelo



Vocals al Consell d’Administració:
PSC (1) – Aroa Ortego
CiU (1) - Ramon Pascual i Sabé
PP (1) - Pedro González
ICV-EUIA-E (1) - Hilari Cuadriello Planas
AG (1) - Jaume Profitós i Martí

SOCIETATS MUNICIPALS 

Granollers Promocions, SA
Consell d’Administració:
PSC (5) – Jordi Terrades, Albert Camps, Gemma Giménez, Juan M. Segovia, Carme Caballero
CiU (1) - Ramon Anton Brossa
PP (1) - Pedro González
ICV-EUIA-E (1) - Manuela Garrote Jurado
AG (1) - Joan Anton Cerdà i Clusella

Granollers Escena, SL
Consell d’Administració:
PSC (6) – Alba Barnusell, Agustí Vidal, Josep Sampera, Antoni Porta , Josep M. Junqueras, M. Mar González 
Resinas
CiU (1) - Salvador Pardo González, Olga Pey
PP (1) - Fermín Gutiérrez Martínez
ICV-EUIA-E (1) - Marta Garcia Otín
AG (1) -  Josep Maria Farnés i Sararols

Granollers Audiovisual, SL
Consell d’Administració:
PSC (5) – Alba Barnusell, Pilar Pereira, Aroa Ortego, Francesc Arolas, David Lanzas
CiU (1) – Sergi Fernández i Portaí
PP (1) – Pedro González
ICV-EUIA-E (1) - Josep Casasnovas Vaquero
AG (1) -  Marc Escarmís i Arasa

ORGANISMES ASSESSORS DE PARTICIPACIÓ SECTORIAL I TERRITORIAL

Consell de Poble de Palou
President (CiU): - Pius Canal i Canals
Vocal (PSC): Albert Camps
Vocal (CiU): German Cequier i Bardají

Consell Municipal de Medi Ambient
President: Alcalde de Granollers – Josep Mayoral
Vicepresident: Regidor de Medi Ambient – Albert Camps
Vocals:
PSC (1) – M. Mar Rodríguez
CiU (1) - Sofia Pons i Rodríguez
PP (1) - M. Ángeles Olano García
ICV-EUIA-E (1) - Jordi Garriga Molinera
AG (1) -  Josep Pueyo i Flaqué

Consell Escolar Municipal
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral
Vicepresident: Pietat Sanjuán
Vocals:
PSC (1) – Gemma Giménez
CiU (1) - Germán Cequier i Bardají
PP (1) - Javier Rojas
ICV-EUIA-E (1) - Josep Casasnovas Vaquero
AG (1) -  Lourdes Botifoll i Julià

Consell de Centre de Normalització Lingüística del Vallès Oriental
President: Alcalde de Granollers
Vicepresident: Pietat Sanjuán
Vocals:
PSC (1) – Teresa Llobet
CiU (1) - Laura Tintó i Botey
PP (1) - Fermín Gutiérrez Martínez
ICV-EUIA-E (1) - Jordi Garriga Molinera



AG (1) -  Montserrat Raich i Domènech

Consell de la Salut
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral
Vicepresident: M. del Mar Sánchez
Vocals:
PSC (1) – Carme Caballero
CiU (1) - Beatriz Garcia i Castro
PP (1) - Javier Rojas Botella
ICV-EUIA-E (1) - Yolanda Hernández Olivar
AG (1) -  M. Teresa Ventura i Clavera

Consell de l'Esport
President honorífic – Alcalde de Granollers - Josep Mayoral 
President: Regidor d’Esports - Pedro José García
Vocals:
PSC (1) – Joan Rueda
CiU (1) - Pere Ángel García i Rodríguez
PP (1) - Fermí Gutiérrez Martínez
ICV-EUIA-E (1) - Imma Oller i Saló
AG (1) - Ferran Raga i Serra

Consell de Cultura de Granollers
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral
Vicepresident: Alba Barnusell 
Vocals:
PSC (1) – M. Mar Rodríguez
CiU (1) – Maria Canals i Ruera
PP (1) - Fermí Gutiérrez Martínez
ICV-EUIA-E (1) - Frederic Roda Fabregas
AG (1) - Guillem Pujadas i Jané

Consell de la Gent Gran
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral
Vicepresident: M. del Mar Sánchez
Vocals:
PSC (1) – Josep Martos
CiU (1) - Pasión González i Sánchez
PP (1) - Miguel Díaz Alcántara
ICV-EUIA-E (1) - Jordi López Ramón
AG (1) - Enric Pey i Rufí

Consell Municipal de Joventut
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral
Vicepresident: Carles Cabanillas
Vocals:
PSC (1) – Pepa Rouch
CiU (1) - Pere Canal i Oliveras
PP (1) - Javier Rojas
ICV-EUIA-E (1) - Marc Collado Ramirez
AG (1) - Àlex Mir i Romero

Consell dels Infants de Granollers
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral
Vicepresident: Pietat Sanjuán

Consell Municipal de Seguretat i Prevenció Ciutadana
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral
Vicepresident: M. Mar Sánchez
Vocals:
PSC (1) – Joan Rueda
CiU (1) - Sergi Rodríguez i Franco
PP (1) - Fermí Gutiérrez Martínez
ICV-EUIA-E (1) - Conchi Caruda Martinez
AG (1) -  Pau Llobet i Roure

Consell de Mobilitat
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral
Vicepresident: Regidor de Mobilitat – Juan M. Segovia



Vocals:
PSC (1) – Albert Camps
CiU (1) - Albert Canet i Calderó
PP (1) - Fermí Gutiérrez Martínez
ICV-EUIA-E (1) - Jordi Garriga Molinera
AG (1) - Jordi Barreda i Batet

Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral
Vicepresident: Juan A. Corchado
Vocals:
PSC (1) – Rudi Benza
CiU (1) - Manuel Roma i Solvez
PP (1) - Fermí Gutiérrez Martínez
ICV-EUIA-E (1) -Araceli Orellana Aranda
AG (1) -  Lourdes Botifoll i Julià

Consell Universitari de Granollers
Plenari: 
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral 
Vicepresident: Regidor de Processos estratègics i participatius – Pietat Sanjuán 
Vocals:
PSC (1) – Francesc Arolas
CiU (1) - Ramon Buscallà i Coromines
PP (1) - Fermí Gutiérrez Martínez
ICV-EUIA-E (1) - Mario Macias Lloret
AG (1) -  Guillem Pujadas i Jané
Permanent: 
Vicepresident: Regidor del Comissionat d’Universitats – Pietat Sanjuán
Vocals:
PSC (1) – Francesc Arolas
CiU (1) - Ramon Buscallà i Coromines
PP (1) - Fermí Gutiérrez Martínez
ICV-EUIA-E (1) - Mario Macias Lloret
AG (1) -  Guillem Pujadas i Jané

Fòrum de Comerç i Turisme  
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral
Vicepresident: Andrea Canelo
Vocals:
PSC (1) – Juan Manuel Segovia
CiU (1) – Eva Maria Jimenez i Hernandez
PP (1) - M. Ángeles Olano
ICV-EUIA-E (1) - Josep Casasnovas Vaquero
AG (1) -  Núria Maynou i Hernández

Taula d'Acollida
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral
Vicepresident: Pietat Sanjuán
Vocals:
PSC (1) – Rudi Benza
CiU (1) - Maria Glòria Casanovas i Ricós
PP (1) - Fermí Gutiérrez Martínez
ICV-EUIA-E (1) - Dagnoy Alexis Valencia Martínez
AG (1) -  Ckakir El Homrani Lesfar

Consell Assessor per a la Societat del Coneixement
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral
Vicepresident: Carme Garrido
Vocals:
PSC (1) – Albert Camps
CiU (1) - Pere Canal i Oliveras
PP (1) - M. Ángeles Olano
ICV-EUIA-E (1) - Mario Macias Lloret
AG (1) -  Xavier Cros i Torres

Projecte Educatiu de Granollers (PEG)
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral
Vicepresident: Pietat Sanjuán
Vocals:



PSC (1) – Pepa Rouch
CiU (1) - German Cequier i Bardají
PP (1) - Fermí Gutiérrez Martínez
ICV-EUIA-E (1) - Araceli Orellana Aranda
AG (1) -  Manel Gener i Ferrer

Consell Econòmic i Social
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral
Vicepresident: Andrea Canelo
Vocals:
PSC (1) – Jordi Terrades 
CiU (1) – Josep Maria Noguera i Amiel
PP (1) – M. Angeles Olano
ICV-EUIA-E (1) - Josep Casasnovas Vaquero
AG (1) -  Pep Mur i Planas

Consell Assessor Urbanístic de Granollers
President: Josep Mayoral
President per delegació: 1r Tinent d'Alcalde de Granollers – Jordi Terrades i Santacreu
Vocals:
PSC (1) – Albert Camps i Giró
CiU (1) – German Cequier i Bardají
PP (1) – Fermí Gutiérrez Martínez
ICV-EUIA-E (1) - Josep Casasnovas Vaquero
AG (1) -  Pep Mur i Planas

Consell de la Formació Professional i l'Ocupació de Granollers
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral
Vicepresident: Pietat Sanjuán
Vocals:
PSC (1) – Francesc Arolas
CiU (1) – Josep Jodar i Escalada
PP (1) – Fermín Gutiérrez Martínez
ICV-EUIA-E (1) - Josep Casasnovas Vaquero
AG (1) -  Montse Guri i López

Consell Directiu del Pla Estratègic de Granollers
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral
El 3r tinent d'alcalde i regidor de Programació, Sr. Albert Camps i Giró.
La regidora del Pla estratègic, Sra. Carme Garrido i López.
Vocals:
PSC (1) – Alba Barnusell
CiU (1) – Àlex Sastre i Prieto
PP (1) – M. Àngeles Olano
ICV-EUIA-E (1) - Josep Casasnovas Vaquero
AG (1) -  Pep Mur i Planas

Consell Escolar de Centres:
CEIP FÀTIMA Albert Soler
CEIP FERRER I GUARDIA M. Mar Sánchez, Suplent: Isidre Plaza
CEIP GRANULLARIUS Maria Marin
CEIP LLEDONER Isidre Plaza
CEIP JOAN SOLANS Mercè Pregona
CEIP MESTRES MONTAÑA Joan A. Corchado, Suplent: Libo Luna
CEIP PEREANTON Alba Barnusell, Suplent: Libo Luna
CEIP PAU VILA Josep Mayoral, Suplent: Maria Marin
CEIP PONENT Pietat Sanjuán, Suplent: Isidre Plaza
CEIP SALVADOR ESPRIU Carles Lax
ESC. MPAL SALVADOR LLOBET Carles Lax
ESC. MPAL DE TREBALL Pere Gabern
IES CARLES VALLBONA Isidre Plaza
IES CELESTI BELLERA Albert Camps, Suplent: Mercè Pregona
IES ANTONI CUMELLA Albert Soler
ESCOLA BRESSOL TORTUGA Libo Luna
ESCOLA BRESSOL CONGOST Pietat Sanjuán
ESCOLA BRESSOL EL TELER Ester Cruz
ESCOLA BRESSOL XERRIC-XERRAC Ester Cruz
ESCOLA BRESSOL FÀTIMA Ester Cruz
ESCOLA D'ADULTS Pere Gabern
ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES Pere Gabern



ESC. DE MÚSICA Mercè Pregona
ESCOLA ANNA MOGAS Libo Luna
ESCOLA CERVETO Aroa Ortego, Suplent: Maria Marin
EDUCEM Andrea Canelo, Suplent : Pere Gabern
ESTEL Mercè Pregona
JARDI Carles Lax
ESCOLA PIA Maria Marin
MONTSERRAT MONTERO Pietat Sanjuán, Suplent: Albert Soler

COMISSIONS SECTORIALS

Comissió de Prevenció de les Drogodependències
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral
Vicepresident: M. del Mar Sánchez
Vocals:
PSC (1) – Montse Roca
CiU (1) - Elisabet Deig i Comerma
PP (1) - Javier Rojas Botella
ICV-EUIA-E (1) - David Homedes Moradell
AG (1) -  Quim Bosch i Marcet

Comissió de Nomenclàtor
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral
Vicepresident: Albert Camps
Vocals:
PSC (1) – Juan Manuel Segovia
CiU (1) - Esteve Garrell i Homs
PP (1) - Fermí Gutiérrez Martínez
ICV-EUIA-E (1) - Josep Casasnovas Vaquero
AG (1) -  Pep Mur i Planas

Comissió de la Fira de l'Ascensió  
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral
Vicepresident: Andrea Canelo
Vocals:
PSC (1) – Aroa Ortego
CiU (1) – Josep Fabregat i Soriano
PP (1) - Javier Rojas Botella
ICV-EUIA-E (1) - Francisco Manuel Galán Gordillo
AG (1) -  Núria Maynou i Hernández

Comissió de Festa Major
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral
Vicepresident: Alba Barnusell
Vocals:
PSC (1) – Pepa Rouch
CiU (1) - Rosa Blazquez i Serrano
PP (1) - Javier Rojas Botella
ICV-EUIA-E (1) - Francisco Manuel Galán Gordillo
AG (1) -  Isabel Alcalde i Sastre

Comissió Especial de Seguiment del Projecte Roca Umbert Fàbrica de les Arts
President: Alcalde de Granollers – Josep Mayoral
Vice-president: Regidora de Cultura – Alba Barnusell
Vocals:
PSC (1) – M. Mar González
CiU (1) - Sònia Gutiérrez i González
PP (1) - Fermín Gutiérrez Martínez
ICV-EUIA-E (1) - David Homedes Moradell
AG (1) -  Pep Mur i Planas

Comissió Local de Protecció Civil de Granollers
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral
Vicepresident: M. Mar Sánchez
Vocals:
PSC (1) – Montse Roca
CiU (1) – Carles Morell i Casellas
PP (1) – Fermín Gutiérrez Martínez
ICV-EUIA-E (1) - Noemi Navarro Valencia



AG (1) -  Pep Mur i Planas

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 – Juan M. Segovia
Associació Catalana de Municipis (ACM) – Josep Mayoral
Associació Defensa Forestal Montseny-Congost – M. Mar Sánchez
Associació Internacional de Ciutats Educadores – Pietat Sanjuán 
Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs – Albert Camps
Consorci per a la Normalització Lingüística – Pietat Sanjuán
Consorci de Gestió de Residus del Vallès Oriental – Albert Camps
Consorci de Turisme del Vallès Oriental – Andrea Canelo
Consorci Localret – Carme Garrido
Consorci  de Comunicació Local - Alba Barnusell
Consorci de Salut i Social de Catalunya – Josep Mayoral
Consorci Transversal, Xarxa d’Activitats Culturals – Alba Barnusell
Consorci del Centre Tecnològic i Universitari de Granollers
President: Alcalde de Granollers – Alcalde de Granollers - Josep Mayoral
Vocals de la Junta de Govern:
Regidor de Promoció Econòmica  - Andrea Canelo
Regidora d’Educació – Pietat Sanjuán
Regidor del Comisionat d’Universitats – Pietat Sanjuán

Consorci del Mercat Audiovisual de Catalunya (MAC)
President del Consell General: Alcalde de Granollers – Josep Mayoral
Vocals :
- Alba Barnusell
- Andrea Canelo

Consorci per a la gestió de la TDT de la demarcació de Granollers –Josep Mayoral

Consorci de serveis a les persones de Granollers 
- Josep Mayoral
- M. Del Mar Sánchez
- Francesc Martínez
- M. José Pareja

Consorci administratiu centre d’educació especial Montserrat Montero
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral
Vocals:
Pietat Sanjuán
M. Del Mar Sánchez

Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) – Josep Mayoral
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament – Juan A. Corchado
Mancomunitat Intermunicipal d'Abastament d'Aigua procedent del Riu Ter – Juan Manuel Segovia
Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona – Andrea Canelo
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 – Juan A. Corchado
Xarxa Local pels Nous Usos del Temps – M. del Mar Sánchez
Xarxa Cultura i Proximitat – Alba Barnusell
Xarxa Local de SAD – M. del Mar Sánchez
Xarxa Local de Prevenció de Drogodependències – M. del Mar Sánchez
Xarxa Local de Consum – M. del Mar Sánchez
Xarxa de Mercats Municipals – Juan Manuel Segovia
Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya – Andrea Canelo
Xarxa 12 del Programa URBAL de la UE – Carme Garrido
Xarxa de Custòdia del Territori – Albert Camps
Xarxa Local per a la Diversitat i la Ciutadania – Pietat Sanjuán 
Mayors for Peace – Alcalde de Granollers – Josep Mayoral

ÒRGANS DE GOVERN D'ENTITATS PRIVADES

Creu Roja Comitè Comarcal/local a Granollers-Aiguafreda-l’Ametlla – 
M. del Mar Sánchez 



Fundació Privada Hospital Asil de Granollers
President:  Alcalde de Granollers
Representant de l’Ajuntament en el Patronat de la Fundació: Carles Vallbona i Calbó
Fundació Privada Bertran de Seva per a la Gestió de Serveis Sanitaris i Socials
President:  Alcalde de Granollers
Fundació Privada BM Granollers – Pere Garcia
Fundació Privada Unió de la Conca – M. del Mar Sánchez
Fundació Maspons i Camarasa 
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral i Antigas
1 regidor nomenat pel Ple – Alba Barnusell
Fundació Pública temporal de l'Orquesta de Cambra de Granollers
Regidora de Cultura: Alba Barnusell i Ortuño
Lluís Sitjes i Planas, Francesc Sala i Pascual

Segon: Facultar l'alcalde per tal d'esmenar els erros o mancances que es puguin produir en la 
designació de representants, amb la conformitat, si escau, dels grups polítics de la corporació. 

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde president:
Passem al punt número set, endavant senyora secretària, 

 
7777).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A RATIFICAR LA RESOLUCIÓ NÚMPROPOSTA RELATIVA A RATIFICAR LA RESOLUCIÓ NÚMPROPOSTA RELATIVA A RATIFICAR LA RESOLUCIÓ NÚMPROPOSTA RELATIVA A RATIFICAR LA RESOLUCIÓ NÚM....    691691691691    ////    2011201120112011    DEDEDEDE    10101010////06060606////2011201120112011    
RELATIVA A CESSAMENT I  DETERMINACIÓ DELS CÀRRECS ELECTES QUE EXERCIRAN ELRELATIVA A CESSAMENT I  DETERMINACIÓ DELS CÀRRECS ELECTES QUE EXERCIRAN ELRELATIVA A CESSAMENT I  DETERMINACIÓ DELS CÀRRECS ELECTES QUE EXERCIRAN ELRELATIVA A CESSAMENT I  DETERMINACIÓ DELS CÀRRECS ELECTES QUE EXERCIRAN EL    
CÀRREC EN RÈGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA O PARCIAL AMB CARÀCTER PROVISIONALCÀRREC EN RÈGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA O PARCIAL AMB CARÀCTER PROVISIONALCÀRREC EN RÈGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA O PARCIAL AMB CARÀCTER PROVISIONALCÀRREC EN RÈGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA O PARCIAL AMB CARÀCTER PROVISIONAL

En data 10 de juny  de 2011, s'ha aprovat la resolució d'Alcaldia número 691/2011, relativa a 
cessament i  determinació dels càrrecs electes que exerciran el càrrec en règim de dedicació 
exclusiva o parcial amb caràcter provisional .

En el punt tercer de l'esmentada resolució estableix la seva ratificació pel PLE .

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret ::::

D'acord amb allò que disposa l'article 75 de la Llei de Bases de Règim 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 .

L'acord definitiu sobre el sistema retributiu per raó de les dedicacions parcials o exclusives i el règim 
d'indemnitzacions aplicable als regidors/es durant el present mandat municipal s'adoptarà en la 
propera sessió plenària a celebrar.

    Es proposa a lEs proposa a lEs proposa a lEs proposa a l ''''Ajuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en Ple ::::    

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Ratificar la resolució dRatificar la resolució dRatificar la resolució dRatificar la resolució d''''alcaldia númeroalcaldia númeroalcaldia númeroalcaldia número    691691691691////2011201120112011,,,,    relativa a cessament i  determinaciórelativa a cessament i  determinaciórelativa a cessament i  determinaciórelativa a cessament i  determinació    
dels càrrecs electes que exerciran el càrrec en règim de dedicació exclusiva o parcial amb caràcterdels càrrecs electes que exerciran el càrrec en règim de dedicació exclusiva o parcial amb caràcterdels càrrecs electes que exerciran el càrrec en règim de dedicació exclusiva o parcial amb caràcterdels càrrecs electes que exerciran el càrrec en règim de dedicació exclusiva o parcial amb caràcter    
provisionalprovisionalprovisionalprovisional ,,,,    la part dispositiva de la mateixa es transcriu literalment a continuacióla part dispositiva de la mateixa es transcriu literalment a continuacióla part dispositiva de la mateixa es transcriu literalment a continuacióla part dispositiva de la mateixa es transcriu literalment a continuació ::::

""""PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Realitzar la baixa en el règim de la seguretat social amb efectes 10 de juny de 2011, 
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 :  JOSEP MARIA JUNQUERASJOSEP MARIA JUNQUERASJOSEP MARIA JUNQUERASJOSEP MARIA JUNQUERAS    
PUJADASPUJADASPUJADASPUJADAS,,,,        ALBA BARNUSELL ORTUÑOALBA BARNUSELL ORTUÑOALBA BARNUSELL ORTUÑOALBA BARNUSELL ORTUÑO,,,,    PIETAT SANJUAN TRUJILLOPIETAT SANJUAN TRUJILLOPIETAT SANJUAN TRUJILLOPIETAT SANJUAN TRUJILLO,,,,    ALBERT CAMPSALBERT CAMPSALBERT CAMPSALBERT CAMPS    
GIRÓGIRÓGIRÓGIRÓ,,,,    JUAN MANUEL SEGOVIA RAMOSJUAN MANUEL SEGOVIA RAMOSJUAN MANUEL SEGOVIA RAMOSJUAN MANUEL SEGOVIA RAMOS,,,,    MARIA DEL MAR SANCHEZ MARTÍNEZMARIA DEL MAR SANCHEZ MARTÍNEZMARIA DEL MAR SANCHEZ MARTÍNEZMARIA DEL MAR SANCHEZ MARTÍNEZ,,,,    ANDREAANDREAANDREAANDREA    
CANELO MATITOCANELO MATITOCANELO MATITOCANELO MATITO,,,,    CARLOS CABANILLAS NÁJERACARLOS CABANILLAS NÁJERACARLOS CABANILLAS NÁJERACARLOS CABANILLAS NÁJERA,,,,    JOANA SANTANO RUANOJOANA SANTANO RUANOJOANA SANTANO RUANOJOANA SANTANO RUANO,,,,    AROAAROAAROAAROA    
ORTEGO COBOSORTEGO COBOSORTEGO COBOSORTEGO COBOS,,,,        liquidant-se les pagues extres en la forma establerta per als funcionaris/es 
públics i personal eventual.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Acordar que, de forma provisional i fins que el Ple adopti la resolució definitiva sobre els 
membres de la Corporació que exerciran els càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial, 
seran donats d'alta en el règim general de la seguretat social, des del dia 11 de juny de 2011, 



percebent la retribució anyal bruta establerta en el pressupost del present exercici, i d'acord amb 
el règim retributiu aplicable i el sistema d'indemnitzacions dels càrrecs electes, segons el detall 
següent:

ALBA BARNUSELL ORTUÑOALBA BARNUSELL ORTUÑOALBA BARNUSELL ORTUÑOALBA BARNUSELL ORTUÑO ((((100%100%100%100%    jornada exclusivajornada exclusivajornada exclusivajornada exclusiva ).).).).
PIETAT SANJUAN TRUJILLOPIETAT SANJUAN TRUJILLOPIETAT SANJUAN TRUJILLOPIETAT SANJUAN TRUJILLO ((((100%100%100%100%    jornada exclusivajornada exclusivajornada exclusivajornada exclusiva ).).).).
ALBERT CAMPS GIRÓALBERT CAMPS GIRÓALBERT CAMPS GIRÓALBERT CAMPS GIRÓ ((((100%100%100%100%    jornada exclusivajornada exclusivajornada exclusivajornada exclusiva ).).).).
JUAN MANUEL SEGOVIA RAMOSJUAN MANUEL SEGOVIA RAMOSJUAN MANUEL SEGOVIA RAMOSJUAN MANUEL SEGOVIA RAMOS ((((100%100%100%100%    jornada exclusivajornada exclusivajornada exclusivajornada exclusiva ).).).).
MARIA DEL MAR SANCHEZ MARTÍNEZMARIA DEL MAR SANCHEZ MARTÍNEZMARIA DEL MAR SANCHEZ MARTÍNEZMARIA DEL MAR SANCHEZ MARTÍNEZ ((((100%100%100%100%    jornada exclusivajornada exclusivajornada exclusivajornada exclusiva ).).).).
ANDREA CANELO MATITOANDREA CANELO MATITOANDREA CANELO MATITOANDREA CANELO MATITO ((((    50505050    %%%%    jornada parcialjornada parcialjornada parcialjornada parcial     ))))
CARLOS CABANILLAS NÁJERACARLOS CABANILLAS NÁJERACARLOS CABANILLAS NÁJERACARLOS CABANILLAS NÁJERA ((((    25252525    %%%%    jornada parcialjornada parcialjornada parcialjornada parcial     ))))
AROA ORTEGO COBOSAROA ORTEGO COBOSAROA ORTEGO COBOSAROA ORTEGO COBOS ((((    25252525    %%%%    jornada parcialjornada parcialjornada parcialjornada parcial     ))))
PERE GARCIA DE LOS RISCOSPERE GARCIA DE LOS RISCOSPERE GARCIA DE LOS RISCOSPERE GARCIA DE LOS RISCOS ((((    50%50%50%50%    jornada parcialjornada parcialjornada parcialjornada parcial     ))))

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Ratificar la present resolució en la propera sessió plenària .

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Publicar aquesta Resolució en el butlletí Oficial de la Província .

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.-     Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la 
possibilitat d'interposar-hi els recursos corresponents." 

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor     ::::13131313    PSCPSCPSCPSC::::    13131313    
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra     ::::    CapCapCapCap
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions     ::::    12121212        CIUCIUCIUCIU::::    6666        PPPPPPPP::::    4444            ICVICVICVICV----EUIAEUIAEUIAEUIA----EEEE::::    1111 AGAGAGAG::::    1111        

Alcalde presdient: 
Passem al punt número 8, endavant senyora secretària, 

 
8888).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A LA FIXACIÓ DEL SISTEMA RETRIBUTIU DELS REGIDORS IPROPOSTA RELATIVA A LA FIXACIÓ DEL SISTEMA RETRIBUTIU DELS REGIDORS IPROPOSTA RELATIVA A LA FIXACIÓ DEL SISTEMA RETRIBUTIU DELS REGIDORS IPROPOSTA RELATIVA A LA FIXACIÓ DEL SISTEMA RETRIBUTIU DELS REGIDORS I    
DETERMINACIÓ DE LES DEDICACIONSDETERMINACIÓ DE LES DEDICACIONSDETERMINACIÓ DE LES DEDICACIONSDETERMINACIÓ DE LES DEDICACIONS

La Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, fixa el règim de retribucions a 
percebre pels membres de la Corporació que desenvolupen els càrrecs amb dedicació exclusiva . 

D'altra banda, la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis han anat 
fixant els criteris a aplicar en el règim retributiu i indemnitzacions aplicables als regidors/es i 
alcaldes/es dels municipis. 

Atès allò que disposen l'article 75 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local, l'article 151 de la Llei 8/87, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, i l'article 
35è. del Reglament Orgànic Municipal respecte a les dotacions econòmiques als grups municipals i 
l'article 84è. pel que fa a les retribucions dels regidors a dedicació exclusiva o parcial . 

Ateses les consignacions pressupostàries establertes en el pressupost de l 'exercici d'enguany.

    Es proposa a lEs proposa a lEs proposa a lEs proposa a l ''''Ajuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en Ple ::::    

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-     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/sa amb dedicació exclusiva 58.339,00 euros/bruts anuals.
Regidor/a amb dedicació exclusiva 46.671,52 euros/bruts anuals.
Regidor/a amb dedicació parcial (50%) 23.335,76 euros/bruts anuals.
Regidor/a amb dedicació parcial (25%) 11.667,88 euros/bruts anuals.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Acordar que l'Ajuntament assumirà el pagament de la quota empresarial de la Seguretat 
Social.



TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-  Acordar que per 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.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-  Acordar que els membres de la Coporació que exerciran els càrrecs en règim de dedicació 
exclusiva o parcial seran els que a continuació es relacionen :

Càrrec Nom Amb efectes

Dedicació ExclusivaDedicació ExclusivaDedicació ExclusivaDedicació Exclusiva

Alcalde JOSEP MAYORAL i ANTIGAS 16-07-2011
Regidora PIETAT SANJUAN TRUJILLO 06-07-2011
Regidora ALBA BARNUSELL ORTUÑO 06-07-2011
Regidor ALBERT CAMPS GIRÓ 06-07-2011
Regidora MARIA DEL MAR SANCHEZ MARTÍNEZ 06-07-2011
Regidor JUAN MANUEL SEGOVIA RAMOS 06-07-2011

Dedicació ParcialDedicació ParcialDedicació ParcialDedicació Parcial     50505050%%%%

Regidora ANDREA CANELO MATITO 06-07-2011
Regidor PERE GARCÍA DE LOS RISCOS 06-07-2011

Dedicació ParcialDedicació ParcialDedicació ParcialDedicació Parcial     25252525%%%%

Regidora AROA ORTEGO COBOS 06-07-2011
Regidor CARLES CABANILLAS NÁJERA 06-07-2011
Regidora M CARME GARRIDO LÓPEZ 06-07-2011

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.- Traslladar el present acord a tots els/les interessats/des i publicar-ho al Butlletí Oficial de la 
Província. 

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor     ::::13131313PSCPSCPSCPSC::::    13131313    
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra     ::::    2222        ICVICVICVICV----EUIAEUIAEUIAEUIA----EEEE::::    1111 AGAGAGAG::::    1111
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions     ::::    10101010        CIUCIUCIUCIU::::    6666        PPPPPPPP::::    4444

Alcalde presdient: 
Passem al punt número 9, endavant senyora secretària,
 
9999).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A LA DETERMINACIÓ DE LES SUBVENCIONS APLICABLES ALSPROPOSTA RELATIVA A LA DETERMINACIÓ DE LES SUBVENCIONS APLICABLES ALSPROPOSTA RELATIVA A LA DETERMINACIÓ DE LES SUBVENCIONS APLICABLES ALSPROPOSTA RELATIVA A LA DETERMINACIÓ DE LES SUBVENCIONS APLICABLES ALS    
GRUPS MUNICIPALSGRUPS MUNICIPALSGRUPS MUNICIPALSGRUPS MUNICIPALS

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.

La Llei 11/1999, de 21 d'abril, de modificació parcial de la llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases del règim local, estableix al seu article 73 apartat 3, la possibilitat que el Ple de la corporació 
assigni als diferents grups polítics municipals dotacions econòmiques per al seu funcionament que 
hauran de comptar amb un component fix i un altre de variable, en funció del nombre de membres que 
els composin. 

La Llei 11/1999 anteriorment esmentada estableix que aquestes dotacions econòmiques no podran 
destinar-se al pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de la corporació o 
a l'adquisició de bens que puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial . 

L'article 733.3 de la Llei 7/85, anteriorment 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 lEs proposa a lEs proposa a lEs proposa a l ''''Ajuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en Ple ::::    

Primer. Assignar les dotacions econòmiques als grups municipals que  es relacionen segons els 
imports següents:

IMPORT NOMBRE DOTACIO IMPORT IMPORT DOTACIÓ
GRUP FIXE REGIDORS  REGIDOR VARIABLE MENSUAL ANUAL

PSC-PM 1.587,55 € 13 x 793,78 € = 10.319,14 € 11.906,69 € 142.880,28 €
CiU 1.587,55 € 6 x 793,78 € = 4.762,68 € 6.350,23 € 76.202,76 €
PP 1.587,55 € 4 x 793,78 € = 3.175,12 € 4.762,67 € 57.152,04 €
ICV.EUIA-E 1.587,55 € 1 x 793,78 € = 793,78 € 2.381,33 € 28.575,96 €
AG-Esquerra, 
Reagrupament
, GI-AM

1.587,55 € 1 x 793,78 € = 793,78 € 2.381,33 € 28.575,96 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL    ====    7777....937937937937,,,,75757575    €€€€ 25252525 19191919....844844844844,,,,50505050    €€€€ 27272727....782782782782,,,,25252525    €€€€ 333333333333....387387387387,,,,00000000    €€€€

Segon.  Determinar pel que fa al pagament a efectuar al mes de juliol de 2011, que aquest serà 
comprensiu del període transcorregut des del 11 al 30 de juny. 

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor     ::::15151515    PSCPSCPSCPSC::::    13131313 ICVICVICVICV----EUIAEUIAEUIAEUIA----EEEE::::    1111 AGAGAGAG::::    1111
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra     ::::    4444        PPPPPPPP::::    4444
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions     ::::    6666 CIUCIUCIUCIU::::    6666

Alcalde presdient: 
Passem al punt número 10, endavant senyora secretària, 

 
10101010).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR EL RÈGIMPROPOSTA RELATIVA A APROVAR EL RÈGIMPROPOSTA RELATIVA A APROVAR EL RÈGIMPROPOSTA RELATIVA A APROVAR EL RÈGIM,,,,    EN CONCEPTE DEN CONCEPTE DEN CONCEPTE DEN CONCEPTE D''''ASSISTÈNCIES AASSISTÈNCIES AASSISTÈNCIES AASSISTÈNCIES A    
ÒRGANSÒRGANSÒRGANSÒRGANS,,,,    DELS REGIDORS DE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS QUE NO OSTENTIN NIDELS REGIDORS DE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS QUE NO OSTENTIN NIDELS REGIDORS DE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS QUE NO OSTENTIN NIDELS REGIDORS DE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS QUE NO OSTENTIN NI    
DEDICACIÓ EXCLUSIVA NI PARCIAL A LA CORPORACIÓDEDICACIÓ EXCLUSIVA NI PARCIAL A LA CORPORACIÓDEDICACIÓ EXCLUSIVA NI PARCIAL A LA CORPORACIÓDEDICACIÓ EXCLUSIVA NI PARCIAL A LA CORPORACIÓ ....

D'acord amb la LRBRL,  Llei 14 /2000 de 29 de desembre de mesures fiscals, administratives i d’ordre 
social en el sentit que els regidors que no tenen dedicació ni exclusiva ni parcial han de percebre 
indemnitzacions pel seu càrrec.

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 lEs proposa a lEs proposa a lEs proposa a l ''''Ajuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en Ple ::::    

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.... A l’empara de l’article 75.3 de la LRBRL, 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.



SEGONSEGONSEGONSEGON....    A l’empara de l’article 75.3 de la LRBRL, 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.

TERCERTERCERTERCERTERCER....     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 2011 la dotació total (inclosa seguretat social) serà 
de 34.242,13€ per grup polític. Per a l'any 2011 l'aplicació d'aquesta quantitat serà proporcional 
des de la seva aprovació. 

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor     ::::    15151515 PSCPSCPSCPSC::::    13131313 ICVICVICVICV----EUIAEUIAEUIAEUIA----EEEE::::    1111 AGAGAGAG::::    1111
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra     ::::    4444    PPPPPPPP::::    4444
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions     ::::    6666 CIUCIUCIUCIU::::    6666

 
Alcalde presdient: 
Passem al punt número 11, endavant senyora secretària, 

11111111).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A L ''''APROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE L ''''ORGANIGRAMA POLÍTIC I FUNCIONALORGANIGRAMA POLÍTIC I FUNCIONALORGANIGRAMA POLÍTIC I FUNCIONALORGANIGRAMA POLÍTIC I FUNCIONAL

L'alcalde de la corporació va dictar en data 11 de juny de 2011 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 per poder complir els objectius que s'ha proposat el nou equip de govern, es proposa 
reorganitzar les àrees de gestió municipal en quatre:

Àrea de Govern i Economia
Àrea de Planificació Estratègica i Ciutadania
Àrea de Territori i Ciutat
Àrea de Serveis a la Persona

    Es proposa a lEs proposa a lEs proposa a lEs proposa a l ''''Ajuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en Ple ::::    

Primer. Aprovar l'organigrama polític i funcional annex a aquesta proposta.

Segon. Donar a aquest acord la difusió necessària.

Tercer. Facultar l'alcalde per al desenvolupament de l'organigrama, així com per a assenyalar la seva 
efectivitat. 

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor     ::::13131313PSCPSCPSCPSC::::    13131313        
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra     ::::    4444        PPPPPPPP::::    4444
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions     ::::    8888 CIUCIUCIUCIU::::    6666 ICVICVICVICV----EUIAEUIAEUIAEUIA----EEEE::::    1111 AGAGAGAG::::    1111    

Alcalde presdient: 
Passem al punt número 12, endavant senyora secretària, 

 
12121212).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA I DE LA RELACIÓ DE LLOCS DEPROPOSTA RELATIVA A MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA I DE LA RELACIÓ DE LLOCS DEPROPOSTA RELATIVA A MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA I DE LA RELACIÓ DE LLOCS DEPROPOSTA RELATIVA A MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA I DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE    



TREBALL AMB EFECTESTREBALL AMB EFECTESTREBALL AMB EFECTESTREBALL AMB EFECTES     6666    DE JULIOL DEDE JULIOL DEDE JULIOL DEDE JULIOL DE     2011201120112011

L'Ajuntament en sessió plenària va aprovar en data 21 de desembre de 2010 la plantilla de personal 
de l'Ajuntament de Granollers i dels seus organismes autònoms, així com la relació de llocs de treball i 
la plantilla pressupostària.

Arrel de la composició del nou Ajuntament el Gerent de la corporació ha proposat un nou organigrama 
executiu i funcional que comporta la modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball segons 
el detall següent:

Creació d'una plaça de personal eventual de caire directiu i el seu lloc de treball corresponent 
anomenada, cap d'àrea de planificació estratègica i ciutadania. Aquesta creació comporta 
l'amortització de la plaça de personal eventual de caire directiu i lloc de treball de cap de l'àrea de 
programació, relacions ciutadanes i serveis d'Alcaldia.

Creació d'una plaça de personal eventual de caire directiu i el seu lloc de treball corresponent 
anomenada, cap d'àrea de serveis a la persona. Aquesta creació comporta l'amortització de la 
plaça de personal eventual de caire directiu i lloc de treball de cap de l 'àrea de Cultura i Educació

Creació d'una plaça de personal eventual de caire directiu i el seu lloc de treball corresponent 
anomenada, cap d'àrea de Territori i Ciutat. Aquesta creació comporta l'amortització de la plaça de 
personal eventual de caire directiu i lloc de treball de cap de l 'àrea Territorial.

Creació d'una plaça de personal eventual de caire directiu i el seu lloc de treball corresponent 
anomenada, director de serveis de Benestar Social. Aquesta creació comporta l'amortització de la 
plaça de personal eventual de caire directiu i lloc de treball de cap de l 'àrea de Benestar Social.

Creació d'un lloc de treball de director de serveis de Manteniment de Seguretat i Ciutat. Aquesta 
creació comporta l'amortització de la plaça de personal eventual de caire directiu i lloc de treball 
de cap de l'àrea de Serveis municipals, via pública i seguretat ciutadana.

Creació d'un lloc de treball de director de serveis de Govern. Aquesta creació comporta 
l'amortització d'un lloc de treball de cap de servei adscrit a secretaria .

La retribució dels llocs de treball de caps d'àrea i directors de serveis és assimilable al grup de 
classificació A1, complement de destí 27 i complement específic XXXVIII.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

L'article 4.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, diu que les 
administracions públiques de caire territorial com és l 'administració local tenen atorgades les potestats 
reglamentàries i d'auto-organització. La creació, transformació i/o amortització de places i de llocs de 
treball són potestats atorgades a l'administració local pel que fa a la seva auto-organització.

Article 12 "personal eventual" de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

Articles 9 a 15 "personal eventual" del Decret 214/90 de 30 de juliol pel qual s'aprova el reglament del 
personal al servei de les Entitats Locals.

    Es proposa a lEs proposa a lEs proposa a lEs proposa a l ''''Ajuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en Ple ::::    

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Aprovar la modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball amb efectes del dia  6 de 
juliol segons el detall següent:

Creació d'una plaça de personal eventual de caire directiu i el seu lloc de treball corresponent 
anomenada, cap d'àrea de planificació estratègica i ciutadania. Aquesta creació comporta 
l'amortització de la plaça de personal eventual de caire directiu i lloc de treball de cap de l'àrea de 
programació, relacions ciutadanes i serveis d'Alcaldia.

Creació d'una plaça de personal eventual de caire directiu i el seu lloc de treball corresponent 



anomenada, cap d'àrea de serveis a la persona. Aquesta creació comporta l'amortització de la 
plaça de personal eventual de caire directiu i lloc de treball de cap de l 'àrea de Cultura i Educació

Creació d'una plaça de personal eventual de caire directiu i el seu lloc de treball corresponent 
anomenada, cap d'àrea de Territori i Ciutat. Aquesta creació comporta l'amortització de la plaça de 
personal eventual de caire directiu i lloc de treball de cap de l 'àrea Territorial.

Creació d'una plaça de personal eventual de Coordinador i Assessor de l'Àrea de Govern i 
Economia. Aquesta creació comporta l'amortització de la plaça de personal eventual de 
Coordinador de l'Àrea de Serveis Centrals Hisenda i Promoció Econòmica.

Creació d'una plaça de personal eventual de caire directiu i el seu lloc de treball corresponent 
anomenada, director de serveis de Benestar Social. Aquesta creació comporta l'amortització de la 
plaça de personal eventual de caire directiu i lloc de treball de cap de l 'àrea de Benestar Social.

Creació d'un lloc de treball de director de serveis de Manteniment de Seguretat i Ciutat. Aquesta 
creació comporta l'amortització de la plaça de personal eventual de caire directiu i lloc de treball 
de  cap de l'àrea de Serveis municipals, via pública i seguretat ciutadana.

Creació d'un lloc de treball de director de serveis de Govern. Aquesta creació comporta 
l'amortització d'un lloc de treball de cap de servei adscrit a secretaria .

La retribució dels llocs de treball de caps d'àrea i directors de serveis és assimilable al grup de 
classificació A1, complement de destí 27 i complement específic XXXVIII.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-  Publicar aquest acord al DOGC i al BOP. 

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
    Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor     ::::    13131313    PSCPSCPSCPSC::::    13131313    
    Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra     ::::    10101010        CIUCIUCIUCIU::::    6666 PPPPPPPP::::    4444

AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions     ::::    2222 ICVICVICVICV----EUIAEUIAEUIAEUIA----EEEE::::    1111 AGAGAGAG::::    1111

Alcalde presdient: 
Passem al punt número 13, endavant senyora secretària, 

 
13131313).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A NOMENAMENT DE PERSONAL DIRECTIU I DPROPOSTA RELATIVA A NOMENAMENT DE PERSONAL DIRECTIU I DPROPOSTA RELATIVA A NOMENAMENT DE PERSONAL DIRECTIU I DPROPOSTA RELATIVA A NOMENAMENT DE PERSONAL DIRECTIU I D ''''ASSESSORAMENTASSESSORAMENTASSESSORAMENTASSESSORAMENT

De conformitat amb l'organigrama de l'Ajuntament, és necessari proveir els llocs de treball directius de 
les diferents àrees i direccions i alhora donar compte de les designacions de personal eventual 
d'assessorament.

Les persones proposades reuneixen els requisits de titulació i idoneïtat i l 'experiència necessària per a 
desenvolupar els llocs de treball .

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret ::::

D'acord amb allò que determina els articles 9 a 15 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel que s'aprova 
el Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals, sobre el règim aplicable al lliure 
nomenament en règim no permanent de personal eventual que ocupa llocs de treball no reservats a 
funcionaris.

    Es proposa a lEs proposa a lEs proposa a lEs proposa a l ''''Ajuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en Ple ::::    

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Nomenar el següent personal eventual de caràcter directiu:

Carme Barbany Ciurans, cap de l'àrea de planificació estratègica i ciutadania
Albert Soler Fuentes, cap de l'àrea de serveis a la persona
Francesc Martínez Mateo, director de serveis de benestar social
Carme Clusellas Pagés, Directora del Museu
Maria Teresa Llobet Illa, Coordinadora general de Roca Umbert Fàbrica de les Arts



SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-  Assignar al funcionari Ricard Ros Puig al càrrec de gerent i cap de l 'àrea de Territori i Ciutat.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Assignar al funcionari Josep Lluís Castell Romero al càrrec de director de serveis de 
manteniment de ciutat i seguretat.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-  Establir que el règim retributiu dels caps d'àrea i dels directors de servei serà assimilat al grup 
A1, complement de destí 27 i complement específic del grup XXXVIII.

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.-    Establir que el règim retributiu de la Directora del Museu serà assimilable a la retribució 
anual en un lloc de treball de categoria A1 amb complement de destí 25 i complement específic del 
grup XXXVII i establir que el règim retributiu de la Coordinadora General de Roca Umbert Fàbrica de 
les Arts serà assimilable a la retribució anual en un lloc de treball de categoria A 2 amb complement de 
destí 25 i complement específic del grup XXXVIII.

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.- Donar compte de la Resolució de l'Alcaldia de data 29 de juny de designació amb efectes 6 de 
juliol del Sr. Francesc Rubio Sánchez com a assessor de l'Alcaldia amb funcions d'assessorament i 
coordinació en l'àmbit de l'àrea de Govern i Economia.

SetèSetèSetèSetè.-.-.-.-    Publicar aquest acord en el BOP i DOGC i en el taulell d 'anuncis d'aquesta corporació. 

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
    Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor     ::::13131313PSCPSCPSCPSC::::    13131313    

Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra     ::::    10101010 CIUCIUCIUCIU::::    6666 PPPPPPPP::::4444
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions     ::::2222 ICVICVICVICV----EUIAEUIAEUIAEUIA----EEEE::::    1111 AGAGAGAG::::    1111

 
Alcalde president:
Amb aquest punt acabem el ple extraordinari i atès que és extraordinari no hi ha ni precs ni preguntes, 
per tant  s'aixeca la sessió quan són les vint hores i trenta minuts i s'estén aquesta acta de la qual 
dono fe. 

LA SECRETÀRIA GENERAL ACCIDENTALLA SECRETÀRIA GENERAL ACCIDENTALLA SECRETÀRIA GENERAL ACCIDENTALLA SECRETÀRIA GENERAL ACCIDENTAL
VIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAU
LLLL''''ALCALDEALCALDEALCALDEALCALDE




