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ESTATUTS DE L’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL DE PROMOCIÓ 

ECONÒMICA COMERÇ I TURISME DE GRANOLLERS   

“GRANOLLERS MERCAT” 

 

 
(control de versions al final) 

 
 
PREÀMBUL 
 
Primer.- En el marc de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local, i del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’Ajuntament de Granollers 
ha assumit competències pròpies en matèria de promoció econòmica, comercial i 
turística del municipi.  
 
Segon.- Històricament, l’exercici de funcions vinculades a les competències indicades 
s’ha atribuït a la pròpia entitat local, és a dir, a unitats organitzatives incardinades 
dins de l’estructura pròpia de l’Ajuntament. Aquesta és una tendència que s’ha 
mantingut fins a l’actualitat i que es tradueix, avui dia, en l’existència de dos serveis, 
el de Promoció Econòmica i el de Política Comercial i Activitats Econòmiques, integrats 
dins de l’Àrea de Processos Estratègics, Participació i Promoció Econòmica i que es 
responsabilitzen de la promoció econòmica, comercial i turística de Granollers i de 
l’organització d’esdeveniments i activitats firals.   
 
Tercer.- La gestió directa per part de la pròpia entitat local genera certes dificultats 
operatives i contractuals atès que la seva prestació òptima requereix, en molts casos, 
disposar de processos de gestió, de contractació i d’obtenció de recursos àgils i 
flexibles, capaços de donar resposta a les singularitats que impliquen els usos propis 
d’un servei amb les característiques i funcions que tenen actualment atribuïdes el 
Servei de Promoció Econòmica i el de Política Comercial i Activitat Econòmica. 
 
Quart.- Les entitats públiques empresarials són una de les fórmules previstes 
actualment actual per la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local, per a la gestió directa de serveis públics locals i, concretament, fou 
introduïda en el redactat del cos legal esmentat arran de la modificació operada per 
Llei estatal 57/2003, de 16 de desembre, de Modernització del Govern Local. Aquest 
tipus d’entitat, amb personalitat jurídica pròpia i autonomia de gestió, conjuga 
elements propis d’un règim jurídic públic i d’un de privat, la qual cosa resulta idònia 
per a la prestació dels serveis de promoció econòmica, comercial i turística i per a 
l’organització d’activitats firals, ja que permet una agilitat en la gestió força 
considerable, adient a les necessitats que sovint deriven de la prestació dels serveis 
esmentats, sense suprimir les garanties bàsiques per a la ciutadania que deriven de 
la subjecció al dret administratiu. Per aquesta raó, l’Ajuntament de Granollers s’ha 
plantejat la conveniència de prestar els serveis de promoció econòmica, comercial i 
turística i d’organització d’activitats firals mitjançant la nova entitat pública 
empresarial local que es constitueix en virtut d’aquests Estatuts. 
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TÍTOL PRIMER 

 
IDENTIFICACIÓ, NATURALESA I RÈGIM JURÍDIC APLICABLE  

 
Article 1 
 
Denominació, naturalesa i personalitat jurídica 
 
1. L’Entitat Pública Empresarial  “Granollers Mercat”  (d’ara endavant “Granollers 

Mercat”) és una entitat pública empresarial local constituïda per l’Ajuntament de 
Granollers 

2. “Granollers Mercat “ disposa de personalitat jurídica pròpia i de la capacitat 
d’actuar necessària per al compliment de les seves finalitats. Podrà adquirir, 
posseir i disposar de béns, celebrar contractes, obligar-se i exercitar les accions 
previstes en la legislació vigent. 

3. “Granollers Mercat” estarà adscrit a l’Àrea de Processos Estratègics de participació 
i promoció Econòmica de l’Ajuntament de Granollers a la qual correspondrà el 
control de la seva eficàcia 

4. “Granollers Mercat” tindrà el seu domicili social al camí del Mig, núm. 22 Polígon 
Palou Nord, 08401 Granollers, sense perjudici de l’establiment de delegacions 
dins de la ciutat. El Consell d’Administració podrà acordar el canvi de domicili, 
sempre dins la ciutat de Granollers [vid. núm. 2 Control de versions]. 

 
Article 2 
 
Règim jurídic aplicable 
 
1. “Granollers Mercat”  es regirà per les previsions contingudes en aquests Estatuts 

i, en tot allò que no hi estigui previst, per la legislació de règim local, especialment 
pel que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local, el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la normativa de dret públic restant que 
resulti d’aplicació, així com per les disposicions i resolucions aprovades per 
l’Ajuntament de Granollers que siguin aplicables. 

2. L’activitat de “Granollers Mercat” es regirà per aquests Estatuts i per la legislació 
vigent que en resulti d’aplicació. 

 
 

TÍTOL SEGON 
 

FINALITAT, FUNCIONS I POTESTATS ADMINISTRATIVES 
 
Article 3 
 
Finalitat i funcions 
 
1. “Granollers Mercat”  tindrà com a finalitat promoure el desenvolupament local i 

el creixement econòmic equilibrat del municipi, així com vetllar per la seva 
cohesió territorial i social mitjançant la prestació de serveis als ciutadans i a les 
empreses del municipi i de la seva àrea d’influència en matèria de promoció 
econòmica, comercial, turística i firal. 
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2. Per a l’assoliment de la seva finalitat, “Granollers Mercat”  tindrà atribuïdes les 

funcions següents: 
a) Dissenyar i executar polítiques actives d’ocupació i fomentar la millora de la 

capacitació professional per afavorir l’ocupació, la igualtat d’oportunitats i la 
integració social. 

b) Promoure, fomentar i donar suport a activitats econòmiques, comercials, 
industrials i de serveis. 

c) Afavorir la creació i atracció de nous sectors i activitats econòmiques al 
municipi. 

d) Promoure mesures de creació i suport a l’empresa, especialment a la petita i 
mitjana, a les societats cooperatives, a les societats anònimes laborals i a les 
empreses associatives. 

e) Promoure l’associacionisme dels sectors productius i fomentar la cooperació i 
la participació dels agents econòmics i socials que desenvolupen funcions de 
promoció econòmica. 

f) Realitzar estudis i prestar assistència tècnica, econòmica i jurídica. 
3. Per a l’exercici de les seves funcions, “Granollers Mercat” podrà: 

a) Adquirir, transmetre, constituir, modificar i extingir tota classe de drets sobre 
béns mobles i immobles que autoritzi el dret comú, amb la finalitat d’obtenir 
els millors resultats possibles de les accions que es portin a terme en els 
àmbits propis. En el supòsit d’adquisició, alienació i constitució de drets sobre 
bens immobles, es requerirà la prèvia autorització del Ple Municipal de 
l’Ajuntament.  

b) Rebre ajuts i subvencions i accedir, prèvia autorització de l’òrgan competent 
de l’Ajuntament, al mercat de capitals mitjançant operacions de préstec, 
emprèstits o qualsevol altra modalitat de captació de recursos. 

c) Percebre contraprestacions econòmiques per les gestions realitzades pels 
serveis prestats. 

d) Establir tot tipus d’acords i convenis amb els organismes i institucions 
competents - públiques i privades, nacionals i internacionals- que permetin a 
“Granollers Mercat millorar els resultats de la seva gestió. I especialment 
podrà establir acords per la canalització, gestió i administració de fons, ajudes 
i instruments financers relacionats amb la seva activitat. 

e) Podrà crear societats mercantils, i entitats d’altres tipus com fundacions, 
associacions o altres persones jurídiques sense ànim de lucre, nacionals o 
estrangeres i participar-hi, quan això sigui convenient per la consecució de la 
seva finalitat i les funcions assignades i, sempre prèvia autorització del Ple 
Municipal 

 
Article 4 
 
Potestats administratives 
 
1. Per a l’exercici de les funcions esmentades, “Granollers Mercat”, quan actuï 

subjecta a dret públic, gaudirà de les potestats administratives següents: 
a) La de programació o planificació. 
b) La de direcció i supervisió dels serveis gestionats per “Granollers Mercat” 
c) La financera, en relació amb els recursos econòmics que, eventualment, pugui 

obtenir com a contraprestació als seus serveis. 
d) La d’exempció dels impostos estatals, autonòmics i locals, en els termes 

previstos per la legislació vigent. 
e) La d’interpretació i modificació dels contractes administratius. 
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f) La de presumpció de legitimitat i executivitat dels seus actes. 
g) Les necessàries per a la protecció dels béns adscrits o dels quals és titular 

“Granollers Mercat”. 
h) La d’inembargabilitat dels seus béns i drets, en els termes previstos per les 

lleis, i les de prelació i preferència de crèdits reconegudes a la hisenda pública, 
sens perjudici de les que corresponen a la hisenda de l’Estat i de la Generalitat. 

i) La d’execució forçosa i la sancionadora, en relació amb els serveis i béns 
gestionats i adscrits a “Granollers Mercat”. 

j) La d’autoorganització, dins el marc d’aquests estatuts i de les directrius 
municipals 

k) Qualsevol altra potestat administrativa que la normativa vigent atribueixi a 
les Entitats Públiques Empresarials 

2.  Les potestats administratives esmentades seran exercides pels òrgans de govern 
i direcció de “Granollers Mercat” de conformitat amb la distribució respectiva de 
competències que es detalla en el títol tercer d’aquests Estatuts. 

 
 

TÍTOL TERCER 
 

ÒRGANS, COMPETÈNCIES I RÈGIM DE FUNCIONAMENT 
 
Article 5  
 
Òrgans de govern, administració i representació 
 
El govern, l’administració i la representació de “Granollers Mercat” s’atribueixen als 
òrgans següents: 

a) El Consell d’Administració 
b) La Presidència 
c) La Vice-presidència 
d) La Direcció General 

 
Secció primera. El Consell d’Administració 
 
Article 6 
 
Concepte 
 
El Consell d’Administració és l’òrgan de govern de “Granollers Mercat” i n’assumeix 
l’alta direcció. 
 
Article 7 
 
Composició 
 
1. El Consell d’Administració estarà format pels membres següents: 

a) President. La Presidència del Consell d’Administració de “Granollers Mercat” 
correspondrà a l’Alcalde de Granollers. 

b) Vice-president. La Vice-presidència del Consell d’Administració de “Granollers 
Mercat” correspondrà al regidor o regidora competent en matèria de promoció 
econòmica. 
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c) Vocals. El Consell d’Administració comptarà amb un representant designat per 
cadascun dels grups polítics amb representació en el Ple de l’Ajuntament. Els 
vocals del Consell d’Administració seran nomenats i, si s’escau, cessats pel 
Ple Municipal 

d) Els membres del consell d’administració no seran retribuïts per l’exercici 
d’aquest càrrec. 

2. El Consell d’Administració serà assistit pel secretari de l’Ajuntament que exercirà 
les funcions de fe pública i assessorament legal dels òrgans unipersonals i 
col·legiats de “Granollers Mercat”. 

3. A les sessions del Consell d’Administració assistirà el Director/a gerent, amb veu 
i sense vot 

4. Podran assistir a les sessions del Consell d’Administració, amb veu però sense 
vot, totes aquelles persones que siguin convocades pel/per la President/a, en 
qualitat d’experts en les matèries incloses en l’ordre del dia, amb la finalitat de 
prestar la deguda assistència al Consell. 

 
Article 8 
 
Competències 
 
El Consell d’Administració té atribuïdes les competències següents: 

a) Proposar al Ple Municipal el nomenament i cessament de la persona que ocupi 
la Direcció General de “Granollers Mercat” 

b) Aprovar la memòria de gestió anual de “Granollers Mercat”. 
c) Proposar i elevar la previsió anual d’ingressos i despeses al Ple de 

l’Ajuntament de Granollers per a la seva aprovació. 
d) Proposar i elevar els comptes anuals al Ple de l’Ajuntament de Granollers per 

a la seva aprovació. 
e) Proposar i elevar al Ple de l’Ajuntament per a la seva aprovació la plantilla de 

personal i el catàleg de llocs de treball 
f) Aprovar els criteris generals d’actuació en matèria de personal de “Granollers 

Mercat” d’acord amb els principis establerts en la normativa laboral i 
pressupostària vigent i les propostes de retribucions que li sotmetin el/la 
President/a de “Granollers Mercat” 

g) Aprovar l’estructura organitzativa de “Granollers Mercat”.” 
h) Proposar i elevar la modificació d’aquests Estatuts a l’Ajuntament de 

Granollers. 
i) Obtenir informació i realitzar el seguiment de les actuacions realitzades per la 

resta d’òrgans de “Granollers Mercat”. 
j) Aprovar la formalització de contractes i convenis l’import dels quals excedeixi 

els tres-cents mil euros (300.000 euros). La fomalització de contractes que 
comporti plurianualitat en la despesa, haurà de comptar amb l’autorització 
prèvia de l’òrgan competent de l’Ajuntament. 

k) Fixar i aprovar els preus públics i les contraprestacions econòmiques que 
eventualment s’estableixin per als serveis prestats per “Granollers Mercat”. 

l) Aprovar, prèvia autortizació del òrgan competent de l’Ajuntament, la 
formalització d’emprèstits, crèdits, avals o altres garanties o qualsevol 
instrument al servei de les seves finalitats. 

m) Acceptar o refusar les donacions, herències i llegats a favor de “Granollers 
Mercat” prèvia autortizació de l’òrgan competent de l’Ajuntament.  
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n) Proposar a l’Ajuntament de Granollers la creació de societats mercantils, i 

entitats d’altres tipus com fundacions, associacions o altres persones 
jurídiques sense ànim de lucre, nacionals o estrangeres i participar-hi, quan 
això sigui convenient per la consecució de la seva finalitat i les funcions 
assignades i determinar el seu import fixant la seva forma i condicions. 

o) Adoptar els acords de proposta en relació amb l’exercici de competències 
reservades al Ple de l’Ajuntament de Granollers. 

p) Acordar el canvi de domicili, sempre dins la ciutat de Granollers 
q) Dictar les normes de funcionament del propi Consell en allò no previst en els 

presents Estatuts i en la normativa de règim local sobre òrgans col·legiats, 
aprovant si s’escau un reglament de règim interior. 

r) Les altres que li atribueixin aquests Estatuts, així com exercir aquelles altres 
competències que, essent inherents a les comeses pròpies de “Granollers 
Mercat”, la Llei 7/1985 atribueixi al Ple de l’Ajuntament amb el caràcter de 
delegables i no hagin estat reservades a aquest Ple o assignades a un altre 
òrgan, en aquest darrer cas amb l’autortizació prèvia de l’Ajuntament 

  
Secció segona. La Presidència 
 
Article 9 
 
Concepte i competències 
 
1. La Presidència és l’òrgan de màxima representació de “Granollers Mercat” i en 

dirigeix el govern i l’administració. 
2. La Presidència té atribuïdes les competències següents: 

a) Representar “Granollers Mercat” en els actes que ho requereixin i subscriure 
qualsevol tipus de documents que siguin necessaris per a la consecució de les 
seves finalitats. 

b) Exercir la direcció superior i orientació de les línies d’actuació de “Granollers 
Mercat”. 

c) Formar l’ordre del dia i convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions 
dels òrgans col·legiats, dirigir les deliberacions i dirimir en cas d’empat amb 
el seu vot de qualitat. 

d) Exercir tot tipus d’accions, recursos i peticions en defensa dels drets i 
interessos de “Granollers Mercat” davant de qualsevol autoritat o tribunal de 
qualsevol jurisdicció. 

e) Formular la proposta en relació amb l’exercici de competències reservades a 
òrgans de l’Ajuntament de Granollers diferents del Ple. 

f) Proposar al Consell d’Administració el nomenament i cessament de la persona 
que ocupi la Direcció General. 

g) Proposar l’estructura organitzativa de “Granollers Mercat”  
h) Signar convenis i acords en l’àmbit de les funcions de “Granollers Mercat” 
i) Concedir les subvencions i beques que hagi d’atorgar “Granollers Mercat”. 
j) Les altres que li atribueixin aquests Estatuts, així com exercir aquelles altres 

competències que, essent inherents a les comeses pròpies de “Granollers 
Mercat”, la Llei 7/1985 atribueixi als òrgans de l’Ajuntament amb el caràcter 
de delegables i no hagin estat reservades o assignades a un altre òrgan, , en 
aquest darrer cas amb l’autortizació prèvia de l’Ajuntament. 
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Secció tercera. La Vice-presidència 
 
Article 10 
 
Concepte i competències 
 
La Vice-presidència és l’òrgan que substituirà la Presidència i assumirà les seves 
competències en els supòsits de vacant, absència o malaltia del seu titular. 
 
Secció quarta. La Direcció General 
 
Article 11 
 
Concepte i nomenament 
 
1.  La Direcció General és l’òrgan responsable de dirigir l’activitat de “Granollers 

Mercat” i d’assumir-ne la gestió econòmica i administrativa. 
2.  El nomenament i cessament de la persona que hagi d’ocupar la Direcció General 

serà proposat pel Consell d’Administració de “Granollers Mercat” al Ple Municipal 
per la seva aprovació. 

3.  La provisió de la Direcció General es realitzarà mitjançant el sistema de lliure 
designació entre funcionaris de carrera o personal laboral d’alta direcció que, en 
tot dos casos, siguin titulats superiors. 

 
Article 12 
 
Competències i funcions 
 
La Direcció General té atribuïdes les competències següents: 
 

a) Representar en actes oficials o públics a “Granollers Mercat” quan la seva 
representació no sigui assumida directament pel President, pel Vice-president 
o per algun membre del Consell d’Administració en qui delegui el President. 

b) Orientar, coordinar i dirigir els programes i serveis de “Granollers Mercat”. 
c) Dirigir la gestió dels recursos humans, tecnològics i financers de “Granollers 

Mercat”.  
d) Donar suport i facilitar informació relativa a la gestió de “Granollers Mercat” a 

la resta d’òrgans de govern. 
e) Presentar al Consell d’Administració la previsió d’ingressos i despeses de 

l’exercici, així com els comptes anuals. 
f) Proposar al Consell d’Administració els preus públics i les contraprestacions 

econòmiques que eventualment s’estableixin per als serveis prestats per 
“Granollers Mercat”. 

g) Obrir i cancel·lar comptes corrents. 
h) Formalitzar contractes i convenis l’import dels quals no excedeixi els tres-cents 

mil euros (300.000 euros).  
i) Desenvolupar l’estructura organitzativa i de personal d’acord amb els criteris 

generals establerts pel Consell d’Administració 
j) Contractar al personal seleccionat per al desenvolupament i execució de 

projectes temporals relacionats amb l’activitat de “Granollers Mercat” i 
determinar la seva retribució, dins dels acord adoptats pel Consell 
d’Administració i en els termes previstos en aquests Estatuts. 
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k) Adoptar les disposicions de règim interior necessàries per al funcionament de 
“Granollers Mercat”, proposar la instrucció d’expedients disciplinaris i exercir el 
control del personal. 

l) Aplicar el règim disciplinari al personal laboral, llevat de l’acomiadament, i en 
el cas del personal funcionari, elevar les actuacions a l’òrgan competent de 
l’Ajuntament de Granollers. 

m) Resoldre els supòsits d’excedència o altres situacions previstes en la legislació 
laboral vigent i, en el cas del personal funcionari, elevar les actuacions a l’òrgan 
competent de l’Ajuntament de Granollers. 

n) Qualsevol altra que li atribueixin aquests Estatuts o li delegui el Consell 
d’Administració, el  President o el Vice-president. 

 
Secció cinquena. Delegació de competències dels òrgans de govern 
 
Article 13 
 
Delegació de competències dels òrgans de govern 
 
1. L’exercici de les competències assignades al Consell d’Administració de 

“Granollers Mercat” podran ser delegades d’acord amb el règim general de 
delegació, llevat de les previstes en els apartats a/,b/, c/, d/, h/ i k/, de l’article 
8 d’aquests Estatuts. 

2. En tot cas, la delegació de competències s’haurà d’establir mitjançant un acte 
administratiu de l’òrgan titular que concreti quines són les facultats delegades i 
les condicions d’exercici, i s’haurà de publicar en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona. 

 
Secció sisena. Sessions del Consell d’Administració 
 
Article 14 
 
Convocatòria de les sessions 
 
1. Les sessions del Consell d’Administració s’hauran de convocar amb un mínim de 

dos dies hàbils d’antelació, llevat de les extraordinàries que se celebrin amb 
caràcter urgent, supòsit en el qual la convocatòria haurà de ser ratificada pel 
propi Consell d’Administració. 

2. La convocatòria es comunicarà per escrit a cada membre del Consell 
d’Administració i indicarà el lloc, dia i hora de la sessió, juntament amb l’ordre 
del dia. 

 
Article 15 
 
Quòrum d’assistència a les sessions 
 
1. Per a la vàlida celebració de les sessions, deliberacions i presa de decisions del 

Consell d’Administració serà necessària, en primera convocatòria, la presència del 
President i del Secretari o de les persones que els substitueixin, així com d’un 
terç, com a mínim, dels seus membres.  

2. En segona convocatòria, mitja hora després, el quòrum necessari serà de tres 
membres, i continuarà essent necessària la presència del President i del Secretari 
o de les persones que els substitueixin.  
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Article 16 
 
Règim de funcionament de les sessions 
 
1. El Consell d’Administració es reunirà en règim de sessions ordinàries, la 

periodicitat de les quals  les establirà el mateix Consell essent com a mínim de 
dues anuals, i en sessions extraordinàries, que podran ser, a més, urgents. 

2. Les sessions extraordinàries se celebraran quan la Presidència ho consideri 
necessari o bé quan ho sol·liciti un terç dels membres del Consell d’Administració. 

3. A les sessions del Consell d’Administració hi assistiran, amb veu i sense vot, les 
persones que ocupin els llocs de Secretari i Interventor de l’Ajuntament de 
Granollers, o bé les persones amb condició de funcionari en qui hagin delegat. 

 
Article 17 
 
Adopció d’acords en les sessions 
 
1. En les votacions que es produeixin durant les sessions del Consell d’Administració, 

els vots que s’emetin podran ser favorables o desfavorables, malgrat que els 
membres de l’òrgan també podran optar per l’abstenció. 

2. El vot serà ponderat en proporció a la representació que ostentin els membres 
del Consell d’administració respecte del Ple de l’Ajuntament.   

3. Els acords s’adoptaran per majoria simple dels membres del Consell 
d’Administració presents en la sessió, és a dir, quan el nombre de vots favorables 
sigui superior al nombre de vots desfavorables. 

4. En cas que el resultat de la votació sigui d’empat, es procedirà a una segona 
votació i, en el supòsit que es produeixi un nou empat, decidirà el vot de la 
persona que ocupi la Presidència, ja que el seu vot és de qualitat. 

5. No podrà ser objecte de deliberació o acord cap assumpte que no consti en l’ordre 
del dia, llevat que estiguin presents tots els membres del Consell d’Administració 
i es declari la urgència de l’assumpte per unanimitat. 

6. Qualsevol persona que acrediti la titularitat d’un interès legítim podrà sol·licitar al 
Secretari del Consell d’Administració que li expedeixi una certificació dels acords 
adoptats. 

 
Secció setena. Duració del mandat dels òrgans de govern de “Granollers 
Mercat” 
 
Article 18 
 
Duració del mandat dels òrgans de govern de “Granollers Mercat” 
 

1. El mandat dels òrgans de govern unipersonals i dels membres del Consell 
d’Administració coincidirà amb el de les Corporacions Locals, malgrat que 
continuaran exercint funcions d’administració ordinària, de forma transitòria, 
fins que no es produeixi la seva renovació. 

2. L’exercici del càrrec de Director/a gerent no resultarà afectat per les 
previsions del paràgraf primer, atès que es regirà per les disposicions pròpies 
del vincle estatutari o laboral d’alta direcció que el vincula amb “Granollers 
Mercat”. 
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Secció vuitena. Recursos administratius contra actes i acords dels òrgans de 
“Granollers Mercat” 
 
Article 19 
 
Recursos administratiu contra actes i acords dels òrgans de “Granollers Mercat” 
 

1. Es podrà presentar recurs de reposició potestatiu, davant de l’òrgan que els 
hagi dictat, contra actes relatius a l’adopció i efectivitat dels tributs i de la 
resta d’ingressos de dret públic locals. 

2. Es podrà presentar recurs d’alçada, davant de la Junta de Govern Local de 
l’Ajuntament de Granollers, contra la resta d’actes i acords no inclosos en la 
previsió del paràgraf anterior. 

 
 
 

TÍTOL QUART 
 

SECRETARIA, INTERVENCIÓ I TRESORERIA 
 
Article 20 
 
Secretaria 
 
Les funcions pròpies de secretaria de “Granollers Mercat” s’atribuiran al titular de la 
Secretaria de l’Ajuntament de Granollers o a la persona amb condició de funcionari 
en qui delegui. 
 
Article 21 
 
Intervenció 
 
Les funcions pròpies d’intervenció de “Granollers Mercat” s’atribuiran al titular de la 
Intervenció de l’Ajuntament de Granollers o a la persona amb condició de funcionari 
en qui delegui. 
 
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. 
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TÍTOL CINQUÈ 

 
RÈGIM PRESSUPOSTARI, ECONÒMIC-FINANCER I PATRIMONIAL 

 
Article 23 
 
Règim pressupostari i econòmic-financer 
 
El règim pressupostari, econòmic-financer, de comptabilitat, d’intervenció, de control 
financer i de control d’eficàcia de “Granollers Mercat” es regirà per allò que estableixi 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i en el seu defecte, per allò que estableixi 
la Llei General Pressupostària. 
 
Article 24 
 
Recursos econòmics de “Granollers Mercat”  
 
Els recursos econòmics de què disposarà “Granollers Mercat” seran els següents: 

a) Les aportacions de l’Ajuntament de Granollers amb càrrec als pressupostos 
de la Corporació. 

b) Les subvencions rebudes d’entitats i organismes oficials o particulars per a 
contribuir al compliment de les finalitats de “Granollers Mercat”. 

c) Les contraprestacions rebudes per “Granollers Mercat” per la prestació o l’ús 
dels seus serveis, així com altres ingressos derivats d’operacions comercials, 
mercantils o anàlogues que realitzi “Granollers Mercat”. 

d) Recursos derivats del seu patrimoni i, en general, recursos propis de dret 
privat. 

e) Llegats o donacions a favor de “Granollers Mercat” que hagin estat acceptats 
pel Consell d’Administració. 

f) Crèdits d’entitats oficials i particulars. 
g) Qualsevol altre recurs que pugui obtenir d’acord amb la normativa legal que 

resulti d’aplicació. 
 
Article 25  
 
Règim patrimonial de “Granollers Mercat” 
 
El patrimoni de “Granollers Mercat” estarà integrat pels béns i drets següents: 

a) Els béns i drets que li adscrigui, en ús, l’Ajuntament de Granollers, els quals 
mantindran la seva qualificació jurídica original. 

b) Els béns que l’Ajuntament de Granollers li adscrigui per a la seva 
transformació. 

c) Els béns i drets que “Granollers Mercat” adquireixi mitjançant qualsevol títol 
legítim. 
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TÍTOL SISÈ 
 

RÈGIM DE CONTRACTACIÓ 
 
Article 26 
 
Règim de contractació 
 
1. La contractació de “Granollers Mercat” es regirà per les previsions en la matèria 

contingudes en la legislació de contractes de les Administracions Públiques. 
2. Malgrat el que disposa el paràgraf anterior, els contractes relacionats amb 

activitats comercials i mercantils de “Granollers Mercat” simplement s’ajustaran 
als principis de publicitat i concurrència propis de la contractació administrativa, 
llevat que la naturalesa de l’activitat a realitzar sigui incompatible amb aquests 
principis. En aquest sentit, tindran la consideració d’activitats comercials i 
mercantils les relacionades amb l’organització d’esdeveniments inclouen 
activitats de muntatge, manteniment, lloguer d’espais i qualsevol altra que pugui 
estar vinculada de forma directa amb l’organització dels esdeveniments. En 
aquest darrer supòsit s’haurà d’aprovar un Reglament de Contractació que serà 
aprovat pel Consell d’Administració. 

3. “Granollers Mercat” podrà realitzar, prèvia autorització de l’Ajuntament, tot tipus 
d’operacions financeres i en particular, podrà concertar operacions actives o 
passives de crèdit i préstec, de conformitat amb l’establert per la normativa 
reguladora de les hisendes locals i d’acord amb els límits previstos en els 
pressupostos anuals. 

4. L'entitat pública empresarial té la condició de mitjà propi i servei tècnic de 
l’Ajuntament de Granollers als efectes que preveu la normativa sobre contractes 
del sector públic. Les encomanes de gestió que li confereixi l’Ajuntament de 
Granollers se subjectaran al règim previst al negoci jurídic corresponent que 
inclourà l’abast de l’encàrrec. L'entitat pública empresarial no pot participar en 
licitacions públiques de l’Ajuntament de Granollers, sense perjudici  que, quan no 
hi hagi cap licitador, se li pugui encomanar l’execució." [vid. núm. 3 Control de 
Versions] 

 
 

TÍTOL SETÈ 
 

RECURSOS HUMANS 
 
Article 27 
 
Recursos humans 
 
1. “Granollers Mercat” disposarà del personal necessari per a l’exercici de les seves 

competències i per al compliment de les seves finalitats. 
2. La plantilla i la relació de llocs de treball de “Granollers Mercat” determinaran el 

nombre, categories, funcions i retribucions del seu personal. 
3. Les tipologies possibles de personal al servei de “Granollers Mercat” seran les 

següents: 
a) Funcionaris de l’Ajuntament adscrits a “Granollers Mercat”, que mantindran la 

situació de servei actiu en la Corporació Local i es regiran per la legislació 
relativa a la funció pública que els resulti d’aplicació. 
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b) Personal laboral, seleccionat mitjançant convocatòria pública basada en els 

principis d’igualtat, mèrit i capacitat, que es regirà per les disposicions de 
l’Estatut dels Treballadors, i per la resta de la normativa laboral. 

4. Convenis col·lectius 
a) La iniciació dels tràmits per la negociació de convenis col·lectius de treball 

requerirà l’autorització prèvia del/la President/a de Granollers Mercat, que 
haurà d’estar assabentat de les successives fases del procés fins el seu 
acabament. 

b) L’aprovació d’quests convenis correspon al Ple Municipal de l’Ajuntament. 
c) Al personal funcionari i laboral amb caràcter indefinit li serà d’aplicació, en allò 

que no contradigui les finalitats de l’entitat,  l’Acord de condicions laborals i el 
Conveni col·lectiu de l’Ajuntament fins a que, si és el cas, se n’acordi un de 
propi. 

 
 

TÍTOL VUITÈ 
 

COORDINACIÓ, CONTROL I COMPETÈNCIES RESERVADES A L’AJUNTAMENT DE 
GRANOLLERS 

 
Article 28  
 
Coordinació 
 
L’exercici de les competències pròpies de “Granollers Mercat” podrà requerir l’adopció 
de mesures de coordinació amb unitats de l’Ajuntament de Granollers o bé amb ens 
amb personalitat jurídica pròpia dependents o participats pel mateix Ajuntament. 
Aquest tipus de mesures tindran com a finalitat l’optimització de recursos humans, 
tècnics i econòmics i seran establertes per la Corporació. 
 
Article 29 
 
Controls específics per part de l’Ajuntament de Granollers 
 
1. Les regidories, àrees, unitats o òrgans establerts per l’Ajuntament de Granollers 

sotmetran “Granollers Mercat” als controls específics següents: 
a) Control de gestió econòmica - financera de “Granollers Mercat. 
b) Control sobre l’evolució de les despeses de personal i de la gestió dels recursos 

humans de “Granollers Mercat”. 
c) Control d’eficàcia. 

2. Addicionalment, “Granollers Mercat”, un cop l’any, haurà de remetre a les 
regidories, àrees, grups municipals, unitats o òrgans establerts per l’Ajuntament 
de Granollers un inventari dels seus béns i drets. 

 
Article 30 
 
Competències reservades a l’Ajuntament de Granollers 
 
1. Els òrgans de govern de l’Ajuntament de Granollers seran competents per a 

adoptar actes administratius definitius relacionats amb “Granollers Mercat” i que 
facin referència a algun dels punts següents: 
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a) L’aprovació i modificació d’aquests Estatuts. 
b) L’aprovació de les ordenances i els reglaments. 
c) L’aprovació de la previsió d’ingressos i despeses i l’aprovació dels comptes de 

“Granollers Mercat”. 
d) El control dels òrgans de govern, administració i representació de “Granollers 

Mercat”. 
e) L’aprovació i formalització de contractes i l’autorització i disposició de 

despeses en els casos següents: 
- Que el nombre d’anualitats sigui superior a quatre, llevat que es tracti de 

l’arrendament  d’immobles i d’infrastructures tecnològiques. 
- Que, en relació amb les inversions i les transferències de capital i amb les 

transferències corrents derivades de convenis subscrits amb entitats 
públiques o privades sense afany de lucre, se superin els percentatges del 
70% per a l’exercici següent immediat, del 60% per al segon exercici i del 
50% per al tercer i el quart. Aquests percentatges es refereixen al crèdit 
corresponent a l’any en què es va comprometre l’operació. 

f) L’aprovació de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball 
permanents, la dels acords i convenis col·lectius, la de la fixació de la quantia 
de les retribucions complementàries fixes i periòdiques del personal i la del 
número i règim del personal eventual. 

g) Les competències que hagin de correspondre al Ple de l’Ajuntament perquè 
tenen el caràcter d’indelegables o la seva aprovació exigeix una majoria 
especial i les que s’hagi reservat. 

h) La resolució de sol·licituds de compatibilitat i el nomenament de personal 
eventual de caràcter directiu al servei de “Granollers Mercat”. 

i) L’aprovació de l’oferta pública i el pla d’ocupació, i de les seves bases, d’acord 
amb la previsió d’ingressos i despeses i la plantilla aprovats, la separació del 
servei de personal funcionari i l’acomiadament del laboral. 

j) L’exercici de la direcció superior de tot el personal, la qual cosa es concreta 
en les atribucions següents: 
- Nomenar i disposar el cessament del personal eventual de confiança o 

d’assessorament especial al servei de “Granollers Mercat”. 
- Destinar i traslladar el personal entre els diferents serveis i unitats de 

l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms i entitats públiques 
empresarials locals. 

k) L’exercici, per raons d’urgència, de les competències atribuïdes al Consell 
d’Administració de “Granollers Mercat”. 

l) La fundació i participació en societats per part de “Granollers Mercat”. 
m) Les competències atribuïdes a l’Alcaldia amb caràcter indelegable i les que 

s’hagi reservat. 
 
Article 31 
 
Avocació de competències 
 
Sense perjudici de les competències que aquests Estatuts atribueixen als òrgans de 
govern i administració de “Granollers Mercat”, el Ple de l’Ajuntament de Granollers 
podrà assumir-les en qualsevol moment per iniciativa pròpia o per exigències de 
l’interès públic en cas de necessitat o urgència. 
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TÍTOL VUITÈ 
 

CAUSES D’EXTINCIÓ DE “GRANOLLERS MERCAT” I EFECTES 
 
Article 32 
 
Causes d’extinció de “Granollers Mercat” 
 
“Granollers Mercat”, constituïda amb durada indefinida per a exercir les competències 
i assolir les finalitats indicades en aquests Estatuts, s’extingirà en el supòsit que 
concorri alguna de les causes següents: 

a) Per acord del Ple de l’Ajuntament de Granollers, com a conseqüència de la 
modificació de la forma de gestió del servei. 

b) Per impossibilitat legal o material de realitzar el seu objectiu. 
c) Per qualsevol altra previsió legal. 

 
Article 33 
 
Efectes de l’extinció de “Granollers Mercat” 
 
1. L’extinció de “Granollers Mercat” determinarà la seva liquidació, que es practicarà 

d’acord amb els criteris establerts per l’acord extintiu. 
2. L’Ajuntament de Granollers succeirà universalment “Granollers Mercat” en 

produir-se l’extinció, i el patrimoni d’aquesta revertirà en l’Ajuntament. 
 
Disposicions addicionals 
 
Disposició addicional única.- Efectes de les modificacions legislatives 
 
1. La revisió de disposicions de la legislació bàsica estatal o autonòmica que resulti 

d’aplicació a les entitats públiques empresarials locals catalanes comportarà la 
modificació automàtica dels preceptes d’aquests Estatuts que s’hi inspiren. 

2. En el cas que es produeixi el supòsit previst en el paràgraf anterior, l’Alcaldia de 
l’Ajuntament de Granollers podrà introduir al texts d’aquests Estatuts les 
modificacions o aclariments escaients. 

 
Granollers, 20 de desembre de 2004 
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Granollers, a 7 novembre de 2022 


