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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA  DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
 
 
Dia  : 9 de juliol de 2019 
Hora: 19:30 
Lloc : al saló de sessions de la casa consistorial de Granollers 
 
 
ASSISTENTS 
 
 

Josep Mayoral Antigas Alcalde/president 

Alba Barnusell Ortuño Tinenta d'alcalde 

Àlvaro Daniel Ferrer Vecilla Tinent d'alcalde 

Andrea Canelo Matito Tinenta d'alcalde 

Francesc Arolas Pou Tinent d'alcalde 

Mònica Oliveres i Guixer Tinenta d'alcalde 

Jordi Terrades Santacreu Tinent d'alcalde 

Gemma Giménez Torres Tinenta d'alcalde 

Edmundo Rodolfo (Rudy) Benza Alegria Tinent d'alcalde 

Maria Villegas Rueda Regidora 

Juan Manuel Segovia Ramos Regidor 

Maria del Mar Sánchez Martínez Regidora 

Albert Camps i Giró Regidor 

Piedad Sanjuan Trujillo Regidora 

Núria Maynou Hernández Regidora 

Pau Llobet Roura Regidor 

Lorena Torró Garrido Regidora 

Àlex Sastre i Prieto Regidor 

Laura Sabatés i Ortega Regidora 

Josep Maria Noguera i Amiel Regidor 

Amanda Ramos i Gallego Regidora 

Juan Manuel de Vargas Delgado Regidor 



2 / 43 

Mònica Ribell Bachs Regidora 

Catalina Victory Molné Secretària 

Pau Juste Calvo Interventor accidental 

 
 
ABSÈNCIES JUSTIFICADES 
 
 

Enric Gisbert Tomàs Regidor 

Enric Meseguer Casas Regidor 

 
 

1. 
Aprovació de l’acta de la sessió del dia 15 de juny de 2019. 
 
https://videoactes.granollers.cat/session/sessionDetail/8a8a8ab86a8d1f3e016b
b28cf7e601e2?startAt=344.0&endsAt=353.0 
 
L’Alcalde pregunta als regidors assistents si tenen alguna observació a fer a l’acta de 
la sessió ordinària de data 15 de juny de 2019 i no havent-hi cap s’aprova per 
unanimitat dels regidors i regidores assistents. 

 
2. 
Donar compte de la resolució núm. E-4310/2019 relativa a la delegació de 
funcions de l'Alcalde en els regidors i regidores. 
 
 
https://videoactes.granollers.cat/session/sessionDetail/8a8a8ab86a8d1f3e016bb28cf7
e601e2?startAt=353.0&endsAt=780.0 
 
 
 
Es proposa al Ple de la corporació: 

Punt únic.- Donar compte al Ple de la corporació de la resolució d'Alcaldia relativa a la 
Delegació de funcions de l'Alcalde en els regidors i regidores següent: 

Núm. Resolució: E-4310/2019 

Cartipàs municipal i constitució de l'Ajuntament (289) 

Assumpte: Delegació de funcions de l'Alcalde en els regidors i regidores 

Número Expedient: 5/2019/289 

Fets: 
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En data 26 de maig de 2019 es van celebrar les Eleccions Municipals, convocades mitjançant 
Reial Decret 209/2019 d’1 d’abril. La Junta Electoral de Zona de Granollers ha remès en data 
31 de maig de 2019 l’acta de proclamació dels electes que han de formar part del Consistori. 

A la sessió plenària extraordinària del dia 15 de juny de 2019 es va dur a terme la constitució 
de l’Ajuntament i l’elecció de l’alcalde. Constituïda la nova corporació municipal, resulta 
necessari procedir a l’establiment de la nova organització municipal. 

Un cop constituït el nou Ajuntament i els diferents regidors han pres possessió dels seus 
càrrecs, a fi de dotar d’una major celeritat i eficàcia l’actuació municipal, l’alcalde pot conferir 
delegacions a favor dels diferents regidors i regidores.  

Fonaments de dret: 

L’article 21, apartats 1 i 3 de la Llei 7/85, reguladora de les bases del règim local, així com 
l’article 53.3 del Text refós del règim local aprovat per decret legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, 
regulen les atribucions delegables de l’Alcaldia. 

Els articles 7 i 10 del Reglament Orgànic Municipal determinen la possibilitat de la delegació 
de competències per part de l’Alcaldia. 

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

Resolc: 

Primer.- Establir les delegacions genèriques i específiques envers les matèries que formen 
part de les àrees en què s’organitza l’actuació municipal, a favor dels tinents d’alcalde i 
regidors i regidores següents: 

COORDINACIÓ DE GOVERN Sra. Alba Barnusell Ortuño 

Àmbit de Planificació estratègica i Governança Sra. Alba Barnusell Ortuño 

Àmbit de Comunicació Imatge i promoció de ciutat Sr. Álvaro Ferrer Vecilla 

Àmbit de Cooperació i Drets Humans Sr. Álvaro Ferrer Vecilla 

ÀREA DE SERVEIS GENERALS Sr. Jordi Terrades Santacreu 

Àmbit d’Hisenda Sr. Jordi Terrades Santacreu 

Àmbit de Contractació i Patrimoni Sr. Jordi Terrades Santacreu 

Àmbit de Recursos Humans i Organització Sr. Jordi Terrades Santacreu 

Àmbit de Sistemes tecnològics i societat del coneixement Sr. Jordi Terrades Santacreu 

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT Sr. Albert Camps Giró 

Àmbit d’Urbanisme, Planejament i Habitatge Sra. Mònica Oliveres i Guixer 

Àmbit d’Obres i Projectes Sr. Albert Camps Giró 

Àmbit de Medi Ambient i Espais Verds Sr. Albert Camps Giró 

Àmbit de Transició energètica i mobilitat Sr. Juan Manuel Segovia Ramos 
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Àmbit d’Activitats, instal.lacions i Protecció civil Sr. Juan Manuel Segovia Ramos 

Àmbit de Serveis i Via Pública Sra. Andrea Canelo Matito 

ÀREA D’EDUCACIÓ I COHESIÓ Sr. Francesc Arolas Pou 

Àmbit d’Educació i Infància Sr. Francesc Arolas Pou 

Àmbit d’Esports Sr. Álvaro Ferrer Vecilla  

Àmbit de Salut pública i Serveis Socials Sra. M.del Mar Sánchez Martínez 

Àmbit d’Igualtat Sra. M.del Mar Sánchez Martínez 

Àmbit de Civisme, Convivència i Relacions amb la Comunitat 

Sr. Rudy Benza Alegría 

Àmbit de Nova ciutadania Sr. Rudy Benza Alegría 

Àmbit de Seguretat Ciutadana Sr. Rudy Benza Alegría 

ÀREA DE CREATIVITAT, PROMOCIÓ ECONÒMICA 

I PARTICIPACIÓ Sra. Andrea Canelo Matito 

Àmbit de Cultura Sra. Maria Villegas Rueda 

Àmbit de Joventut Sr. Francesc Arolas Pou 

Àmbit Roca Umbert Sra. Pietat Sanjuan Trujillo 

Àmbit de Promoció Econòmica Sra. Gemma Giménez Torres 

Àmbit de Processos Participatius Sra. Andrea Canelo Matito 

Segon.- A la Coordinadora de Govern li correspon exercir la coordinació i el control de totes les 
àrees. 

Tercer.- La delegació genèrica de funcions de gestió, direcció i resolució comprèn: 

a) La representació de l'Ajuntament en l'àmbit competencial i funcional de la regidoria. 

b) La convocatòria i presidència de les sessions dels òrgans de govern dels organismes 
autònoms i dels consells sectorials compresos en l’àmbit de la regidoria. 

c) El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el pressupost aprovat que 
comporta: 

- L'aprovació de liquidacions i padrons fiscals i tributaris, que de forma individual o en el seu 
conjunt no superin els trenta mil euros. 

- L'autorització, la disposició de despeses i el reconeixement d'obligacions pels imports que no 
superin les quanties establertes per als contractes menors. 
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d) La contractació administrativa que la llei qualifica com a contractes menors. 

e) L’aprovació de projectes i plans de seguretat en el treball, quan el seu import coincideixi 
amb el dels llindars dels contractes menors. 

f) L'exercici de la potestat sancionadora per infracció de les ordenances municipals o de 
qualsevol altra normativa d'aplicació per l'Ajuntament. 

g) La imposició de multes coercitives en l’exercici de la potestat d’execució forçosa. 

Quart.- Delegar específicament al regidor d'Hisenda i Recursos Humans, Sr. Jordi Terrades 
Santacreu, les competències següents: 

- La disposició de despeses econòmiques amb import igual o inferior a cinc mil euros, així com 
el reconeixement d’obligacions de despeses econòmiques, d’acord amb les Bases d’Execució 
del Pressupost. 

- Els nomenaments de personal funcionari interí. 

- La contractació temporal de personal laboral, així com la formalització dels documents 
associats a tot el període de la vinculació. 

Cinquè.- Delegar específicament la gestió i resolució en matèria de responsabilitat patrimonial i 
en matèria d'autoritzacions sobre béns de domini públic a la regidora Sra. Andrea Canelo 
Matito. 

Sisè.- Delegar específicament a la regidora de Serveis Socials, la Sra. Maria del Mar Sánchez 
Martínez, la competència per a aprovar les bases generals i específiques per als ajuts de 
caràcter social, així com per al seu atorgament. 

Setè.- Delegar específicament a la regidora Sra. Mònica Oliveres i Guixer el vistiplau dels 
certificats de caràcter urbanístic. 

Vuitè.- Delegar específicament a la regidora Sra. Alba Barnusell Ortuño les matèries de 
Govern Obert i les matèries de Transparència.  

Novè.- En cas d’absència per qualsevol motiu del president o presidenta de l’àrea i també dels 
regidors i regidores delegats, les delegacions s’entendran avocades per l’Alcaldia sense 
necessitat de resolució expressa. 

Desè.- Donar compte d'aquesta resolució al plenari de la corporació en la primera sessió que 
se celebri, per donar compliment al que preveu l’article 38 del ROF. 

Onzè.- Notificar aquesta resolució a les persones nomenades, als grups municipals i publicar-
la al Butlletí Oficial de la província i el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en 
compliment del que disposa l’article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel 
qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels ens locals. 

Dotzè.- Difondre el contingut d’aquesta aquesta resolució, de conformitat amb el principi de 
transparència, a la seu electrònica i al Portal de Transparència municipal, en compliment del 
que disposen la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i 
Bon govern i la Llei 19/5014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i 
Bon Govern de Catalunya. 
 
 
L’Ajuntament en Ple n’ha pres coneixement 
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3.  
Donar compte de la resolució núm. E-4311/2019 relativa al nomenament dels 
Tinents d'Alcaldia. 
 
 
 Es proposa al Ple de la corporació: 

Punt únic.- Donar compte al Ple de la corporació de la resolució d'Alcaldia núm. E-
4311/2019 relativa al nomentament dels Tinents d’Alcaldia següent: 

Núm. Resolució: E-4311/2019 

Cartipàs municipal i constitució de l'Ajuntament (289) 

Assumpte: Nomenament dels Tinents d'Alcaldia 

Número Expedient: 4/2019/289 

Fets : 

En data 26 de maig de 2019 es van celebrar les Eleccions Municipals, convocades mitjançant 
Reial Decret 209/2019 d’1 d’abril. La Junta Electoral de Zona de Granollers ha remès en data 
31 de maig de 2019 l’acta de proclamació dels electes que han de formar part del Consistori. 

A la sessió plenària extraordinària del dia 15 de juny de 2019 es va dur a terme la constitució 
de l’Ajuntament i l’elecció de l’alcalde. Constituïda la nova corporació municipal, resulta 
necessari procedir a l’establiment de la nova organització municipal, en particular pel que fa a 
la designació dels Tinents d’alcalde. 

Fonaments de dret : 

Atès allò que disposa l’article 21.2 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local, en concordança amb l’article 55 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la designació dels 
Tinents d’alcalde és competència d’aquesta Alcaldia, que haurà de procedir al seu 
nomenament, mitjançant decret, de entre els membres de la Junta de Govern Local. 

L’article 38 i següents del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals regula la designació i ordre de nomenament dels tinents d'alcalde, que seran escollits 
entre els membres de la Junta de Govern Local.  

L’article 8
è
 del Reglament Orgànic Municipal regula el nomenament, cessament i funcions dels 

tinents d’Alcaldia.  

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

Resolc: 

Primer.- Nomenar tinents d’Alcaldia als regidors i regidores municipals que a continuació es 
relacionen, els quals substituiran a aquesta Alcaldia, per ordre de nomenament, en els casos 
de vacant, absència o malaltia: 

Primera tinent d’alcalde: Sra. Alba Barnusell Ortuño 

Segon tinent d’alcalde: Sr. Álvaro Daniel Ferrer Vecilla 
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Tercera tinent d’alcalde: Sra. Andrea Canelo Matito 

Quart tinent d’alcalde: Sr. Francesc Arolas Pou 

Cinquena tinent d’alcalde: Sra. Mònica Oliveres i Guixer 

Sisè tinent d’alcalde: Sr. Jordi Terrades Santacreu 

Setena tinent d’alcalde: Sra. Gemma Giménez Torres 

Vuitè tinent d’alcalde: Sr. Albert Camps Giró 

Segon.- Donar compte d'aquesta resolució al plenari de la corporació en la primera sessió que 
se celebri, per donar compliment al que preveu l’article 38 del ROF. 

Tercer.- Notificar aquesta resolució a les persones nomenades, als grups municipals i publicar-
la al Butlletí Oficial de la província i el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en 
compliment del que disposa l’article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel 
qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels ens locals. 

Quart.- Difondre el contingut d’aquesta aquesta resolució, de conformitat amb el principi de 
transparència, a la seu electrònica i al Portal de Transparència municipal, en compliment del 
que disposen la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i 
Bon govern i la Llei 19/5014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i 
Bon Govern de Catalunya. 
 
 
L’Ajuntament en Ple n’ha pres coneixement 
 
4.  
Donar compte de la resolució E-4312/2019 relativa a la designació dels membres 
de la Junta de Govern Local, règim de sessions i competències delegades. 
 
 
Es proposa al Ple de la corporació: 

Punt únic.- Donar compte al Ple de la corporació de la resolució d'Alcaldia núm. E-
4312/2019 relativa a la designació dels membres de la Junta de Govern Local, règim 
de sessions i competències delegades, següent: 

Núm. Resolució: E-4312/2019 

Cartipàs municipal i constitució de l'Ajuntament (289) 

Assumpte: Designació dels membres de la Junta de Govern Local, règim de sessions i 
competències delegades 

Número Expedient: 3/2019/289 

Fets: 

En data 26 de maig de 2019 es van celebrar les Eleccions Municipals, convocades mitjançant 
Reial Decret 209/2019 d’1 d’abril. La Junta Electoral de Zona de Granollers ha remès en data 
31 de maig de 2019 l’acta de proclamació dels electes que han de formar part del Consistori. 
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A la sessió plenària extraordinària del dia 15 de juny de 2019 es va dur a terme la constitució 
de l’Ajuntament i l’elecció de l’alcalde. Constituïda la nova corporació municipal, resulta 
necessari procedir a l’establiment de la nova organització municipal, en particular pel que fa a 
la Junta de Govern Local. 

El municipi de Granollers té una població superior als 5.000 habitants, i d’acord amb la 
regulació ha de disposar de la Junta de Govern Local, com a òrgan col.legiat obligatori. 

Fonaments de dret : 

De conformitat amb el que preveuen els articles 20.1.b) i 23 de la Llei 7/1985, reguladora de 
les bases de règim local, la Junta de Govern Local és d’existència obligatòria en aquest 
Municipi. Igualment, l’obligatorietat d’existència de la Junta de Govern Local també es regula 
als articles 48 i 54 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

El Reglament Orgànic Municipal estableix, als seus articles 12è i 13è, capítol III, sobre la Junta 
de Govern Local, la composició i competències d’aquest òrgan col.legiat, d’existència 
obligatòria als municipis de més de 5.000 habitants. 

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

Resolc: 

Primer.- Constituir la Junta de Govern Local com a òrgan col·legiat de caràcter obligatori. 

Segon.- Designar membres de la Junta de Govern Local, sota la presidència d’aquesta 
Alcaldia, als tinents d’alcalde següents: 

Primera tinent d’alcalde Sra. Alba Barnusell Ortuño 

Segon tinent d’alcalde Sr. Álvaro Daniel Ferrer Vecilla 

Tercera tinent d’alcalde Sra. Andrea Canelo Matito 

Quart tinent d’alcalde Sr. Francesc Arolas Pou 

Cinquena tinent d’alcalde Sra. Mònica Oliveres i Guixer 

Sisè tinent d’alcalde Sr. Jordi Terrades Santacreu 

Setena tinent d’alcalde Sra. Gemma Giménez Torres 

Vuitè tinent d’alcalde Sr. Albert Camps Giró 

Tercer.- Fixar que la Junta de Govern Local celebrarà sessions ordinàries setmanals tots els 
dimarts a les 17:00 h. Durant el període vacacional, l’alcalde podrà flexibilitzar aquesta 
periodicitat. Si el dimarts és un dia festiu, la sessió se celebrarà el dia hàbil posterior. 

Quart.- Determinar que correspon a la Junta de Govern Local l’assistència a l’alcalde en 
l’exercici de les seves atribucions, així com les competències que l’alcalde li delega 
expressament, i que són les següents: 

a) L'aprovació de l'oferta pública d'ocupació i les seves modificacions. 
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b) L'aprovació de les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de 
provisió de llocs de treball. 

c) L'aprovació dels instruments de planejament que desenvolupi el planejament general no 
expressament atribuïts al Ple. 

d) L'aprovació dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització 
complementaris. 

e) L'aprovació dels projectes d'obres per imports superiors als dels llindars dels contractes 
menors. 

f) La contractació administrativa per imports superiors als dels llindars fixats per als 
procediments oberts simplificats abreujats. 

g) L'adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor 
no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de tres milions d’euros, així 
com l'alienació del patrimoni quan el seu valor no superi la quantia indicada. 

h) El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el pressupost aprovat que 
comporta: 

- L'aprovació de liquidacions i padrons fiscals i tributaris, que de forma individual o en el seu 
conjunt superin els trenta mil euros. 

- L'autorització, la disposició de despeses i el reconeixement d'obligacions pels imports que 
superin les quanties establertes per als contractes menors i per als contractes tramitats 
mitjançant el procediment obert simplificat abreujat.  

i) Aprovar les bases generals i específiques per atorgar subvencions mitjançant concurrència 
competitiva, així com l’atorgament i justificació de les mateixes. 

j) Aprovar les bases generals i específiques per atorgar beques i premis mitjançant 
concurrència competitiva, així com l’atorgament i justificació dels mateixos. 

k) Aprovar les bases generals i específiques per atorgar ajuts de caràcter econòmic mitjançant 
concurrència competitiva, així com l’atorgament i justificació dels mateixos. 

l) Aprovar el Pla de prevenció de riscos laborals, així com la planificació preventiva anual que 
se’n derivi i els protocols de gestió que siguin necessaris. 

m) Aprovar tot tipus de conveni administratiu que impliqui l’aprovació simultània d’alguna 
despesa. 

Cinquè.- Donar compte d'aquesta resolució al plenari de la corporació en la primera sessió que 
se celebri, per donar compliment al que preveu l’article 38 del ROF. 

Sisè.- Notificar aquesta resolució a les persones nomenades, als grups municipals i publicar-la 
al Butlletí Oficial de la província i el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en compliment 
del que disposa l’article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels ens locals. 

Setè.- Difondre el contingut d’aquesta aquesta resolució, de conformitat amb el principi de 
transparència, a la seu electrònica i al Portal de Transparència municipal, en compliment del 
que disposen la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i 
Bon govern i la Llei 19/5014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i 
Bon Govern de Catalunya. 
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L’Ajuntament en Ple n’ha pres coneixement 
 
5.   
Donar compte de la constitució dels Grups municipals i designació dels seus 
portaveus. 
 

https://videoactes.granollers.cat/session/sessionDetail/8a8a8ab86a8d1f3e016bb28cf7e601e
2?startAt=780.0&endsAt=5990. 0 

 
Atès que l’article 73.3 de la Llei reguladora de les Bases del Règim local preveu que, 
a efectes de la seva actuació corporativa, els membres de les corporacions locals es 
constitueixen en grups polítics.  

Atès que els diferents regidors i regidores electes que van prendre possessió del seu 
càrrec en la sessió plenària celebrada el dia 15 de juny de 2019, han comunicat la 
seva adscripció als diferents grups, els quals es corresponen amb les diferents 
candidatures que van obtenir representació arran de les eleccions locals del dia 26 de 
maig de 2016.  

Atès que cada Grup Municipal ha nomenat un portaveu i un substitut del mateix, que 
representarà ordinàriament davant de l’Ajuntament i farà avinent la postura municipal 
en relació amb els temes i debats de les sessions municipals.  

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: 

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

Grup municipal Socialista – Candidatura de Progrés, integrat pels regidors i 
regidores següents: 

Sr. Josep Mayoral i Antigas 

Sra. Alba Barnusell i Ortuño 

Sr. Álvaro Daniel Ferrer Vecilla 

Sra. Andrea Canelo Matito 

Sr. Francesc Arolas Pou 

Sra. Mònica Oliveres i Guixer 

Sr. Jordi Terrades Santacreu 
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Sra. Gemma Giménez Torres 

Sr. Rudy Benza Alegría 

Sra. María Villegas Rueda 

Sr. Juan Manuel Segovia Ramos 

Sra. Maria del Mar Sánchez Martínez 

Sr. Albert Camps i Giró 

Sra. Piedad Sanjuán Trujillo 

Portaveu titular – Sr. Jordi Terrades Santacreu 

Portaveu suplent – Sra. Andrea Canelo Matito 

Grup municipal d’ERC-Acord Municipal (ERC-AM), integrat pels regidors i 
regidores següents: 

Sra. Núria Maynou i Hernández 

Sr. Pau Llobet i Roura 

Sra. Lorena Torró i Garrido 

Sr. Enric Gisbert Tomàs 

Portaveu titular– Sra. Núria Maynou i Hernández 

Portaveu suplent – Sr. Pau Llobet i Roura 

Grup municipal Junts per Granollers, integrat pels regidors i regidores següents: 

Sr. Àlex Sastre Prieto 

Sra. Laura Sabatés Ortega 

Sr. Josep Maria Noguera Amiel 

Sra. Amanda Ramos Gallego 

Portaveu titular– Sr. Àlex Sastre Prieto 

Portaveu suplent – Sra. Laura Sabatés Ortega 

Grup municipal Ciutadans – Partido de la Ciudadanía, integrat pels regidors i 
regidores següents: 

Sr. Enric Meseguer Casas 
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Sr. Juan Manuel de Vargas Delgado 

Portaveu titular– Sr. Enric Meseguer Casas 

Portaveu suplent – Sr. Juan Manuel de Vargas Delgado 

Grup municipal Granollers per la Independència – Primàries Catalunya 
(Primàries), integrat per la regidora següent: 

Portaveu titular - Sra. Mònica Ribell Bachs 

Segon.-.Difondre el contingut d’aquest acord, de conformitat amb el principi de 
transparència, a la seu electrònica i al Portal de Transparència municipal, en 
compliment del que disposen la Llei 19/2013, de 9 de deembre, de Transparència, 
Accés a la Informació i Bon Govern i la Llei 19/5014, de 29 de deembre, de 
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya. 
 
 
L’Ajuntament en Ple n’ha pres coneixement 
 
6.  
Assignar les dotacions econòmiques aplicables als Grups municipals. 
 
https://videoactes.granollers.cat/session/sessionDetail/8a8a8ab86a8d1f3e016bb28cf7e601e
2?startAt=5990.0&endsAt=611 2.0 

 
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 dotació econòmica anual amb càrrec al capítol IV del pressupost 
municipal per atendre les despeses del seu funcionament, sota el criteri del nombre 
de regidors i regidores que l'integrin. 

Atès allò que disposa l’article 73,3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local, el Ple de la corporació, amb càrrec als pressupostos anuals, 
podrà assignar als grups polítics una dotació econòmica que haurà de comptar amb 
un component fix idèntic per a tots els grups polítics, i un altre variable en funció del 
nombre de membres de cadascun d’ells, sense que es puguin destinar al pagament 
de remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de la corporació local. 

Atès que l’article 73,3 de la llei 7/1985 estableix 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 ple de la corporació: 

Primer.- Fixar una assignació econòmica mensual pel funcionament de cada grup. 
Aquesta assignació consta d’un component fix igual per a tots els grups i un altre de 
variable en funció del nombre de membres de cada grup. 

Segon.- Determinar que el component fix és de 1.600 euros i el variable és de 700 
euros, de forma que resulten les quantitats següents: 
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Grup Polític  Import fix Nombre regidors  Import variable 
Import total 

mensual 

PSC-CP 1.600 14 9.800 euros 11.400 euros 

ERC-AM 1.600 4 2.800 euros 4.400 euros 

JXG 1.600 4 2.800 euros 4.400 euros 

CS 1.600 2 1.400 euros 3.000 euros 

PRIMÀRIES 1.600 1 700 euros 2.300 euros 

Tercer.- Les assignacions econòmiques es lliuraran mensualment. El primer 
pagament s’efectuarà prèvia verificació del corresponent número d’identificació fiscal i 
el compte corrent vinculat al grup. 

Quart.- Les aportacions econòmiques als grups no es poden destinar al pagament de 
retribucions de personal funcionari o laboral al servei de la corporació o a l’adquisició 
de béns que puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial, essent obligatori 
portar per part del grup una comptabilitat específica d’aquesta aportació que es 
posarà a disposició del Ple sempre que aquest ho demani. 

Cinquè.- Publicar aquest acord al butlletí Oficial de la província de Barcelona, en 
compliment del que disposa l’article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic dels ens locals. 

Sisè.- Difondre el contingut d’aquest acord, de conformitat amb el principi de 
transparència, a la seu electrònica i al Portal de Transparència municipal, en 
compliment del que disposen la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, 
Accés a la Informació i bon govern i la Llei 19/5014, de 29 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya. 

S'aprova per majoria absoluta, amb els 22 vots favorables dels Grups Municipals del 
PSC-CP, d’ERC-AM, JuntsXGranollers, de Cs i el vot en contra de Primàries 
 
 
7. 
Fixar el règim de sessions ordinàries del Ple de l'Ajuntament. 
 
https://videoactes.granollers.cat/session/sessionDetail/8a8a8ab86a8d1f3e016bb28cf7e601e
2?startAt=6112.0&endsAt=614 0.0 

 
 
 L'article 46 de la Llei 7/85 de 2 d'abril de Bases del Règim Local estableix que el 
funcionament del Ple de les Corporacions locals s'ajustarà a diferents regles, entre 
elles, que el Ple en municipis de més de 20.000 habitants ha de celebrar una sessió 
ordinària com a mínim cada mes, tot això sense perjudici de les sessions 
extraordinàries i les extraordinàries urgents. 

De conformitat amb l'article 98 a) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
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L'article 78.1 del R.D. 2568/1986 de 28 de novembre pel qual s'aprova el Reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals estableix que: 

"Son sesiones ordinarias aquellas cuya periodicidad está preestablecida. Dicha 
periodicidad será fijada por acuerdo del propio Pleno adoptado en sesión 
extraordinaria, que habrá de convocar el Alcalde o Presidente dentro de los treinta 
días siguientes al de la sesión constitutiva de la Corporación y no podrá exceder del 
límite trimestral a que se refiere el artículo 46.2.a)d» 

L'article 46 del Reglament Orgànic Municipal estableix que: "El Ple té sessió ordinària, 
com a mínim, un cop al mes, excepte períodes vacacionals i causes justificades, 
prèvia consulta a la Junta de portaveus". 

Es proposa a ple de la corporació: 

Punt únic.- Fixar que les sessions ordinàries del Ple seran el darrer dimarts de cada 
mes, a les 19:30 hores, llevat dels períodes vacacionals. 

Segon.- Difondre el contingut d’aquest acord, de conformitat amb el principi de 
transparència, a la seu electrònica i al Portal de Transparència municipal, en 
compliment del que disposen a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, 
Accés a la Informació i Bon govern i la Llei 19/5014, de 29 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya. 
 
 
Aprovada per unanimitat 
 
8.   
Constituir les Comissions Informatives de caràcter permanent i designar els 
seus membres. 
 
https://videoactes.granollers.cat/session/sessionDetail/8a8a8ab86a8d1f3e016bb28cf7e601e
2?startAt=6140.0&endsAt=630 7.0 

De conformitat amb allò que preveu l’article 20 de la Llei 7/1985, Reguladora de les 
bases del Règim Local i l'article 60 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local a Catalunya, en 
concordança amb el que disposen els articles 123 i següents del ROF, és necessari 
crear en aquesta Corporació, Comissions d’estudi, informació i consulta, així com el 
seguiment de la gestió de l’Alcaldia, la Junta de Govern, Tinents d’Alcalde, Regidors i 
Regidores que ostentin delegacions en les que tindran dret a participar tots els Grups 
Polítics integrants de la Corporació. 

Atès que cadascun d’aquests Grups Municipals hauran de tenir representació en 
cadascuna de les Comissions Informatives, amb independència de quina sigui la 
representació que tingui a l’Ajuntament, de conformitat amb allò que estableix l’article 
20 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local en 
concordança amb l’article 60 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local a Catalunya es remet a 
l’article 58.3 del referit text legal. 

Atès que l’article 58.3 del referit Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local a Catalunya, estableix que 
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el nombre de membres serà proporcional a la seva representativitat a l’Ajuntament o 
igual per a cada grup. 

L'art. 20 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en la 
nova redacció introduïda per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, estableix la 
constitució obligatòria d'òrgans que tinguin per estudi, informe i consulta tots els 
assumptes que han de ser sotmesos a la decisió del Ple així com el seguiment de la 
gestió de l'Alcalde, la Junta de Govern Local i els regidors que ostentin delegacions, 
sens perjudici de les competències de control que corresponen al Ple. 

Atès que l’article 18 del Reglament Orgànic Municipal disposa que les comissions 
informatives estan presidides per l’alcalde, que estaran formades per un nombre 
imparell de membres i que tots els grups municipals tindran dret a formar-ne part. 

Es proposa al Ple de la corporació: 

Primer.- Establir, de conformitat amb el que disposen l’article 20 de la Llei Reguladora 
de les Bases de Règim Local, l’article 60 del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya i els articles 17 a 25 del Reglament Orgànic Municipal, com a 
òrgans complementaris de l’organització municipals les quatre comissions 
informatives següents: 

1. Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis Generals 

Li correspon l’estudi i dictamen dels assumptes que s’hagin de sotmetre al Ple o la 
comissió de competències delegades del Ple en relació als àmbits següents:  

Planificació estratègica i Governança; Comunicació, Imatge i promoció de ciutat; 
Cooperació i Drets Humans; Hisenda; Contractació i Patrimoni; Recursos Humans i 
Organització; Sistemes tecnològics i societat del coneixement; Comissió de seguiment 
del Codi de Conducta, en compliment de les lleis de transparència. 

La composició de la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis Generals és d’onze 
membres, inclosa la presidència. Els regidors i regidores que componen aquesta 
comissió designats pels grups municipals són els que a continuació es relacionen: 

PSC-Candidatura de Progrés (4)  

titulars:  Sra. Alba Barnusell Ortuño 

Sr. Álvaro Ferrer Vecilla 

Sr. Jordi Terrades Santacreu 

Sra. Maria Villegas Rueda 

suplents:  Sr. Juan Manuel Segovia Ramos 

Sra. M.del Mar Sánchez Martínez 

ERC-Acord Municipal (2) 

 titulars:  Sra. Núria Maynou i Hernández 
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Sra. Lorena Torró i Garrido 

suplents:  Sr. Pau Llobet i Roura 

Sr. Enric Gisbert Tomàs 

Junts per Granollers (2)  

titulars:  Sr. Josep Maria Noguera Amiel 

Sra. Laura Sabatés Ortega 

suplents:  Sr. Àlex Sastre Prieto 

Sra. Amanda Ramos Gallego 

Cs-Partido de la Ciudadanía (1)  

titular:   Sr. Enric Meseguer Casas 

suplent:  Sr. Juan Manuel de Vargas Delgado 

Granollers per la Independència 

- Primàries Cat. (1)  

titular:   Sra. Mònica Ribell i Bachs 

2. Comissió Informativa de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 

Li correspon l’estudi i dictamen dels assumptes que s’hagin de sotmetre al Ple o la 
comissió de competències delegades del Ple en relació als àmbits següents:  

Urbanisme, Planejament i Habitatge; Obres i Projectes; Medi Ambient i Espais Verds; 
Transició energètica i mobilitat; Activitats, Instal.lacions i Protecció civil; Serveis i Via 
Pública. 

La composició de la Comissió Informativa de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat és 
d’onze membres, inclosa la presidència. Els regidors i regidores que componen 
aquesta comissió designats pels grups municipals són els que a continuació es 
relacionen: 

PSC-Candidatura de Progrés (4)  

titulars:  Sra. Andrea Canelo Matito 

Sra. Mònica Oliveres i Guixer 

Sr. Juan Manuel Segovia Ramos 

Sr. Albert Camps Giró 
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suplents:  Sr. Álvaro Ferrer Vecilla 

Sra. M.del Mar Sánchez Martínez 

ERC-Acord Municipal (2)  

titulars:  Sra. Núria Maynou i Hernández 

Sr. Enric Gisbert Tomàs 

suplents:  Sr. Pau Llobet i Roura 

Sra. Lorena Torró i Garrido 

Junts per Granollers (2)  

titulars:  Sr. Àlex Sastre Prieto 

Sra. Amanda Ramos Gallego 

suplents:  Sr. Josep Maria Noguera Amiel 

Sra. Laura Sabatés Ortega 

Cs-Partido de la Ciudadanía (1)  

titular:   Sr. Enric Meseguer Casas 

suplent:  Sr. Juan Manuel de Vargas Delgado 

Granollers per la Independència 

- Primàries Cat. (1) 

 titular:  Sra. Mònica Ribell i Bachs 

3. Comissió Informativa de l’Àrea d’Educació i Cohesió 

Li correspon l’estudi i dictamen dels assumptes que s’hagin de sotmetre al Ple o la 
comissió de competències delegades del Ple en relació als àmbits següents: Educació 
i Infància; Esports; Salut Pública i Serveis Socials; Igualtat; Civisme, Convivència i 
Relacions amb la Comunitat; Nova ciutadania; Seguretat Ciutadana. 

La composició de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Educació i Cohesió és d’onze 
membres, inclosa la presidència. Els regidors i regidores que componen aquesta 
comissió designats pels grups municipals són els que a continuació es relacionen: 

PSC-Candidatura de Progrés (4)  

titulars:  Sr. Álvaro Ferrer Vecilla 

Sr. Francesc Arolas Pou 
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Sr. Rudy Benza Alegría 

Sra. M.del Mar Sánchez Martínez 

suplents:  Sr. Albert Camps Giró 

Sr. Juan Manuel Segovia Ramos 

ERC-Acord Municipal (2)  

titulars:  Sr. Pau Llobet i Roura 

Sra. Lorena Torró i Garrido 

suplents:  Sra. Núria Maynou i Hernández 

Sr. Enric Gisbert Tomàs 

 

Junts per Granollers (2)  

titulars:  Sr. Àlex Sastre Prieto 

Sra. Amanda Ramos Gallego 

suplents:  Sr. Josep Maria Noguera 

Sra. Laura Sabatés Ortega 

Cs-Partido de la Ciudadanía (1)  

titular:   Sr. Juan Manuel de Vargas Delgado 

Suplent:  Sr. Enric Meseguer Casas 

Granollers per la Independència 

- Primàries Cat. (1) 

 titular:  Sra. Mònica Ribell i Bachs 

4. Comissió Informativa de l’Àrea de Creativitat, Promoció Econòmica i 
Participació 

Li correspon l’estudi i dictamen dels assumptes que s’hagin de sotmetre al Ple o la 
comissió de competències delegades del Ple en relació als àmbits següents: Cultura; 
Joventut; Roca Umbert; Promoció Econòmica; Processos Participatius. 

La composició de la Comissió Informativa de l’Àrea de Creativitat, Promoció 
Econòmica i Participació és d’onze membres, inclosa la presidència. Els regidors i 
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regidores que componen aquesta comissió designats pels grups municipals són els 
que a continuació es relacionen: 

PSC-Candidatura de Progrés (4)  

titulars:  Sra. Andrea Canelo Matito 

Sra. Gemma Giménez Torres 

Sra. Maria Villegas Rueda 

Sra. Pietat Sanjuán Trujillo 

suplents:  Sr. Francesc Arolas Pou 

Sr. Rudy Benza Alegría 

ERC-Acord Municipal (2)  

titulars:  Sr. Pau Llobet i Roura 

Sr. Enric Gisbert Tomàs 

suplents:  Sr. Núria Maynou i Hernández 

Sr. Lorena Torró i Garrido 

Junts per Granollers (2)  

titulars:  Sr. Josep Maria Noguera Amiel 

Sra. Laura Sabatés Ortega 

suplents:  Sr. Àlex Sastre Prieto 

Sra. Amanda Ramos Gallego 

Cs-Partido de la Ciudadanía (1)  

titular:   Sr. Juan Manuel de Vargas Delgado 

suplent:  Sr. Enric Meseguer Casas 

Granollers per la Independència 

- Primàries Cat. (1)  

titular:   Sra. Mònica Ribell i Bachs 

Segon.- L’alcalde ostenta la presidència de les comissions informatives, el qual pot 
delegar la presidència efectiva, a proposta de la comissió corresponent, entre els 
membres que la integrin. 
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Tercer. Establir que la periodicitat de les sessions, dies i horari de celebració, seran 
determinats de manera autònoma per cadascuna de les comissions. 

Quart. Acordar que les comissions informatives, en funció de les matèries que abastin, 
emetran dictamen de tots els assumptes que hagin d'ésser sotmesos a decisió del Ple 
de la Corporació i dels de la Junta de Govern Local quan actuï per delegació plenària. 
Així mateix, assumiran el seguiment de la gestió de la Junta de Govern Local i dels 
regidors delegats mitjançant la relació d'acords i resolucions adoptades. 

Cinquè. Acordar que al no ser proporcional la representativitat dels membres de les 
comissions informatives, d'acord amb allò que disposa l'article 60.5 del D.L. 2/2003 de 
28 d'abril pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, les comissions informatives aplicaran el sistema de vot ponderat, és a dir, 
el vot de cada membre de la comissió tindrà el valor de la representació del seu Grup 
al Ple. 

Sisè.- Notificar aquest acord a les persones nomenades, als grups municipals i 
publicar-lo al Butlletí Oficial de la província, en compliment del que disposa l’article 
44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels ens locals. 

Setè.- Difondre el contingut d’aquest acord, de conformitat amb el principi de 
transparència, a la seu electrònica i al Portal de Transparència municipal, en 
compliment del que disposen la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, 
Accés a la Informació i Bon govern i la Llei 19/5014, de 29 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya. 

 
S'aprova per majoria absoluta, amb els 19 vots favorables dels Grups Municipals del 
PSC-CP, JuntsXGranollers i de Primàries; i les 4 abstencions dels Grups Municipals 
d’ERC-AM  i de Cs. 
 
 
9.  
Constituir la Comissió Especial de Comptes i designar els seus membres. 
 
https://videoactes.granollers.cat/session/sessionDetail/8a8a8ab86a8d1f3e016bb28cf7e601e
2?startAt=6307.0&endsAt=636 5.0 

 
La Comissió Especial de Comptes és un òrgan complementari de naturalesa 
necessària, és obligatòria per a tots els ajuntaments i té les funcions d’estudiar, 
examinar i informar dels comptes anuals de l'Ajuntament abans de la seva aprovació 
per part del Ple. És un òrgan polític intern de control de la gestió econòmica municipal. 

Els comptes anuals estan integrats pel compte general del pressupost, el compte 
d'administració del patrimoni, el compte de valors independents i auxiliars de 
pressupost i els comptes d'entitats o organismes municipals de gestió. 

De conformitat amb allò que preveu l’article 20.1. e) de la Llei 7/1985, Reguladora de 
les bases del Règim Local, la Comissió Especial de Comptes existeix a tots els 
municipis. 

Atès l’article 116 de la Llei Llei 7/1985, Reguladora de les bases del règim local, els 
comptes anuals s’han de sotmetre abans de l’1 de juny a informe de la Comissió 
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Especial de Comptes de l’entitat local, la qual està constituïda pels membres dels 
diferents grups polítics integrants de la corporació, i també ha de ser objecte 
d’informació pública abans de sotmetre’s a l’aprovació del Ple, a fi que s’hi puguin 
formular reclamacions, inconvenients o observacions en contra. Tot això sense 
perjudici que es pugui denunciar davant del Tribunal de Cuentas l’existència 
d’irregularitats en la gestió econòmica i en els comptes aprovats. 

Atès els articles 14 i 15 del Reglament Orgànic Municipal. 

Es proposa al Ple de la corporació: 

Primer.- Constituir la Comissió Especial de Comptes, de conformitat amb el que 
disposen l’article 14 a 15 del Reglament Orgànic Municipal, i els articles 20.1.e) i 116 
de la Llei reguladora de les bases de règim local. 

La composició de la Comissió Especial de Comptes és d’onze membres, inclosa la 
presidència. Els regidors i regidores que componen aquesta comissió designats pels 
grups municipals són els que a continuació es relacionen: 

PSC-Candidatura de Progrés (4)  

titulars:  Sra. Alba Barnusell Ortuño 

Sr. Álvaro Ferrer Vecilla 

Sr. Jordi Terrades Santacreu 

Sra. Maria Villegas Rueda 

suplents:  Sr. Juan Manuel Segovia Ramos 

Sra. M.del Mar Sánchez Martínez 

ERC-Acord Municipal (2)  

titulars:  Sra. Núria Maynou i Hernández 

Sra. Lorena Torró i Garrido 

suplents:  Sr. Pau Llobet i Roura 

Sr. Enric Gisbert Tomàs 

Junts per Granollers (2)  

titulars:  Sr. Alex Sastre Prieto 

Sr. Josep Maria Noguera Amiel 

suplents:  Sra. Laura Sabatés Ortega 

Sra. Amanda Ramos Gallego 
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Cs-Partido de la Ciudadanía (1)  

titular:   Sr. Enric Meseguer Casas 

suplent:  Sr. Juan Manuel de Vargas Delgado 

Granollers per la Independència 

- Primàries Cat. (1)  

titular:   Sra. Mònica Ribell i Bachs 

Segon.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la província, en compliment del que 
disposa l’article 44,2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels ens locals. 

Tercer.- Difondre el contingut d’aquest acord, de conformitat amb el principi de 
transparència, ala seu electrònica i al Portal de Transparència municipal, en 
compliment del que disposen la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, 
Accés a la Informació i Bon govern i la Llei 19/5014, de 29 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya. 

 
S'aprova per majoria absoluta, amb els 20 vots favorables dels Grups Municipals del 
PSC-CP, JuntsXGranollers, de Cs i de Primàries; i les 3 abstencions del Grup 
Municipal d’ERC-AM. 
 
 
10.  
Delegació de funcions del Ple en la Junta de Govern. 
 

https://videoactes.granollers.cat/session/sessionDetail/8a8a8ab86a8d1f3e016bb28cf7e601e
2?startAt=6365.0&endsAt=648 8.0 

 
Un cop celebrades les Eleccions Municipals convocades mitjançant Reial Decret 
209/2019 d’1 d’abril, i constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat el passat dia 
15 de juny, i amb l’objecte de dotar d’una major celeritat i eficàcia a l’actuació 
municipal, aquesta Alcaldia, en ús de les facultats que confereix a l’Ajuntament l’article 
23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en 
concordança amb l’article 52 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, considera 
necessari procedir a l’establiment d’un règim de delegacions de matèries competència 
del Ple, en favor de la Junta de Govern Local. 

L’article 22,4 de la Llei 7/1985 preveu la possibilitat de delegar de l’òrgan plenari de la 
corporació determinades competències en la Junta de Govern Local. 

Es proposa al Ple de la corporació: 

Primer.- Delegar en la Junta de Govern Local les atribucions plenàries següents: 

a) L'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en 
matèries de competència plenària. 
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b) La declaració de lesivitat dels actes de l'Ajuntament. 

c) L'atorgament i la justificació de les subvencions nominatives que apareguin en el 
pressupost inicial o a les successives modificacions aprovades pel Ple. 

d) La declaració d'incompatibilitats o de compatibilitats del personal al servei de la 
corporació. 

e) L'acceptació de la cessió gratuïta de terrenys destinats a vials i zones verdes. 

f) L'aprovació dels preus públics que es meritin en la prestació de serveis i activitats. 

g) L'exercici de la potestat sancionadora en matèria de tinença d'animals 
potencialment perillosos. 

Segon.- Les competències delegades s’hauran d’exercir per la Junta de Govern Local 
d’acord als termes i límits d’aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegats 
en cap altre òrgan. En els fonaments jurídics de la resolució acordada s’ha de fer 
constar el següent text: «Les competències que exerceix la Junta de Govern Local 
han estat delegades pel Ple de la corporació en l’exercici de les facultats que vénen 
determinades a l’article 22,4 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local.» 

Tercer.- Per l’adopció dels esmentats acords per la Junta de Govern Local serà 
preceptiu en tot cas la convocatòria i celebració de la corresponent Comissió 
Informativa als efectes de dictaminar la corresponent proposta, llevat dels supòsits 
d’urgència de conformitat amb el que disposa l’article 123 del Reial Decret 2568/1986, 
de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic dels ens locals. 

Quart.-Notificar aquest acord als grups municipals, a les àrees de gestió municipals i 
publicar-lo al Butlletí Oficial de la província, en compliment del que disposa l’article 
44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels ens locals. 

Cinquè.- Difondre el contingut d’aquest acord, de conformitat amb el principi de 
transparència, a la seu electrònica i al Portal de Transparència municipal, en 
compliment del que disposen la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, 
Accés a la Informació i Bon govern i la Llei 19/5014, de 29 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya. 

 
S'aprova per majoria absoluta, amb els 15 vots favorables dels Grups Municipals del 
PSC-CP i de Cs; i les 8 abstencions dels Grups Municipals d’ERC-AM, 
JuntsXGranollers i de Primàries. 
 
11.   
Designar representants municipals a diferents organismes o entitats en els 
quals l'Ajuntament s'hi troba representat. 
 
https://videoactes.granollers.cat/session/sessionDetail/8a8a8ab86a8d1f3e016bb28cf7e601e
2?startAt=6488.0&endsAt=6760.0 
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En data 26 de maig de 2019 es van celebrar les Eleccions Municipals, convocades 
mitjançant Reial Decret 209/2019 d’1 d’abril. A la sessió plenària extraordinària del dia 
15 de juny de 2019 es va dur a terme la constitució de l’Ajuntament i l’elecció de 
l’alcalde.  
 
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. 
 
Constituïda la nova corporació municipal, 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 al Ple de la corporació: 
 
Primer.- Nomenar representants municipals a les entitats i societats municipals a les 
persones que es diran en les entitats i òrgans que es detallen a continuació: 
 
 
ÒÒrrggaannss  ddee  ggoovveerrnn  ddeellss  OOrrggaanniissmmeess  AAuuttòònnoommss::  
 
Patronat del Museu de Granollers 
 
President: Alcalde de Granollers – Josep Mayoral 
Primera vicepresidència: Sra. Alba Barnusell Ortuño 
Segona vicepresidència: Sra. Maria Villegas Rueda 

 
 Sra. Vanesa Jiménez en representació del PSC-CP 

Sr. Guillem Pujadas i Jané en representació d’ERC-AM 
 Sr. Diego Sola en representació de JXGranollers 
 Sr. Juan Manuel de Vargas Delgado en representació de C's 
 Sr. Jordi Pagès i Morera en representació de Primàries 
 
 

EEnnttiittaattss  PPúúbblliiqquueess  EEmmpprreessaarriiaallss: 
 
Granollers Mercat 
 
President: Alcalde de Granollers – Josep Mayoral 
Vicepresidència: Gemma Giménez Torres 
Vocals del Consell d’Administració: 

Sr. Àlvaro Ferrer Vecilla en representació del PSC-CP  
 Sr. Ferran Raga i Serra en representació d’ERC-AM 
 Sra. Eugència Llonch Bonamusa en representació de JXGranollers 
 Sr. Enric Meseguer Casas en representació de Cs 
 Sra. Isabel Ribell i Bachs en representació de Primàries 
 
 

  

SSoocciieettaattss  MMuunniicciippaallss::  
 
Granollers Promocions, SA 
 
Consell d’Administració: 
 
 Sra. Mònica Oliveres i Guixer en representació del PSC-CP  
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 Sr. Juan Manuel Segovia Ramos en representació del PSC-CP  
 Sr. Albert Camps Giró en representació del PSC-CP  
 Sr. Andrea Canelo Matito en representació del PSC-CP  
 Sr. Sergi Fernández Bernal en representació del PSC-CP  
 Sr. Josep Maria Catot i Rueda en representació d’ERC-AM 
 Sr. Joan Brichs Tuneu en representació de JXGranollers 
 Sr. Enric Meseguer Casas en representació de Cs 
 Sr. Jordi Planas i Bielsa en representació de Primàries 
 
 
Granollers Escena, SL 
 
Consell d’Administració:   
 Sra. Maria Villegas Rueda en representació del PSC-CP  
 Sra. M.del Mar González Resina en representació del PSC-CP  
 Sra. Mònica Llorente en representació del PSC-CP  
 Sr. Josep Sampera en representació del PSC-CP  
 Sra. Vanesa Jiménez en representació del PSC-CP  
 Sr. Josep Maria Farnés i Sararols en representació d’ERC-AM 
 Sr. Pep Sesat en representació de JXGranollers 
 Sr. Juan Manuel de Vargas Delgado en representació de Cs 
 Sr. Carles Canet i Estrany en representació de Primàries 
 
 
Roca Umbert Fàbrica de les Arts, SL 
 
Consell d’Administració:   
 Sra. Pietat Sanjuán Trujillos en representació del PSC-CP  
 Sra. Maria Villegas Rueda en representació del PSC-CP  
 Sra. Gemma Giménez Torres en representació del PSC-CP  
 Sra. Jordi Planas en representació del PSC-CP  
 Sr. Martí Herrero en representació del PSC-CP  
 Sr. Pere Pagés Morera en representació d’ERC-AM 
 Sra. Joan Besson en representació de JXGranollers 
 Sr. Juan Manuel de Vargas Delgado en representació de C's 
 Sr. Andreu Ballús i Santacana en representació de Primàries 
 

 
Segon.- Nomenar representants municipals als Organismes assessors de participació 
sectorial i territorial a les persones que es diran en les entitats i òrgans que es detallen 
a continuació: 
 
Consell de Ciutat 
 
President: Alcalde de Granollers – Sr. Josep Mayoral Antigas 
Tinent d'alcalde de l'Àrea: Sra. Andrea Canelo Matito 
Vocals:   
 Sr. Rudy Benza Alegría en representació del PSC-CP 
 Sr. Josep Canudas i Villegas en representació d’ERC-AM 
 Sra. Ester Lara en representació de JXGranollers 
 Sr. Jordi Pavón Álvarez en representació de Cs 
 Sra. Mònica Ribell i Bachs en representació de Primàries 
 
Consell de Poble de Palou 
 
President (PSC-CP): - Sr. Albert Camps Giró 
 Vocal (PSC-CP): Sra. Gemma Giménez Torres 
 Vocal (JxG):  Sr. Àlex Sastre 
 
Consell Municipal Assessor de Medi Ambient i Sostenibilitat 
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President: Alcalde de Granollers – Josep Mayoral 
Vicepresident: Sr. Albert Camps Giró 
Vocals: Sra. Laura Mérida en representació del PSC-CP  
 Sra. Esther Vega Martínez en representació d’ERC-AM 
 Sr. Àlex Sastre en representació de JXGranollers 
 Sr. Jordi Pavón Alvarez en representació de Cs 
 Sra. Rosa Maria Arimany i Barceló en representació de Primàries 
 
Consell Escolar Municipal 
 
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral 
Vicepresident: Sr. Francesc Arolas Pou 
Vocals: Sra. Ester Zamora en representació del PSC-CP  
 Sra. Paquita Balcells i Díaz en representació d’ERC-AM 
 Sra. Marina López en representació de JXGranollers 
 Sra. Elisabet Acedo Labat en representació de C's 
 Sra. Estel Brugulat i Rosselló en representació de Primàries 
 
 
Consell de la Salut 
 
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral 
Vicepresident: Sra. M.del Mar Sánchez Martínez 
Vocals: Sra. Antonia Hernández en representació del PSC-CP  
 Sr. Luis Alberto Salas Lavado en representació d’ERC-AM 
 Sra. Montse Pujadas en representació de JXGranollers 
 Sra. Blanca Navarro Pacheco en representació de C's 
 Sr. Josep Espinasa i Rifà en representació de Primàries 
 
 
Consell de l'Esport 
 
President: Alcalde de Granollers – Josep Mayoral 
Vicepresident: Sr. Álvaro Ferrer Vecilla 
Vocals: Sra. Laura Mérida en representació del PSC-CP  
 Sr. Ferran Raga i Serra en representació d’ERC-AM 
 Sr. Jordi Torras Perarnau en representació de JXGranollers 
 Sr. Jordi Pavón Alvarez en representació de C's 
 Sr. Joan Ricart i Angulo en representació de Primàries 
 
 
Consell de Cultura de Granollers 
 
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral 
Vicepresident: Sra. Maria Villegas Rueda 
Vocals: Sra. Natàlia Terrón en representació del PSC-CP  
 Sr. Pau Llobet i Roura en representació d’ERC-AM 
 Sra. Anna Gonzàlez en representació de JXGranollers 
 Sra. Elisabet Acedo Labat en representació de C's 
 Sr. Carles Canet i Estrany en representació de Primàries 
 
 
Consell de la Gent Gran 
 
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral 
Vicepresident: Sra. M.del Mar Sánchez Martínez 
Vocals: Sra. Montserrat Roca en representació del PSC-CP  
 Sr. Patllarí Vila Coll en representació d’ERC-AM 
 Sra. Toni Guzman en representació de JXGranollers 
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 Sra. Alicia Villasante Fernández en representació de C's 
 Sra. Núria Mateu i Olivé en representació de Primàries 
 
 
Consell Municipal de Joventut 
 
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral 
Vicepresident: Sr. Francesc Arolas Pou 
Vocals: Sr. Víctor Casado Serrado en representació del PSC-CP  
 Sra. Zainab Tamara Zubair en representació d’ERC-AM 
 Sr. Aleix Agustí en representació de JXGranollers 
 Sr. Rodrigo Sanz Álvarez en representació de Cs 
 Sr. Marc Sala i Segalés en representació de Primàries 
 
 
Consell dels Infants de Granollers 
 
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral 
Vicepresident: Sr. Francesc Arolas Pou 
 
 
Fòrum de les Adolescències 
 
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral 
Vicepresident: Sr. Francesc Arolas Pou 
 
 
Consell de Mobilitat 
 
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral 
Vicepresident: Sr. Juan Manuel Segovia Ramos 
Vocals: Sr. Albert Camps Giró en representació del PSC-CP  
 Sra. Esther Vega Martínez en representació d’ERC-AM 
 Sr. Àlex Sastre en representació de JXGranollers 
 Sra. Miriam Chica del Valle en representació de Cs 
 Sra. Maria Dolors Rovira i Rosell en representació de Primàries 
 
Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat 
 
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral 
Vicepresident: Sr. Álvaro Ferrer Vecilla 
Vocals: Sr. Rudy Benza Alegría en representació del PSC-CP  
 Sr. Josep Padilla i Romero en representació d’ERC-AM 
 Sra. Pastora León en representació de JXGranollers 
 Sr. Henry Portocarrero Arroyo en representació de C's 
 Sr. Joan Nadal i Castells en representació de Primàries 
 
Fòrum de Comerç i Turisme 
 
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral 
Vicepresident: Sra. Gemma Giménez Torres 
Vocals: Sra. Raquel Fragusto en representació del PSC-CP  
 Sr. Josep Maria Massons i Puig en representació d’ERC-AM 
 Sr. Roger Callejà en representació de JXGranollers 
 Sra. Miriam Chica del Valle en representació de C's 
 Sr. Rafael López i Sánchez en representació de Primàries 
 
 
Taula d'Acollida 
 



28 / 43 

President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral 
Vicepresident: Sr. Rudy Benza Alegría 
Vocals: Sra. Raquel Fragusto en representació del PSC-CP  
 Sr. Ahmadou Tidiane i Diallo en representació d’ERC-AM 
 Sra. Txell Corbera en representació de JXGranollers 
 Sr. John Tatham en representació de C's 
 Sra. Maria Fe Codina i Ortego en representació de Primàries 
 
 
Consell Econòmic i Social 
 
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral 
Vicepresident: Sra. Gemma Giménez Torres 
Vocals: Sr. Jaime Soto en representació del PSC-CP  
 Sr. Enric Gisbert Tomàs en representació d’ERC-AM 
 Sr. Josep Maria Noguera en representació de JXGranollers 
 Sr. Jordi Pavón Álvarez en representació de Cs 
 Sr. Pere Illa i Almirall en representació de Primàries 
 
 
Consell Assessor Urbanístic de Granollers 
 
President: Josep Mayoral 
President per delegació: Sra. Mònica Oliveres i Guixer 
Vocals: Sr. Sergi Fernández en representació del PSC-CP  
 Sr. Emili Sánchez Carrera en representació d’ERC-AM 
 Sra. Josep Mª Noguera i Amiel en representació de JXGranollers 
 Sra. Miriam Chica del Valle en representació de C's 
 Sr. Oriol Vila i Castelló en representació de Primàries 
 
 
Consell de la Formació Professional i l'Ocupació de Granollers 
 
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral 
Vicepresident: Sr. Francesc Arolas Pou 
Vocals: Sra. Mar Canelo Matito en representació del PSC-CP  
 Sra. Lorena Torró i Garrido en representació d’ERC-AM 
 Sra. Anna Castelló en representació de JXGranollers 
 Sra. Elisabet Acedo Labat en representació de C's 
 Sr. Joan Ricart i Angulo en representació de Primàries 
 
Consell Directiu del Pla Estratègic de Granollers 
 
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral 
Vicepresident: Sra. Alba Barnusell Ortuño 
Vocals: Sra. Gemma Giménez Torres en representació del PSC-CP  
 Sra.  Núria Maynou i Hernández en representació d’ERC-AM 
 Sra. Ramon Daví en representació de JXGranollers 
 Sra. Elisabet Acedo Labat en representació de C's 
 Sr. Oriol Vila i Castelló en representació de Primàries 
 
 
Consell Escolar de Centres: 
 
Escola Ferrer i Guàrdia – Sra. M.del Mar Sánchez Martínez 
Escola Granullarius – Sra. Mercè Pregona Tubau 
Escola Lledoner – Sra. Libo Luna Márquez 
Escola Joan Solans – Sr. Isidre Plaza Sánchez 
Escola Mestres Montaña – Sr. Carles Lax González 
Escola Pereanton – Sra. Alba Barnusell Ortuño 
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Escola Turó de Can Gili – Sr. Josep Mayoral Antigas 
Escola Ponent – Sr. Francesc Arolas Pou 
Escola Salvador Espriu – Sra. Maria Villegas Rueda 
Escola Municipal Salvador Llobet – Sra. Andrea Canelo Matito 
Institut Escola municipal de Treball – Sr. Álvaro Ferrer Vecilla 
Institut Carles Vallbona – Sr.Isidre Plaza Sánchez 
Institut Celestí Bellera – Sr. Albert Camps Giró 
Institut Antoni Cumella – Sr. Francesc Reverter 
Institut Marta Estrada – Sr. Rudy Benza Alegría 
Escola Bressol Tortuga – Sra. Libo Luna Márquez 
Escola Bressol Giravoltes – Sra. Ester Cruz Casals 
Escola Bressol El Teler – Sra. Libo Luna Márquez 
Escola d’Adults – Sra. Gemma Giménez Torres 
Escola Oficial d’Idiomes – Sr. Pere Gabern Guilera 
Escola de Música – Sra. Mercè Pregona Tubau 
Montserrat Montero – Sr. Francesc Arolas Pou 

 
 
Tercer.- Nomenar representants municipals a les Comissions Sectorials a les 
persones que es detallen a continuació: 
 
Comissió de Prevenció de les Drogodependències 
 
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral 
Vicepresident: Sra. M.del Mar Sánchez Martínez 
Vocals: Sr. Victor Casado Serrano en representació del PSC-CP  
 Sr. Rafa Garcia Manzano en representació d’ERC-AM 
 Sr. Àlex Sastre en representació de JXGranollers 
 Sra. Blanca Navarro Pacheco en representació de Cs 
 Sra. Mercedes Saperas i Vergara en representació de Primàries 
 
Comissió de Nomenclàtor 
 
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral 
Vicepresident: Sr. Albert Camps Giró 
Vocals: Sra. Andrea Canelo Matito en representació del PSC-CP  
 Sra. Núria Maynou i Hernández en representació d’ERC-AM 
 Sr. Ramon Anton en representació de JXGranollers 
 Sr. Juan Manuel de Vargas Delgado en representació de C's 
 Sra. Mireia Cumella i Vendrell en representació de Primàries 
 
Comissió de la Fira de l'Ascensió 
 
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral 
Vicepresident: Sra. Gemma Giménez Torres 
Vocals: Sra. Maria Villegas Rueda en representació del PSC-CP  
 Sr. Josep Maria Massons i Puig en representació d’ERC-AM 
 Sr. Aleix Agustí en representació de JXGranollers 
 Sra. Miriam Chica del Valle en representació de C's 
 Sr. Arnau Bellavista i Mogas en representació de Primàries 
 
Comissió de Festa Major 
 
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral 
Vicepresident: Sra. Maria Villegas Rueda 
Vocals: Sra. Natalia Terrón Vinagre en representació del PSC-CP  
 Sra. Estel Armengol i Ginestí en representació d’ERC-AM 
 Sr. Màrius Catafal en representació de JXGranollers 
 Sr. Rodrigo Sanz Álvarez en representació de C's 
 Sra. Gemma Martínez i Martos en representació de Primàries 
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Comissió Local de Protecció Civil de Granollers 
 
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral 
Vicepresident: Sr. Juan Manuel Segovia Ramos 
Vocals: Sr. Rudy Benza Alegría en representació del PSC-CP  
 Sr. Pau Llobet i Roura en representació d’ERC-AM 
 Sr. Oriol Porta en representació de JXGranollers 
 Sr. Henry Portocarrero Arroyo en representació de C's 
 Sra. Maria Lourdes Sánchez i Merino en representació de Primàries 

 
Quart.-Nomenar representants municipals als òrgans de govern d’Ens 
Supramunicipals a les persones següents: 
 
Agrupació de Municipis Titulars del Servei de Transport Urbà de la Regió Metropolitana de 
Barcelona (AMTU): 
1 membre electe en representació de l’Ajuntament – Sr. Josep Mayoral Antigas 
1 altre (opcional) però només 1 vot – Sr. Juan Manuel Segovia Ramos 
 
Associació Catalana de Municipis (ACM) –  Sr. Josep Mayoral Antigas 
 
Associació Defensa Forestal Montseny-Congost – Sr. Juan Manuel Segovia Ramos 
 
Associació Internacional de Ciutats Educadores – Sr. Francesc Arolas Pou 
 
Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs – Sr. Albert Camps Giró 
 
Consorci per a la Normalització Lingüística – Sr. Francesc Arolas Pou 
 
Consorci de Gestió de Residus del Vallès Oriental – Sr. Albert Camps Giró 
 
Consorci Localret – Sr. Jordi Terrades Santacreu 
 
Consorci de Salut i Social de Catalunya – Sr. Josep Mayoral Antigas 
 
Consorci Transversal, Xarxa d’Activitats Culturals – Sra. Maria Villegas Rueda 
 
Consell de Centre de Normalització Lingüística del Vallès Oriental – Sr.Francesc Arolas Pou 
 
Consorci administratiu centre d’educació especial Montserrat Montero 
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral 
Vocals: Sr. Francesc Arolas 
 Sra. María del Mar Sánchez Martínez 
 
Consorci Teledigital Granollers – Sr. Josep Mayoral Antigas 
 
Consorci de Promoció Enoturística del Territori DO Alella – Sra. Gemma Giménez Torres 
 
Vallès Oriental Televisió SLU (VOTV) – Sr. Josep Mayoral Antigas 
 
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) – Sr. Josep Mayoral Antigas 
 
Federació de Municipis de Catalunya (FMC) - Sr. Josep Mayoral Antigas 
 
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament – Sr. Josep Mayoral Antigas 
 
Mancomunitat Intermunicipal d'Abastament d'Aigua procedent del Riu Ter – Sr. Juan Manuel 
Segovia Ramos / Sr. Albert Camps Giró 
 
Red Española de Ciudades por el Clima (secció de la FEMP) –  Sr. Albert Camps Giró 
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Red Biodiversidad 2010 – Sr. Albert Camps Giró 
 
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat – Sr. Albert Camps Giró 
 
Xarxa de Ciutats i Pobles pels Drets Humans – Sr. Álvaro Ferrer Vecilla 
 
Xarxa Local pels Nous Usos del Temps – Sra. María del Mar Sánchez Martínez 
 
Xarxa Cultura i Proximitat – Sra. Maria Villegas Rueda 
 
Xarxa Local de SAD – Sra. María del Mar Sánchez Martínez 
 
Xarxa Local de Prevenció de Drogodependències – Sra. María del Mar Sánchez Martínez 
 
Xarxa Local de Consum – Sra. María del Mar Sánchez Martínez 
 
Xarxa de Mercats Municipals – Sra. Gemma Giménez Torres 
 
Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya – Sra. Pietat Sanjuán Trujillo 
 
Xarxa de Custòdia del Territori – Sr. Albert Camps Giró 
 
Xarxa Local per a la Diversitat i la Ciutadania – Sr. Rudy Benza Alegría 
 
Mayors for Peace – Alcalde de Granollers – Josep Mayoral Antigas 

 
 
Cinquè.- Nomenar representants municipals als òrgans de govern d’entitats privades a 
les persones següents: 
 
Creu Roja Comitè Comarcal/local a Granollers-Aiguafreda-l’Ametlla – Sra. M.del Mar Sánchez 
Martínez  
 
Fundació Privada Hospital Asil de Granollers 
President: Alcalde de Granollers – Josep Mayoral Antigas 
Representant de l’Ajuntament en el Patronat de la Fundació: Sra. Montserrat Roca 
 
Fundació Privada Bertran de Seva per a la Gestió de Serveis Sanitaris i Socials 
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral Antigas 
Sra. Montserrat Roca 
 
Fundació Privada BM Granollers – Sr. Álvaro Ferrer Vecilla 
 
Fundació Maspons i Camarasa 
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral i Antigas 
Sra. Maria Villegas Rueda – Sra. Andrea Canelo Matito 
 
Fundació Orquestra de Cambra de Granollers 
Regidora de Cultura – Sra. Maria Villegas Rueda 
Sr. Josep Maria Roger i Carme Palma 
 
Fundació El Xiprer Vallès Oriental – Sra M. del Mar Sánchez 
 
 
Aprovada per unanimitat 
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12.  
Donar compte de les resolucions d'alcaldia relatives a nomenaments de 
personal eventual. 
 
https://videoactes.granollers.cat/session/sessionDetail/8a8a8ab86a8d1f3e016bb28cf7e601e
2?startAt=6760.0&endsAt=681 6.0 

  
Identificació de l’expedient 

Proposta relativa a donar compte al Ple de les resolucions d’acaldia núm. E-

4334/2019 (exp. 855/2019/3),  núm. E-4315/2019 (exp. 859/2019/3), núm. E-

4314/2019 (exp. 860/2019/3), núm. E-4313/2019 (exp 861/2019/3), de 15 de juny 

2019 relativa a nomenar personal eventual, personal eventual de suport al grup 

municipal d’ERC, del grup municipal Primàries i grup municipal Junts per 

Granollers de respectivament, amb efectes 15 de juny de 2019 i , núm. E-

4681/2019 (exp. 880/2019/3), de 1 de juliol 2019 relativa a nomenar personal 

eventual del grup municipal Ciutadans, amb data d’efectes 1 de juliol 2019 

En data 15 de juny de 2019, s'ha aprovat les resolucions d'Alcaldia següents: 

Núm. E-4334/2019 (exp. 855/2019/3), de 15 de juny 2019,  relativa a nomenar 

personal eventual amb efectes 15 de juny de 2019. 

Núm. E-4315/2019 (exp. 859/2019/3), de 15 de juny 2019, relativa a a nomenar 

personal eventual de suport al grup municipal d’ERC, amb efectes 15 de juny de 

2019. 

Núm. E-4314/2019 (exp. 860/2019/3), de 15 de juny 2019, relativa a a nomenar 

personal eventual de suport al grup municipal Primàries, amb efectes 15 de juny de 

2019. 

Núm. E-4313/2019 (exp. 861/2019/3), de 15 de juny 2019, relativa a nomenar 

personal eventual, personal eventual de suport al grup municipal Junts per Granollers, 

amb efectes 15 de juny de 2019. 

Núm. E-4681/2019 (exp. 880/2019/3), de 1 de juliol 2019 relativa a nomenar personal 

eventual del grup municipal Ciutadans, amb data d’efectes 1 de juliol 2019 

.Fonaments de dret 

Article 12 del Real decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text 

refós de la llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic 

Articles 304, 305 Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril de la Llei Municipal i de Règim 

Local de Catalunya  

Articles 9, 10, 11 i 15 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, del Reglament de personal 

al servei d eles entitats locals de Catalunya 

Articles 104, 104 bis, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril de la Llei de bases de règim local. 
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Article 176 del Real decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril del Text refós de les 

disposicions legals vigents en matèria de règim local 

Es proposa a ple de la corporació 

Primer. Donar compte al Ple de les resolucions d'alcaldia Núm. E-4334/2019 (exp. 

855/2019/3), de 15 de juny 2019,  relativa a nomenar personal eventual amb efectes 

15 de juny de 2019. 

Núm. E-4315/2019 (exp. 859/2019/3), de 15 de juny 2019, relativa a a nomenar 

personal eventual de suport al grup municipal d’ERC, amb efectes 15 de juny de 

2019. 

Núm. E-4314/2019 (exp. 860/2019/3), de 15 de juny 2019, relativa a a nomenar 

personal eventual de suport al grup municipal Primàries, amb efectes 15 de juny de 

2019. 

Núm. E-4313/2019 (exp. 861/2019/3), de 15 de juny 2019, relativa a nomenar 

personal eventual, personal eventual de suport al grup municipal Junts per Granollers, 

amb efectes 15 de juny de 2019. 

Núm. E-4681/2019 (exp. 880/2019/3), de 1 de juliol 2019 relativa a nomenar personal 

eventual del grup municipal Ciutadans, amb data d’efectes 1 de juliol 2019. 

Segon. Notificar aquest acord a les persones interessades 

Tercer. Publicar aquest acord al butlletí oficial de la Província 

 
L’Ajuntament en Ple n’ha pres coneixement 
 
13.  
Fixar el règim de dedicació i retribucions de càrrecs electes. 
 
https://videoactes.granollers.cat/session/sessionDetail/8a8a8ab86a8d1f3e016bb28cf7e601e
2?startAt=6816.0&endsAt=714 6.0 

 
Fets 
 
Celebrades les Eleccions Locals en data 26 de maig de 2019, convocades mitjançant 
Reial decret 209/2019 d’1 d’abril, i constituït l’Ajuntament en sessió plenària 
extraordinària el dia 15 de juny de 2019, resulta convenient procedir a l’establiment del 
règim de dedicació dels membres d'aquesta corporació i a la determinació del nou 
règim de retribucions. 
 
Fonaments de dret 
 
De conformitat amb el que disposen els articles 75 i següents de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les bases del règim local, en concordança amb l'article 166 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei 
municipal i de règim local de Catalunya, dins dels límits màxims establerts per la Llei 
de pressupostos generals de l’Estat, els membres de les Corporacions Locals tenen el 
dret de percebre retribucions per l'exercici dels seus càrrecs quan els desenvolupin en 
règim de dedicació exclusiva o parcial, i seran donats d'alta en el règim general de la 
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Seguretat Social, assumint les corporacions el pagament de les quotes empresarials 
que correspongui. 
 
L'article 75 bis de la Llei 7/1985, afegit per l'article 1 de la Llei 27/2013, determina el 
règim retributiu de les corporacions locals i del personal al servei de les entitats locals 
i els límits màxims que poden percebre en funció del nombre d'habitants que en el cas 
de Granollers es troba en la franja compresa entre 50.001 a 75.000 habitants i la 
retribució màxima d'un secretari d'estat menys el 35%, salari que determina 
anualment la Llei de pressupostos de l'Estat. 
 
L'article 151 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya i 
l'article 84 del Reglament orgànic municipal pel que fa a les retribucions dels regidors i 
regidores a dedicació exclusiva o parcial. 
 
L'article 75 ter de la Llei 7/1985, afegit per l'article 1 de la Llei 27/2013, determina la 
limitació dels càrrecs públics de les entitats locals amb dedicació exclusiva i l'apartat i) 
de l'esmentat article diu que els ajuntaments de municipis amb població compresa 
entre 50.001 i 100.000 habitants, els membres que podran prestar els seus serveis en 
règim de dedicació exclusiva no excedirà de 15. 
 
Atès que hi ha suficient consignació pressupostaria a les partides: 
J1210 91210 10000   
J1210 91210 16000 
 
Es proposa al Ple de l'Ajuntament : 
Primer. Acordar que l'import a percebre pels membres de la corporació que exerciran 
el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva o parcial, seran: 
 
Alcalde amb dedicació exclusiva ...................................... 63.466,90 euros bruts anuals. 
Tinent/a d’alcalde amb dedicació exclusiva ...................... 51.053,80 euros bruts anuals. 
Regidor/a amb dedicació exclusiva .................................. 51.053,80 euros bruts anuals. 
Tinent/a d’alcalde amb dedicació parcial del 75% ............ 38.290,35 euros bruts anuals. 
Tinent/a d’alcalde amb dedicació parcial del 50% ............ 25.526,90 euros bruts anuals. 
Regidor/a amb dedicació parcial del 75% ........................ 38.290,35 euros bruts anuals. 
Regidor/a amb dedicació parcial del 50% ........................ 25.526,90 euros bruts anuals. 
 
Segon. Els regidors i regidores que exerciran el càrrec en règim de dedicació 
exclusiva o parcial i les seves retribucions anuals són els que a continuació es 
relacionen: 
 
1. ALCALDE 

 
Nom Retribucions brutes anuals 

 
Senyor Josep Mayoral i Antigas 63.466,90 € 

 
2. TINENTS I TINENTES D’ALCALDE EN RÈGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA 

 
Nom i Càrrec Retribucions brutes anuals 

 

Senyora Alba Barnusell Ortuño ........................................................ 51.053,80 € 
Senyora Andrea Canelo Matito ......................................................... 51.053,80 € 
Senyor Francesc Aroles Pou ............................................................ 51.053,80 € 
Senyor Albert Camps Giró ................................................................ 51.053,80 € 
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3. REGIDOR O REGIDORA EN RÈGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA 

 
Nom i Càrrec Retribucions brutes anuals 

 
Senyor Edmundo Rodolfo Benza Alegria 51.053,80 € 
Senyor Juan Manuel Segovia Ramos 51.053,80 € 

Senyora Maria del Mar Sánchez Martínez 51.053,80 € 
 
4. TINENTS I TINENTES D’ALCALDE EN RÈGIM DE DEDICACIÓ PARCIAL 

 
 
Nom i Càrrec Retribucions brutes anuals 

 
Senyora Mónica Oliveres Guixer (50%) 25.526,90 € 
Senyor/a Gemma Giménez Torres (50%) 25.526,90 € 
Senyor Álvaro Daniel Ferrer Vecilla (75%) 38.290,35 € 

 
5. REGIDOR O REGIDORA EN RÈGIM DE DEDICACIÓ PARCIAL 

 
Nom i Càrrec Retribucions brutes anuals 

 
Senyora Maria Villegas Rueda (50%) 25.526,90 € 

 
Les retribucions brutes anuals seran distribuïdes en 14 pagues, dotze corresponents a 
les diferents mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats 
de juny i desembre. 
 
Tercer. Les retribucions brutes anuals a percebre pels membres de la Corporació que 
exerceixin el seu càrrec amb dedicació parcial del 75%, comporta una dedicació 
mínima de 30 hores setmanals i amb dedicació parcial del 50%, comporta una 
dedicació mínima de 20 hores setmanals. 
 
Quart. Reconèixer el dret de tots els membres que exerceixin el seu càrrec amb 
dedicació exclusiva o parcial a ser donats d’alta en el règim general de la seguretat 
social, i cotitzar per totes les contingències regulades en la seva legislació específica. 
 
Cinquè. Acordar la data d’efectes de les retribucions econòmiques a 15 de juny de 
2019 al senyor Josep Mayoral i Antigas, senyora Alba Barnusell Ortuño, senyora 
Mònica Oliveres Guixer, senyor Edmundo Rodolfo Benza Alegria, senyor Juan Manuel 
Segovia Ramos, senyora Maria del Mar Sánchez Martínez i senyor Albert Camps 
Giró, respecte de la dedicació que tenien en aquella data. 
 
La resta de casos mantindran la dedicació i retribucions que tenien en data 15 de juny, 
i la data d’efectes dels increments de dedicació i retribucions econòmiques serà el 10 
de juliol de 2019, del senyor Álvaro Daniel Ferrer Vecilla que passa d’una dedicació i 
retribucions del 50% a una dedicació i retribucions del 75%, a la senyora Andrea 
Canelo Matito que passa d’una dedicació i retribucions del 50% a una dedicació i 
retribucions del 100% i el senyor Francesc Aroles Pou que passa d’una dedicació i 
retribucions del 75% a una dedicació i retribucions del 100%. 
 
La data d’efectes de les retribucions econòmiques a 10 de juliol de 2019, a les 
senyores Gemma Giménez Torres i la senyora Maria Villegas Rueda. 
 
Sisè. Acordar que les quantitats assignades com a retribucions se’ls practicarà la 
corresponent retenció de l’IRPF, i s’actualitzaran automàticament en funció de 
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l’increment establert anualment a la llei de pressupostos generals de l’Estat per a les 
retribucions de personal. 
 
Setè. Acordar que els membres de la Corporació que desenvolupin el seu càrrec en 
règim de dedicació exclusiva o parcial tindran dret, en el moment del seu cessament, 
per qualsevol de les causes previstes legalment, a percebre la part proporcional que 
hagin acreditat corresponent a les pagues extraordinàries i vacances. 
 
Vuitè. Acordar que les indemnitzacions per raó del servei 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. 
 
Novè. Notificar el present acord a les persones interessades. 
 
Desè. Publicar aquest acord al butlletí oficial de la província, en compliment del que 
disposa l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local i difondre el seu contingut, en compliment del principi de transparència, 
mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica municipal, 
d’acord amb els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
transparència, accés a la informació i bon govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 
29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern de Catalunya. 
 

S'aprova per majoria absoluta, amb els 14 vots favorables del Grup Municipal del 
PSC-CP;  les 8 abstencions dels Grups Municipals d’ERC-AM, de JuntsXGranollers, 
de Cs; i el vot en contra del Grup Municipal de Primàries. 
 
 
14.  
Fixar el règim d’indemnitzacions en concepte d’assistència a òrgans col·legiats, 
per als membres que no desenvolupin les seves funcions en règim de dedicació 
exclusiva o parcial. 
 
https://videoactes.granollers.cat/session/sessionDetail/8a8a8ab86a8d1f3e016bb28cf7e601e
2?startAt=7146.0&endsAt=724 1.0 

Fets 

Celebrades les Eleccions Locals en data 26 de maig de 2019, convocades mitjançant 
Reial decret 209/2019 d’1 d’abril, i constituït l’Ajuntament en sessió plenària 
extraordinària el dia 15 de juny de 2019, resulta convenient procedir a l’establiment 
del règim de dedicació dels membres d'aquesta corporació i a la determinació del nou 
règim de retribucions. 

Fonaments de dret 

L’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del règim local 
estableix el dret a percebre indemnitzacions, en la quantia i condicions que estableixi 
el Ple de la corporació, en concepte d'assistències per la concurrència efectiva a les 
sessions dels òrgans col·legiats dels quals formen part, així com, també, a ser 
indemnitzats per les despeses efectives realitzades en l’exercici del càrrec. 

L'art. 1 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de 
l'Administració Local, modifica la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de 
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règim local, i en el punt 18 inclou un nou article 75 bis, apartat 3, a aquesta Llei 
7/1985 establint que: "3. Sólo los miembros de la Corporación que no tengan 
dedicación exclusiva ni dedicación parcial percibirán asistencias por la concurrencia 
efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de la Corporación de que formen 
parte, en la cuantía señalada por el Pleno de la misma ". 
Atès que hi ha suficient consignació pressupostaria a la partida: 
J1210 91210 23000 

Es proposa al Ple de l'Ajuntament 

Primer. Assignar als membres de la corporació que no exerceixin les seves funcions 
amb dedicació exclusiva ni parcial un règim d’indemnització per la concurrència 
efectiva als òrgans col·legiats següents de l’Ajuntament: 

Per l’assistència a les comissions informatives de caràcter permanent que en formin 
part, 150 euros per sessió. 

Per l’assistència a les sessions plenàries municipals, 200 euros per sessió. 

Segon. Fixar una quantia de 500 euros mensuals, per als portaveus dels grups 
municipals que no tinguin ni dedicació exclusiva ni parcial. Aquesta quantia és en 
concepte de l’especial dedicació que suposa la intervenció en representació del grup 
municipal. 

Aquesta quantitat compensa  la coordinació de les funcions pròpies del grup municipal 
al que representen, tan en matèries representatives com organitzatives, per la 
preparació i seguiment de temes que es presentin davant del Ple, amb una estimació 
quan a dedicació de 10 hores setmanals.   

 
Tercer. Publicar aquest acord al butlletí oficial de la província, en compliment del que 
disposa l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local i difondre el seu contingut, en compliment del principi de transparència, 
mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica municipal, 
d’acord amb els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
transparència, accés a la informació i bon govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 
29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern de Catalunya. 
 
 
Aprovada per unanimitat 
 
15. 
Modificar la plantilla i la relació de llocs de treball. 
 
https://videoactes.granollers.cat/session/sessionDetail/8a8a8ab86a8d1f3e016bb28cf7e601e
2?startAt=7241.0&endsAt=7367.0 

 
 Identificació de l’expedient: 

Modificar la plantilla i la relació de llocs de treball 
Fets:  
 
L'Ajuntament en Ple de data 30 d’octubre de 2018 va dictar acord pel qual s'aprova la 
plantilla i relació de llocs de treball per a l'any 2019. 
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Per necessitats de l'organització i d'acord amb la facultat que atorga l'article 72  del 
Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre pel que s'aprova el text refós de la Llei 
de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, es proposa la modificació següent: 

1. Amortitzar una plaça de personal eventual d’Assessor/a-coordinador/a i un lloc de 
treball d’Assessor/a-coordinador/a. 

2. Modificar la denominació dels diferents llocs de treball de Personal de suport de 
grup municipal, passant a denominar-se genèricament “Personal de suport de grup 
municipal”. 

3. Amortitzar una plaça de personal eventual de Personal de suport de grup municipal 
i un  lloc de treball de Personal de suport grup municipal . 

4. Crear quatre llocs de treball denominats Director/a d’Àrea; complement de destí 28; 
complement específic 52; classificació professional, A1/A2; núm. de fitxa 421; nivell de 
català, C1; forma de provisió lliure designació; règim personal funcionari/laboral; del 
col·lectiu/cossos d'administració general/especial; jornada completa. 

5. Amortitzar el lloc de treball denominat Director/a de Serveis d’Hisenda; complement 
de destí 27; complement específic 51; classificació professional, A1/A2; núm. de fitxa 
147; nivell de català, C1; forma de provisió lliure designació; règim personal 
funcionari; del col·lectiu/cossos d'administració general/especial; jornada completa. 

6. Amortitzar el lloc de treball denominat Tècnic/a mitjà/ana de serveis personals; 
complement de destí 18; complement específic 24; classificació professional, A2; 
núm. de fitxa 323; nivell de català, C1; forma de provisió concurs-oposició; règim 
personal funcionari; del col·lectiu/cossos d'administració especial; jornada completa. 

7. Crear una plaça de Tècnic/a mitjà/ana, personal laboral, grup A2 i crear un lloc de 
treball denominat Director/a de serveis de coordinació de govern; complement de 
destí 27; complement específic 51; classificació professional, A1/A2; núm. de fitxa 
422; nivell de català, C1; forma de provisió lliure designació; règim personal 
funcionari/laboral; del col·lectiu/cossos d'administració general/especial; jornada 
completa. 

8. Crear un lloc de treball denominat Director/a de serveis d’urbanisme i habitatge; 
complement de destí 27; complement específic 51; classificació professional, A1/A2; 
núm. de fitxa 423; nivell de català, C1; forma de provisió lliure designació; règim 
personal funcionari/laboral; del col·lectiu/cossos d'administració general/especial; 
jornada completa i amortitzar un lloc de treball de Cap de servei d’urbanisme; 
complement de destí 25; complement específic 49; classificació professional, A1/A2; 
núm. de fitxa 51; nivell de català, C1; forma de provisió lliure designació; règim 
personal funcionari; del col·lectiu/cossos d'administració general/especial; jornada 
completa. 

9. Crear un lloc de treball denominat Director/a de serveis de projectes i medi ambient; 
complement de destí 27; complement específic 51; classificació professional, A1/A2; 
núm. de fitxa 424; nivell de català, C1; forma de provisió lliure designació; règim 
personal funcionari/laboral; del col·lectiu/cossos d'administració general/especial; 
jornada completa i amortitzar un lloc de treball de Cap de l’Àrea de Territori i Ciutat; 
complement de destí 27; complement específic 51; classificació professional, A1; 
núm. de fitxa 70; nivell de català, C1; forma de provisió lliure designació; règim 
personal funcionari; del col·lectiu/cossos d'administració especial; jornada completa. 

10. Crear un lloc de treball denominat Director/a de serveis d’Educació i Esports; 
complement de destí 27; complement específic 51; classificació professional, A1/A2; 
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núm. de fitxa 425; nivell de català, C1; forma de provisió lliure designació; règim 
personal funcionari/laboral; del col·lectiu/cossos d'administració general/especial; 
jornada completa i amortitzar un lloc de treball de Cap de servei del consell de la FP i 
l’ocupació i dels programes d’inserció i educació permanent; complement de destí 25; 
complement específic 49; classificació professional, A1/A2; núm. de fitxa 257; nivell de 
català, C1; forma de provisió lliure designació; règim personal funcionari/laboral; del 
col·lectiu/cossos d'administració general/especial; jornada completa. 

11. Modificar el lloc de treball de Tresorer/a que passarà de tenir un complement 
específic 51 a un complement específic 52. 

D'acord amb l'article 37 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre pel que 
s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, es tractarà a la 
Mesa de Negociació el 4 de juliol de 2019, els canvis proposats.  

Fonaments de dret 

D'acord amb els articles 37, 69 i 72 Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre pel 
que s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic. 

D'acord amb allò que disposa l'article 27 i l'article 31 i 32 del Decret 214/90, pel qual 
s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals. 

Els articles 291 i 294 de la llei 8/1987, de 15 d'abril, de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya. 

L'article 22.3 i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del règim local. 

Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018. 

Es proposa al Ple de la corporació: 

Primer. Aprovar  la modificació de la PLANTILLA  amb el detall següent: 

1. Amortitzar una plaça de personal eventual d’Assessor/a-coordinador/a . 

2. Amortitzar una plaça de personal eventual de Personal de suport de grup municipal. 

3. Crear una plaça de Tècnic/a mitjà/ana, personal laboral, grup A2 . 

Segon. Aprovar la modificació de la RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL amb el detall 
següent: 

1. Amortitzar un lloc de treball d’Assessor/a-coordinador/a. 

2. Modificar la denominació dels diferents llocs de treball de Personal de suport de 
grup municipal, passant a denominar-se genèricament “Personal de suport de grup 
municipal”. 

3. Amortitzar un lloc de treball de Personal de suport grup municipal . 

4. Crear quatre llocs de treball denominats Director/a d’Àrea; complement de destí 28; 
complement específic 52; classificació professional, A1/A2; núm. de fitxa 421; nivell de 
català, C1; forma de provisió lliure designació; règim personal funcionari/laboral; del 
col·lectiu/cossos d'administració general/especial; jornada completa. 

5. Amortitzar el lloc de treball denominat Director/a de Serveis d’Hisenda; complement 
de destí 27; complement específic 51; classificació professional, A1/A2; núm. de fitxa 
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147; nivell de català, C1; forma de provisió lliure designació; règim personal 
funcionari; del col·lectiu/cossos d'administració general/especial; jornada completa. 

6. Amortitzar el lloc de treball denominat Tècnic/a mitjà/ana de serveis personals; 
complement de destí 18; complement específic 24; classificació professional, A2; 
núm. de fitxa 323; nivell de català, C1; forma de provisió concurs-oposició; règim 
personal funcionari; del col·lectiu/cossos d'administració especial; jornada completa. 

7. Crear un lloc de treball denominat Director/a de serveis de coordinació de govern; 
complement de destí 27; complement específic 51; classificació professional, A1/A2; 
núm. de fitxa 422; nivell de català, C1; forma de provisió lliure designació; règim 
personal funcionari/laboral; del col·lectiu/cossos d'administració general/especial; 
jornada completa. 

8. Crear un lloc de treball denominat Director/a de serveis d’urbanisme i habitatge; 
complement de destí 27; complement específic 51; classificació professional, A1/A2; 
núm. de fitxa 423; nivell de català, C1; forma de provisió lliure designació; règim 
personal funcionari/laboral; del col·lectiu/cossos d'administració general/especial; 
jornada completa i amortitzar un lloc de treball de Cap de servei d’urbanisme; 
complement de destí 25; complement específic 49; classificació professional, A1/A2; 
núm. de fitxa 51; nivell de català, C1; forma de provisió lliure designació; règim 
personal funcionari; del col·lectiu/cossos d'administració general/especial; jornada 
completa. 

9. Crear un lloc de treball denominat Director/a de serveis de projectes i medi ambient; 
complement de destí 27; complement específic 51; classificació professional, A1/A2; 
núm. de fitxa 424; nivell de català, C1; forma de provisió lliure designació; règim 
personal funcionari/laboral; del col·lectiu/cossos d'administració general/especial; 
jornada completa i amortitzar un lloc de treball de Cap de l’Àrea de Territori i Ciutat; 
complement de destí 27; complement específic 51; classificació professional, A1; 
núm. de fitxa 70; nivell de català, C1; forma de provisió lliure designació; règim 
personal funcionari; del col·lectiu/cossos d'administració especial; jornada completa. 

10. Crear un lloc de treball denominat Director/a de serveis d’Educació i Esports; 
complement de destí 27; complement específic 51; classificació professional, A1/A2; 
núm. de fitxa 425; nivell de català, C1; forma de provisió lliure designació; règim 
personal funcionari/laboral; del col·lectiu/cossos d'administració general/especial; 
jornada completa i amortitzar un lloc de treball de Cap de servei del consell de la FP i 
l’ocupació i dels porgrames d’inservió i educació permanent; complement de destí 25; 
complement específic 49; classificació professional, A1/A2; núm. de fitxa 257; nivell de 
català, C1; forma de provisió lliure designació; règim personal funcionari/laboral; del 
col·lectiu/cossos d'administració general/especial; jornada completa. 

11. Modificar el lloc de treball de Tresorer/a que passarà de tenir un complement 
específic 51 a un complement específic 52. 

Tercer. Publicar al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya aquesta modificació. 

 
S'aprova per majoria absoluta, amb els 14 vots favorables del Grup Municipal del 
PSC-CP i  les 9 abstencions dels Grups Municipals d’ERC-AM, de JuntsXGranollers, 
de Cs i de Primàries. 
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16.  
Determinar el nombre, característiques i retribucions del personal eventual. 
 
https://videoactes.granollers.cat/session/sessionDetail/8a8a8ab86a8d1f3e016bb28cf7e601e
2?startAt=7367.0&endsAt=7520.364 

  
Identificació de l’expedient 

Determinar el nombre, característiques i retribucions del personal eventual de 

l’Ajuntament de Granollers 

Fets 

Atès que és voluntat d'aquesta Corporació dotar-se de personal eventual de 

conformitat amb el que regula l'article 12 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut 

bàsic de l'empleat públic i d'acord amb la normativa que regula aquest personal a 

l'administració local. 

Atès que a la plantilla i relació de llocs de treball aprovats en sessió plenària del dia 
30’octubre de 2018 hi consta: 

- 3 dotacions de la plaça i lloc de treball d’assessor/a-coordinador/a 
- 4 dotacions de la plaça i lloc de treball de personal de suport als grups 

municipals 
 

Atès que la descripció i funcions del lloc de treball d’assessor/a-coordinador/a i 

personal de suport de grup municipal van ser aprovats per Ple en sessió del dia 1 de 

juliol de 2015. 

 

Atès que les retribucions d'aquest personal eventual han de ser aprovades pel Ple de 

la Corporació, d'acord amb l'article 104 de la Llei 7/1985, i demés normativa 

aplicable, es proposa establir les retribucions econòmiques del personal eventual 

d'acord amb el detall següent: 

Assessor/a-Coordinador/a: retribució brut anual:   56.542,26€  

Personal de suport grup municipal: retribució brut anual:  27.051,76€ 

 

Atès que hi ha suficient consignació pressupostaria a les partides: 
J1210 91210 10000   
J1210 91210 16000 
 

Fonaments de dret 

Article 104  i 104.bis de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim 

local, modificada per la llei 27/2013, de 27 de desembre de racionalització i 

sostenibilitat de l'administració local. 

 

Article 12 del real decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text 

refós de la llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic. 
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Article 304 i 305 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril de la llei municipal i de 

règim local de Catalunya. 

 

Articles 9, 10, 11 i 15 decret 214/1990, de 30 de juliol, del reglament de personal al 

servei de les entitats locals de Catalunya,  

Article 176.1 i 2 del real decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril del text refós de les 

disposicions legals vigents en matèria de règim local ,  

 

Es proposa al Ple de la Corporació, 

Primer. Acordar el número de places i llocs de treball de personal eventual, amb un 

nombre total de 7, amb el detall següent: 

Plantilla 

 

ENS: Ajuntament 

ESCALA: Eventuals  

SUBESCALA: Eventuals 

PLAÇA: Assessor/a-Coordinador/a  

RELACIÓ: Eventual 

DOTACIÓ: 3 

VACANTS: 0 

ENS: Ajuntament  

ESCALA: Eventuals  

SUBESCALA: Eventuals 

PLAÇA: Personal de suport grup municipal  

RELACIÓ: Eventual 

DOTACIÓ: 4  

VACANTS: 0 

 

Relació de llocs de treball   

DENOMINACIÓ: Assessor/a-Coordinador/a  

NÚM DOTACIONS: 3 

NÚM. VACANTS: 0  

ENQUADRAMENT ORGÀNIC: Alcaldia 

FORMA DE PROVISIÓ: Nomenament d’alcaldia  

RÈGIM: Eventual 

COL·LECTIU (Cossos): 

Eventual JORNADA: Jornada 

completa 

DENOMINACIÓ: Personal de suport grup municipal  

NÚM DOTACIONS: 4 

NÚM. VACANTS: 0  

ENQUADRAMENT ORGÀNIC: Secretaria 

FORMA DE PROVISIÓ: Nomenament d’alcaldia 

RÈGIM: Eventual 
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COL·LECTIU (Cossos): Eventual  

JORNADA: Jornada completa 

 

Segon. Acordar les retribucions econòmiques, que percebrà el personal eventual 

d'acord amb el detall següent: 

Assessor/a-Coordinador/a: retribució brut anual:   56.542,26€*  

Personal de suport grup municipal: retribució brut anual:  27.051,76€* 

 

* No inclou la quota empresarial a la Seguretat Social 

 

Tercer. Acordar que les quantitats assignades com a retribucions se’ls practicarà la 

corresponent retenció de l’IRPF, i s’actualitzaran automàticament en funció de 

l’increment establert anualment a la llei de pressupostos generals de l’Estat per a les 

retribucions de personal. 

Quart. Notificar el present acord a les persones interessades i publicar -ho al Butlletí 

Oficial de la Província 

 
S'aprova per majoria absoluta, amb els 17 vots favorables dels Grups Municipals del 
PSC-CP i d’ERC-AM; i les 6 abstencions dels Grups Municipals, de JuntsXGranollers, 
de Cs i de Primàries. 
 
 
 
 
I no havent-hi altres assumptes per tractar s’aixeca la sessió quan són les vint-i-una i 
trenta i s’estén aquesta acta de la qual dono fe. 
 
 
 


