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ASSISTENTS

Alcalde president

Il·lm. Sr. Josep Mayoral i Antigas

Tinents i tinentes d'alcalde

 Sra. Pietat Sanjuán i Trujillo
Sra. Alba Barnusell i Ortuño
Sr. Albert Camps i Giró
Sra. Maria del Mar Sánchez i Martínez
Sr. Juan Manuel Segovia Ramos

Regidors i regidores

Secretària general

Sra. Aurora Corral Garcia

Interventor general

Sr. Francesc Aragón Sánchez

ABSÈNCIES JUSTIFICADES

Sr. Jordi Terrades i Santacreu
Sra. Andrea Canelo Matito
Sra. Aroa Ortego i Cobos
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Va ésser llegit l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, la qual fou aprovada sense cap esmena 
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3333).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A A APROVAR EL PADRÓ DE LDICTAMEN RELATIU A A APROVAR EL PADRÓ DE LDICTAMEN RELATIU A A APROVAR EL PADRÓ DE LDICTAMEN RELATIU A A APROVAR EL PADRÓ DE L ''''ÚS PRIVATIU DE LA VIA PÚBLICAÚS PRIVATIU DE LA VIA PÚBLICAÚS PRIVATIU DE LA VIA PÚBLICAÚS PRIVATIU DE LA VIA PÚBLICA     2014201420142014

En data 14 d'abril de 2014 el cap de l'Oficina de Via Pública i Mercats ha emès informe relatiu al padró 
fiscal de l'ús privatiu de la via pública corresponent a l 'exercici 2014.

L'import d'aquest padró és de 40.032,20 €2  i amb un càrrec de 55 rebuts:

 41 rebuts de OVVPP - OVP per parades, 14 rebuts d'UPAP - ús privat d'aparcament �

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

De conformitat amb l'Ordenança Fiscal per a l'any 2013, 2.16, aprovada pel Ple de l'Ajuntament en 
sessió ordinària de data 29 d'octubre de 2013:epígraf. 1 -llocs de venda amb instal·lacions temporals,  
epígraf 2 - llocs de venda en dies intermitents, epígraf 5 - ocupació de la via pública amb mercaderies 
o instal·lacions de tipus comercial.

De conformitat amb l'Ordenança Fiscal per a l'any 2013, 2.11, aprovada pel Ple de l'Ajuntament en 
sessió ordinària de data 29 d'octubre de 2013:epígraf. 3 - reserva d'espai a la via pública per a 
establiments de característiques especials.

D'acord amb l'article 37.1 de les Bases d'execució del pressupost per a l'exercici 2014, aprovat 
definitivament en el Ple de 28 de gener de 2014

Es proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern Local ::::    

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Aprovar el padró de l'ús privatiu de la via pública, corresponent a l'exercici 2014, amb un 
import de 40.032,20 € i un càrrec de 55 rebuts.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-  Exposar al públic aquest padró mitjançant l'anunci previ en el Butlletí Oficial de la Província, 
als efectes de consulta i reclamacions.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DEL PLADIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DEL PLADIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DEL PLADIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DEL PLA    """"XARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALS    
2012201220122012----2015201520152015"""",,,,    ANUALITATANUALITATANUALITATANUALITAT    2014201420142014

1r Que l'Ajuntament de Granollers està adherit al Protocol general del Pla "Xarxa de Governs Locals 
2012-2015" de la Diputació de Barcelona  aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona, que és un 
requisit indispensable per a la concertació d'ajuts i la formalització de diverses actuacions derivades 
d'aquest Pla.

2n El 31 de maig de 2012, el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar el Pla "Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015", que és l'instrument preferent per a l'exercici de les funcions d'assistència i 
cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat 
establir el marc general i la metodologia d'implementació de les actuacions i dels recursos del Pla . 

L'esmentat Protocol general, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 8 de juny de 
2012, crea les Meses de concertació com un dels instruments que preveuen i orienten el funcionament 



del sistema de concertació i l'accés als àmbits que integren el Pla "Xarxa de Governs Locals 
2012-2015".  Les Meses de concertació són un espai de negociació i diàleg format per representants 
dels ens adherits i de la Diputació de Barcelona, en el marc de la tramitació de les peticions del 
respectiu ens.  La seva funció és contrastar les necessitats expressades i prioritzades amb els 
recursos i criteris de la Diputació i la seva finalitat, assolir els preacords relatius a les actuacions dins 
del Pla.

3r L'Ajuntament de Granollers, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 25 de 
setembre de 2012, va sol·licitar la inclusió de diverses necessitats d'inversió en el Registre de 
necessitats del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", en el marc de les Meses de concertació.

4t Que en el marc de les Meses de concertació de l'esmentat Pla, la Diputació de Barcelona ha 
comunicat a l'Ajuntament el preacord "Ampliació de voreres i renovació de serveis del passeig de la 
Muntanya" per un import de 700.000 euros, d'acord amb la necessitat expressada en la sol·licitud 
aprovada per la Junta de Govern Local de 25 de setembre de 2012.

Aquest Ajuntament va acreditar que l'actuació gaudeix d'un grau de maduresa suficient per a la seva 
formalització.

4t En data 9 d'abril de 2014, amb registre d'entrada núm. 7000, la Diputació de Barcelona comunica 
a aquest Ajuntament que el diputat delegat per a la Cooperació Local, en data 19 de març de 2014 ha 
dictat un decret (reg. 2008/14) pel qual s'aprova l'ajut econòmic per a l'actuació Ampliació de voreres iAmpliació de voreres iAmpliació de voreres iAmpliació de voreres i    
renovació de serveis del passeig de la Muntanyarenovació de serveis del passeig de la Muntanyarenovació de serveis del passeig de la Muntanyarenovació de serveis del passeig de la Muntanya (codi XGL 14/X/101146), amb una aportació de 
700.000,00 euros, anualitat 2014, dins de l'àmbit de concertació Creació d'equipaments i 
d'infraestructures, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015".

Així mateix, a l'apartat segon de l'esmentada resolució s'estableix el règim de gestió de l'actuació 
subvencionada, per a la seva acceptació, execució i justificació de despeses, pagament, etc, d'acord 
amb les instruccions de gestió d'actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla "Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015"-

Respecte a l'acceptació de lacceptació de lacceptació de lacceptació de l''''ajutajutajutajut estableix que s'entendran acceptats pels ens destinataris si en el 
termini màxim de 20 dies naturals, comptat a partir de la recepció de la notificació, no han manifestat 
expressament la seva renúncia.  No obstant això, durant aquest termini, l'ens destinatari podrà emetre 
resolució expressa sobre l'acceptació de l'ajut per tal d'agilitar l'execució de les actuacions 
corresponent, amb la realització del tràmit d'acceptació "M300", disponible a la Seu electrònica de la 
Diputació.

Fonaments de dretsFonaments de dretsFonaments de dretsFonaments de drets ::::

D'acord amb l'apartat segon de la resolució del Decret (reg. 2008/14) de data 19 de març de 2014, 
dictat pel diputat delegat per a la Cooperació Local de la Diputació de Barcelona, pel qual s'estableix 
el règim de gestió de l'actuació inclosa en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015".

D'acord amb les Instruccions de gestió d'actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla 
"Xarxa de Governs Locals 2012-2015", aprovades per decret del Diputat delegat per a la Cooperació 
Local de data 15 d'octubre de 2013 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 28 
d'octubre de 2013, que estableix els procediments de gestió necessaris per tal de fer efectius els 
compromisos assolits en el marc de les Meses de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 
2012-2015".

De conformitat amb l'acord del Ple de 5 de juliol de 2011, es delega a la Junta de Govern Local com a 
òrgan competent per sol·licitar i acceptar les subvencions atorgades per organismes públics .

Es proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern Local ::::    

PrimerPrimerPrimerPrimer.: Acceptar l'ajut econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona, en el marc del Pla "Xarxa 
de Governs Locals 2012-2015" per a l'actuació Ampliació de voreres i renovació de serveis delAmpliació de voreres i renovació de serveis delAmpliació de voreres i renovació de serveis delAmpliació de voreres i renovació de serveis del    
passeig de la Muntanyapasseig de la Muntanyapasseig de la Muntanyapasseig de la Muntanya (codi XGL 14/X/101146), amb una aportació de 700.000 euros, anualitat 
2014, inclosa a l'àmbit de concertació Creació d'equipaments i d'infraestructures, que s'imputarà a 



l'aplicació d'ingressos del pressupost 2014 H.330.76107 Diputació adequació passeig de la Muntanya 
(projecte 20141002), d'acord amb els fets exposats i els fonaments de drets invocats.

SegonSegonSegonSegon:::: Acceptar els termes i condicions de gestió de l'ajut expressades en l'apartat segon del 
Decret del diputat delegat per a la Cooperació local de data 19 de març de 2014 (reg. 2008/14) i de la 
resta de disposicions que li són aplicables , en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015".

TercerTercerTercerTercer :::: Notificar aquest acord al Servei de Comptabilitat de l'Ajuntament de Granollers i a la 
Diputació de Barcelona juntament amb el formulari M301 acceptació d'ajut.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

TORN DE PRECSTORN DE PRECSTORN DE PRECSTORN DE PRECS ,,,,    PREGUNTES I INTERPEL·LACIONSPREGUNTES I INTERPEL·LACIONSPREGUNTES I INTERPEL·LACIONSPREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

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

LA SECRETÀRIA GENERALLA SECRETÀRIA GENERALLA SECRETÀRIA GENERALLA SECRETÀRIA GENERAL
VIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAU
LLLL''''ALCALDEALCALDEALCALDEALCALDE
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