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

Dia: 25 d'octubre de 2017.
Hora d’inici: 17:05 hores, en 1a convocatòria
Lloc: Sala de la Junta de Govern de l’Ajuntament de Granollers (plaça Porxada, 6)
Assistents:
President:

Josep Mayoral i Antigas (PSC-CP), Alcalde de Granollers

Vice-presidenta:

Andrea Canelo Matito (PSC-CP), Regidora de Promoció Econ.

Vocals amb veu i vot:

.
.
.
.

Alba Barnusell i Ortuño (PSC-CP).
Ferran Raga i Serra (ERC-AG-AM).
Josep M. Gontan Ferrer (CpG-CUP-PA)
Roberto Carmany Valls (C's)

Assistents amb dret a veu: . Jordi Táboas Suàrez, Director General de GM.
. Oscar Riu Garcia (UGT).
· Jordi Montpart López, Coordinador Tècnic de GM.

Excusen la seva assistència: Arnau Castella i Pérez (PdeCAT); José Maria Moya
Losilla (PP); i Gonzalo Plata Jiménez, en representació de CCOO.
També hi assisteix la Sra. Emília Macias Rosado (CCOO), per delegació del Sr.
Gonzalo Plata Jiménez.
Secretari:

Antoni Casañas Casañas, per delegació.

Interventor:

Francesc Aragón Sánchez.

ORDRE DEL DIA:
1. Aprovar l’acta de la sessió de data 29 de març de 2017.
2.-Canvi del representant del grup municipal Ciutadans al Consell d’Administració de
l’EPE.
3.- Formulació de la plantilla i la relació de llocs de treball per a l’any 2018 i
elevació al Ple de l’Ajuntament de Granollers.
4.- Formulació de la previsió anual d’ingressos i despeses i el programa d’actuació
per a l’any 2018 i elevació al Ple de l’Ajuntament de Granollers.
5.- Proposta inicial de la modificació de l’article 22 dels estatuts de l’EPE en quan a
les funcions de la tresoreria i elevació al Ple de l’Ajuntament de Granollers

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
El Sr. Mayoral, que actua com a president, dona la benvinguda als assistents, i
inicia la reunió per tractar els punts que integren l’ordre del dia de la convocatòria:
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE DATA 29 DE MARÇ DE 2017.
És aprovada per unanimitat dels assistents l’Acta de la sessió anterior, celebrada el
dia 29 de març de 2017, sense cap esmena.
2. CANVI DEL REPRESENTANT DEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS AL
CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE L'EPE.
El Sr. Mayoral dona compte als assistents del canvi de representant del grup
Ciutadans al si del Consell d'Administració, a petició del propi grup municipal.
D'aquesta manera el Sr. Roberto Carmany Valls, substitueix el Sr. Enric Messeguer
Casas, el qual cessa en el seu càrrec de membre del Consell d'Administració.
Els assistents a la sessió resten assabentats d'aquesta informació.
3. PROPOSTA RELATIVA A LA FORMULACIÓ DE LA PLANTILLA I LA RELACIÓ
DE LLOCS DE TREBALL PER A L'ANY 2018 I ELEVACIÓ AL PLE DE
L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS.
El Sr. Josep Mayoral dona compte als assistents de la proposta relativa a la
formulació de la plantilla i la relació de llocs de treball per a l'any 2018 per a l'EPE.
El Sr. Táboas, Director de Granollers Mercat, EPE, pren la paraula i presenta als
assistents la següent proposta:
«La proposta de plantilla de Granollers Mercat per a 2018 incorpora 5 places de
nova creació. El nombre total de places de l’entitat serà de 19 places amb aquesta
ampliació.
a) Places de nova creació:
Es proposa crear 5 places de tècnic/a mitjà/ana del grup de titulació A2.
La proposta de relació de llocs de treball de Granollers per a 2018 incorpora les
següents modificacions:
a) Llocs de treball de nova creació:
Es proposa la creació de 4 llocs de treball de tècnic/a mitjà/ana de promoció
econòmica, del grup de titulació A2, amb complement de destí 18 i complement
específic 18, de característiques idèntiques als ja existents a la relació de llocs de
treball.
Es proposa la creació d’1 lloc de treball de responsable d’administració i
comptabilitat, del grup de titulació A2, amb complement de destí 20 i complement
específic 22, que no existia a la relació de llocs de treball.
b) Llocs de treball a transformar
Es proposa transformar 1 lloc de treball de tècnic/a mitjà/ana de formació A2-16-9,
mitjançant la modificació de la seva denominació, complement de destí i

complement específic, en 1 lloc de treball de tècnic/a mitjà/ana de promoció
econòmica A2-18-18.
Es proposa transformar 1 lloc de treball de coordinador/a tècnic/a A2-22-26,
mitjançant la modificació de la seva denominació i de la fitxa descriptiva, en 1 lloc
de treball de responsable del servei de comerç i fires A2-22-26.
Vista la relació de places de la plantilla de Granollers Mercat, on es detalla la
denominació de la plaça, el tipus de plaça, el grup de titulació d’accés, i la dotació
per a cada tipus de plaça amb expressió de les que es troben vacants.
Vista la relació de llocs de treball de Granollers Mercat, on es detalla la denominació
del lloc, els complements retributius, la forma de provisió i la dotació per a cada
tipus de lloc.
FONAMENTS DE DRET:
Atès el que disposa l’article 85 bis e) de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases del
Règim Local.
Atès el que disposen els articles 8 e) i 12 e) dels Estatuts de Granollers Mercat.
Es proposa al Consell d’Administració que
ACORDI
Primer: Aprovar la plantilla de personal laboral de Granollers Mercat per a l’exercici
2018, d’acord amb el detall següent:

Denominació de la plaça

Grup Directiu LF

LT Vacant

Tècnic/a superior

A1

1

Tècnic/a mitjà/ana

A2

0

7

1

Tècnic/a auxiliar

C1

0

1

2

Auxiliar tècnic/a

C2

0

2

1

10

Total Personal Granollers Mercat

Total
1

5

13
3
2

3

5

19

LF: Laboral fix
LT: Laboral temporal

Segon.- Aprovar la relació de llocs de treball de Granollers Mercat per a l’exercici
2018, d’acord amb el detall següent:

Denominació del lloc
de treball

Grup Nivell

Director/a

A1/A2

Responsable del Servei
de Comerç i Fires

A2/C1

22

Compl.
Provisió Règim Català Dotació
específic

26

LD

PDP

C

1

LD

L

C

1

Responsable
d'Administració i
Comptabilitat
Responsable del Servei
Local d'Ocupació
Responsable del Servei
d'Emprenedoria
Tècnic/a mitjà/ana en
promoció económica

A2

20

22

CM

L

C

1

A2/C1

20

22

LD

L

C

1

A2/C1

20

22

LD

L

C

1

A2

18

18

CM

L

C

Tècnic/a especialista

C1

16

9

CM

L

C

1

Administratiu/va

C1

16

8

CM

L

C

2

Auxiliar Administratiu/va

C2

16

8

CM

L

C

2

9

19
LD: Lliure Designació
CM: Concurs de mèrits
PDP: Personal Directiu Professional
L: Laboral

Tercer.- Elevar aquest acord al Ple de l’Ajuntament de Granollers per a la seva
aprovació.»
Tot seguit, el Sr. Mayoral sotmet a aprovació l'anterior proposta, la qual és
aprovada per unanimitat dels assistents, acordant-se elevar-la al plenari de
l'Ajuntament per a la seva aprovació definitiva.

4. PROPOSTA RELATIVA A LA FORMULACIÓ DE LA PREVISIÓ ANUAL
D'INGRESSOS I DESPESES I EL PROGRAMA D'ACTUACIÓ PER A L'ANY 2018
I ELEVACIÓ AL PLE DE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS.
El Sr. Josep Mayoral dona compte als assistents de la proposta relativa a la
formulació de la previsió anual d'ingressos i despeses i del programa d'actuació per
a l'any 2018 per a l'EPE. El Sr. Táboas, Director de Granollers Mercat, EPE, pren la
paraula i explica als assistents quina és la previsió d'ingressos de l'EPE per a l'any
2018.
En primer lloc posa de manifest que els ingressos per la taxa turística es van
incrementant any rera any. També explica que actualment s'estan realitzant totes
les actuacions necessàries per a preparar l'adjudicació de la Fira de l'Ascensió dels
propers tres anys i que, en aquest sentit, s'ha vist que el model anterior, de gestió
única per part de Granollers Mercat funciona millor i, per tant, es vol tornar a
aquest model.
En quant al capítol de despeses, el Sr. Táboas explica que s'han mantingut les
mateixes de l'any anterior. Continua explicant que no hi han novetats respecte del
servei local d'ubicació, tot i que s'aplicarà un nou programa de la Generalitat
anomenat «Ubicat». Es continuarà amb la gestió dels plans d'ocupació municipals i,
en relació al SOC, s'ha posat en marxa el nou programa «50 plus» adreçat a
persones majors de 50 anys en situació d'atur.

El Sr. Táboas es remet al contingut del programa d'actuació i finançament, còpia del
qual s'ha fet entrega a cada un dels assistents a la sessió del Consell
d'Administració i destaca l'actuació prevista en els següents àmbits: empresa i
emprenedoria; internacionalització; punts TIC; comerç; i fires; destacant en aquest
punt la fira «Jugar per Jugar», la qual diu ha tingut un gran èxit de públic i està
prevista la seva celebració l'any vinent.
En aquest punt del col·loqui, s'obre un torn de paraules en relació amb aquest punt
de l'ordre del dia. Amb les següents intervencions:
El Sr. Josep Maria Gontán, pregunta quin ha estat l'increment de les despeses en
l'espai de les fires. El Sr. Táboas respon que actualment les empreses que tenen
estands a la fira corren amb les despeses de muntatge dels estands, tanmateix a
partir d'aquest any està previst fer licitacions dels 4 grans contractes de la Fira de
l'Ascensió per a cobrir un període de tres anys.
El Sr. Gontán pregunta si la contractació que es preveu realitzar en aquest sentit,
pot repercutir sobre el dèficit de les fires i el Sr. Táboas diu que aquest nou sistema
no te perquè afectar ni positiva ni negativament.
Continua preguntant el Sr. Gontán sobre el cost de contractació del programa
motor, previst en uns 38.000 euros i vol saber a quin concepte correspon aquesta
despesa. El Sr. Tàboas explica que es tracta d'una línia de subvencions del SOC per
a AODL i que hi han dos; una és per eficiència energètica i l'altra, per aquest
programa. La persona en qüestió presta serveis d'assessorament al sector del
motor. En relació amb la fira del motor, el Sr. Gontán voldria saber per quin motiu
hi ha un increment de previsió de 2.000 euros a 10.000 euros; el Sr. Tàboas explica
que la idea de fer-ho així, és poder incrementar la promoció de la fira del motor.
Pel que fa al pressupost destinat a la Fira de l'Ascensió, el Sr. Gontán voldria saber
els motius de l'increment del pressupost de la fira a 30.000 euros; El Sr. Tàboas
explica que en edicions anteriors, part de la despesa de la fira passava per
l'operador i ara ho assumeix Granollers Mercat, però el diferencial és el mateix, de
100.000 euros.
Intervé en aquest punt de la sessió el Sr. Ferran Raga i realitza una consulta en
relació amb el pla de xoc de Granollers. Els Srs. Josep Mayoral i Andrea Canelo
responen que aquesta qüestió va quedar resolta al Consell Econòmic i Social,
mitjançant un informe escrit que es va entregar al Sr. Pep Mur, representant del
grup municipal ERC-AG-AM en aquell Consell municipal, en base als resultats d'una
enquesta a la població realitzada per Granollers Mercat.
Seguidament, torna a intervenir el Sr. Josep Maria Gontán i pregunta els motius de
les despeses d'acció social que estan previstes pel personal de Granollers Mercat. El
Sr. Francesc Rubio respon que, d'acord amb el conveni d'empresa de l'Ajuntament
de Granollers, el personal de Granollers Mercat, també te dret a gaudir d'aquests
beneficis per acció social.
Tot seguit, el Sr. Mayoral sotmet a aprovació l'anterior proposta, la qual és
aprovada amb el següent resultat, acordant-se elevar-la al plenari de l'Ajuntament
per a la seva aprovació definitiva:
Vots a favor:
Vots en contra:
Abstenció:

PSC-CP
CpG-CUP-PA
ERC-AG-AM, i C's.

5. PROPOSTA RELATIVA A L'APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE
L'ARTICLE 22 DELS ESTATUTS DE LA EPE EN QUANT A LES FUNCIONS DE LA
TRESORERIA DE L'ENTITAT I ELEVACIÓ AL PLE DE L'AJUNTAMENT DE
GRANOLLERS.
El Sr. Mayoral dona compte als assistents d'aquest punt de l'ordre del dia i els
informa del contingut de la següent proposta:

«ANTECEDENTS
Primer.- En sessió plenària de l'Ajuntament de Granollers, de data 21 de desembre
de 2004 es va aprovar la constitució de l'entitat pública empresarial GRANOLLERS
MERCAT, així com el seus estatuts reguladors, els quals varen esdevenir definitius i
publicats íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província núm. 39, del dia 15 de
febrer de 2005.
Posteriorment els estatuts de l'entitat van ser modificats mitjançant acords de Ple
dels dies 18 de desembre de 2012 i 22 de desembre de 2015, els quals varen
esdevenir definitius i publicats íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona del dia 5 de maig de 2016.
Segon.- En l'actualitat les funcions de tresoreria de l'entitat pública empresarial
GRANOLLERS MERCAT les ve exercint la persona que ostenta el càrrec de tresorera
municipal, segons la lletra de l'article 22 dels estatuts de l'entitat.
Tercer.- El contingut d'aquest article dels estatuts no és del tot concret en quant a
la persona que ha d'ostentar les funcions de tresoreria per a l'entitat, atès que fa
una remissió de caràcter general a la legislació vigent, essent del següent tenor
literal:
" Article 22. Tresoreria
Les funcions pròpies de tresoreria de “Granollers Mercat” s’exerciran en els termes
previstos per la legislació vigent o a la persona amb condició de funcionari en qui
delegui."
Quart. Què, com a conseqüència de l'antecedent anterior, es necessari modificar
l’article 22 dels estatuts de l'entitat, el qual actualment donant-li la següent
redacció:
" Article 22.

Tresoreria

Les funcions pròpies de tresoreria de “Granollers Mercat” seran assumides per
qui ostenti el càrrec de director general de l'entitat pública empresarial o per la
persona delegada per ell."

Cinquè.- La modificació de l'art. 22 dels estatuts és de caràcter substancial i,
d'acord amb les previsions contingudes a l'article 30.1.a) és competència reservada
a l'Ajuntament de Granollers mitjançant el plenari la modificació i aprovació
d'aquells estatuts; per tant, aquesta modificació també l'ha d'aprovar el plenari de
l'Ajuntament amb el corresponent tràmit d'exposició pública.

FONAMENTS DE DRET

I.- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals, al seu article 188 determina que, els serveis
públics locals, es poden gestionar directament a través d'una entitat pública
empresarial com organisme autònom local.
II.- L’article 189 estableix que, en qualsevol cas, en els supòsits de prestació
directa, per si mateix o mitjançant ens dependents, l'ens local assumeix el servei i
exerceix de forma exclusiva les potestats de direcció i de gestió sobre el servei.

Per tot això, es PROPOSA:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’article 22 dels estatuts de l'entitat,
quedant redactat l'article esmentat de la següent manera:
«Article 22.- Tresoreria
Les funcions pròpies de tresoreria de “Granollers Mercat” seran assumides per qui
ostenti el càrrec de director general de l'entitat pública empresarial o per la persona
delegada per ell.»
Segon.- Elevar la present proposta de modificació dels estatuts de l'entitat pública
empresarial GRANOLLERS MERCAT, EPE, al plenari de l'Ajuntament de Granollers,
per tal que acordi aprovar el següent acord:
Aprovar inicialment la modificació de l’article 22 dels estatuts de l'entitat, quedant
redactat l'article esmentat de la següent manera:
«Article 22.- Tresoreria
Les funcions pròpies de tresoreria de “Granollers Mercat” seran assumides per qui
ostenti el càrrec de director general de l'entitat pública empresarial o per la persona
delegada per ell.»

Tercer.- Que el plenari de l'Ajuntament, acordi també sotmetre l'acord precedent al
tràmit d'informació pública corresponent, de conformitat amb allò que disposa l'art.
201.2 del Reglament d'Obres, activitats i Serveis dels ens locals, aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny, i en el supòsit de no presentar-se cap reclamació, sigui
aprovada la referida modificació de forma DEFINITIVA".
Els assistents resten assabentats del contingut de la proposta anteriorment
esmentada i no es plantegen en aquest moment de la sessió dubtes o
consideracions al respecte per part dels membres del Consell presents en aquest
acte.
6. TORN DE PARAULES
El Sr. Mayoral obre el torn de paraules als assistents, sense que cap dels membres
del Consell presents realitzi manifestacions al respecte.

I no havent-hi altres assumptes que tractar, s’aixeca aquesta sessió essent les
17,30 hores del dia al principi indicant, de la qual s’estén la present Acta que jo,
com a Secretari, CERTIFICO.

El Secretari, per delegació,

Antoni Casañas Casañas

El President de Granollers Mercat,

Josep Mayoral i Antigas

