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Va ésser llegit l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, la qual fou aprovada sense cap esmena 
 
2222).-).-).-).-DESPATX OFICIALDESPATX OFICIALDESPATX OFICIALDESPATX OFICIAL ....

La Junta de Govern Local resta assabentada de la sentència següent:

Sentencia  número 127/2014 de 08/05/2014 del Jutjat  Contenciós-Administratiu número 2 de 
Barcelona, en la qual s'estima parcialment el  procediment abreviat 61/2012-S presentat per CECILIA 
PEREIRA MAÑAS 



 
ÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

3333).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A SOL·LICITAR LA PARTICIPACIÓ EN EL PROGRAMA DEDICTAMEN RELATIU A SOL·LICITAR LA PARTICIPACIÓ EN EL PROGRAMA DEDICTAMEN RELATIU A SOL·LICITAR LA PARTICIPACIÓ EN EL PROGRAMA DEDICTAMEN RELATIU A SOL·LICITAR LA PARTICIPACIÓ EN EL PROGRAMA DE    
RESTAURACIÓ DE LA XARXA DRESTAURACIÓ DE LA XARXA DRESTAURACIÓ DE LA XARXA DRESTAURACIÓ DE LA XARXA D''''ARXIUS MUNICIPALS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA  IARXIUS MUNICIPALS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA  IARXIUS MUNICIPALS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA  IARXIUS MUNICIPALS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA  I    
LLLL''''ADJUDICACIÓ DE LES TASQUESADJUDICACIÓ DE LES TASQUESADJUDICACIÓ DE LES TASQUESADJUDICACIÓ DE LES TASQUES ....

L’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona, a través de l'Oficina de Patrimoni Cultural, 
desenvolupa un programa de suport destinat als arxius que pertanyen a la Xarxa d’Arxius Municipals, 
de la qual en formem part en virtut del conveni signat el febrer de 2004.

Aquesta adhesió dóna dret a participar i gaudir dels serveis i accions que l’OPC pugui desenvolupar 
per donar suport tècnic i organitzatiu als arxius que ho sol·liciten . 

En aquesta línia, l’OPC, impulsa des de fa uns anys un Programa de Restauració de documents que 
formen part dels fons i col·leccions dels arxius municipals .

Aquest any 2014, l'OPC, ha obert una nova convocatòria i ha demanat als arxius dels municipis que 
es vulguin adherir que formalitzin la sol·licitud de participació . 

Aquest programa té unes característiques singulars que es detallen a continuació :

La Diputació:
• recull les propostes dels documents a restaurar dels diferents municipis de la Xarxa d 'Arxius
• amb el conjunt de les propostes demana a diferents professionals de la restauració que elaborin 
pressupost 
• l'OPC recepciona els diferents pressupostos i tria el restaurador més indicat per a cadascuna de 
les actuacions
• informa als municipis de l'especialista triat i de l'oferta presentada; de la quantitat econòmica que 
pagarà directament, aprox. el 50% i del pressupost exacte que ha d'assumir el municipi

La participació per aquest any 2014 consistiria en la restauració de 6 documents que es relacionen a 
continuació:

Document 1
Títol: Respostes a les trenta-tres preguntes plantejades per l'intendent general de Catalunya al
Comú de Granollers en relació a les seves característiques geogràfiques , demogràfiques i
econòmiques i a la situació fiscal del consistori .
Cronologia: 1714

Documents 2,3 i 4
Títol: Llibres del pressupost municipal
Cronologia: 1931, 1936 i 1959

Documents 5 i 6
Títol: Llibres del copiador de la correspondència remesa per l 'Alcaldia 
Cronologia: 1887 i 1888

La Diputació ens ha informat que per a la restauració d'aquests document ha escollit a la Sra. Clara 
Alibés Marquès i que el cost total de la intervenció és de 1.996,50€ iva inclòs. L'OPC assumirà 
996,50€ i la proposta que fan és que l'Ajuntament de Granollers assumeixi la resta, 1.000€, a través 
d'una factura que presentarà l'esmentada restauradora i que aniria a càrrec de la partida 
pressupostària 2014 H112 92310 62901. 

Pel que fa a l'adjudicació de la despesa, tenint en compte que les partides d'inversió es troben en 
aquest moment sense disponibilitat per manca de fonts de finançament, l'aprovació de la despesa 



queda condicionada a l'habilitació del crèdit suficient .

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 ::::    

Primer.- Aprovar la sol·licitud de participació en el Programa de Restauració de la Xarxa d'Arxius 
Municipals de la Diputació de Barcelona, segons la previsió de disponibilitat expressada .

Segon.-  Notificar aquest acord a l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
4444).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE L''''EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITSEXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITSEXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITSEXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITS    
NÚMNÚMNÚMNÚM....4444////2014201420142014    DE LDE LDE LDE L''''AJUNTAMENTAJUNTAMENTAJUNTAMENTAJUNTAMENT

En les dates i amb el número de registre d'entrada al registre de factures que s'indiquen en la relació 
annexa a aquest acord, les persones físiques i/o jurídiques que igualment es citen en la relació annexa 
a aquest acord han presentat les factures amb els números i pels conceptes que figuren a la relació 
annexa a aquest acord.    

La Intervenció municipal ha pogut verificar que les factures presentades corresponen a despeses 
d'exercicis anteriors a 2014 o del mateix exercici però que no han estat tramitades seguint el 
procediment legalment establert i no tenen associada la corresponent operació comptable feta amb 
anterioritat a la data de registre de la factura o bé no consta tramitat el corresponent expedient previ 
d'aprovació de la despesa, per la qual cosa no pot tramitar-se el corresponent reconeixement ordinari 
de l'obligació. 

Consten a l'expedient administratiu els informes emesos pels diferents responsables dels serveis 
municipals en els que s'indiquen i justifiquen els motius pels quals la despesa no ha estat reconeguda 
en l’exercici en què s’ha realitzat o pel qual la tramitació de la despesa no ha seguit el procediment 
legalment establert i en els que queda acreditat que l'objecte de la factura ha estat efectivament 
realitzat a plena satisfacció del servei municipal . 

Es produiria un enriquiment injust per part de l'Ajuntament de Granollers en adquirir-se o retenir-se, 
sense causa, la contraprestació econòmica d'un bé o un servei rebut; i que per altra banda, els 
mateixos informes tècnics indiquen que existeix consignació pressupostària per al pagament de les 
factures indicades.

Es comprova l'existència de crèdit suficient i adequat al pressupost de l'exercici corrent, d'acord amb 
els documents comptables que s'adjunten a l'expedient.

Vist l'informe conjunt d'Intervenció i Secretaria de data 14 de maig de 2014.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

Article. 60.2. del Real Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol 
sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals en matèria de 
pressupostos, correspon al President de l'entitat local el reconeixement extrajudicial de crèdits, 
sempre que hi hagi dotació pressupostària.

Article 21 de les bases d'execució del pressupost per al 2014, en els seus apartats 3 i 4, on es regulen 
el procediment bàsic i la competència de la Junta de Govern Local en el cas d'existir crèdit 
pressupostari.

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 reconeixement extrajudicial de les obligacions que s'indiquen a la relació que 
s'adjunta a continuació:

NOM TERCER Nº FRA. IMPORT
PARTIDA 

PRESSUPOSTÀRIA
MOTIU 

INCOMPLIMENT

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE13321137506148 1.233,41 14.H232.33730.22102
Presentació de factures 2013 
fora de termini

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE13321136674100 884,36 14.H232.33730.22102
Presentació de factures 2013 
fora de termini

ENDESA ENERGIA XXI, S.L. E4301Y00007465 627,44 14.H311.16510.22100
No hi havia contracte de 
subministrament subscrit

SOREA SOCIEDAD REGIONAL DE 
ABASTECIMIENTO 22122013A100115351 4.634,69 14.H412.32120.22101 Acumulació de tasques
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, 
S.A. PA131420000009523 12,03 14.H311.16510.22100

Presentació de factures 2013 
fora de termini

GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, 
S.A. PA131420000009525 12,89 14.H311.16510.22100

Presentació de factures 2013 
fora de termini

GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, 
S.A. PA131420000009522 23,03 14.H311.16510.22100

Presentació de factures 2013 
fora de termini

GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, 
S.A. PA131420000009524 14,18 14.H311.16510.22100

Presentació de factures 2013 
fora de termini

GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, 
S.A. PA131420000009521 27,99 14.H311.16510.22100

Presentació de factures 2013 
fora de termini

GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, 
S.A. PA131420000009527 13,32 14.H311.16510.22100

Presentació de factures 2013 
fora de termini

CATALANA DE CLIMA I LLONCH, S.L. 1131863 222,64 14.H412.32120.21303 Acumulació de tasques
SOCIEDAD DE PREVENCION ASEPEYO, 
SL SPAA2013000252 5.324,00 14.H151.92011.22799

Presentació de factures 2013 
fora de termini

SOCIEDAD DE PREVENCION ASEPEYO, 
SL SPAA2013000318 8.177,00 14.H151.92011.22799

Presentació de factures 2013 
fora de termini

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE13371059743334 673,03 14.H200.92070.22102
Presentació de factures 2013 
fora de termini

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE13371059743305 2.408,57 14.H314.92040.22102
Presentació de factures 2013 
fora de termini

GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, 
S.A. PI131420000361285 11.897,41 14.H422.34210.22100 Acumulació de tasques
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, 
S.A. PS131420000010088 8,99 14.H314.92040.22100 Acumulació de tasques
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, 
S.A. PI131420000309875 12.023,55 14.H422.34210.22100 Acumulació de tasques
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, 
S.A. PI131420000293322 15,27 14.H314.92040.22100 Acumulació de tasques
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, 
S.A. PI131420000194717 85,80 14.H314.92040.22100 Acumulació de tasques
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, 
S.A. PI131420000293319 188,25 14.H403.23000.22100 Acumulació de tasques
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, 
S.A. PI131420000194712 175,68 14.H403.23000.22100 Acumulació de tasques
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, 
S.A. PI131420000196446 170,60 14.H403.23000.22100 Acumulació de tasques
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, 
S.A. PI131420000293326 138,98 14.H403.23000.22100 Acumulació de tasques
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, 
S.A. PI131420000293313 135,39 14.H403.23000.22100 Acumulació de tasques
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, 
S.A. PI131420000203557 116,23 14.H403.23000.22100 Acumulació de tasques
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, 
S.A. PI131420000337889 223,83 14.H403.23000.22100 Acumulació de tasques
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, 
S.A. PI13142000295074 207,29 14.H403.23000.22100 Acumulació de tasques
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, 
S.A. PI131420000200473 308,77 14.H403.23000.22100 Acumulació de tasques
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, 
S.A. PI131420000290275 354,20 14.H403.23000.22100 Acumulació de tasques



GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, 
S.A. PI131420000276877 512,97 14.H403.23000.22100 Acumulació de tasques
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, 
S.A. PI131420000339143 527,73 14.H403.23000.22100 Acumulació de tasques
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, 
S.A. PI131420000239540 195,06 14.H403.23000.22100 Acumulació de tasques

51.574,58

SEGONSEGONSEGONSEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions que s'inclouen a la relació annexa a aquest 
acord (núm. 4/2014) amb càrrec a les partides del Pressupost  2014 de l'Ajuntament de Granollers que 
igualment s'indiquen a la relació annexa. 

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Notificar aquest acord de forma individualitzada a cada persona física i/o jurídica que 
consta a la relació annexa a aquest acord (núm. 4/2014).Notificar a les persones interessades aquesta 
resolució, amb l'expressió de la possibilitat d'interposar-hi els recursos corresponents.

APROVAT PER UNANIMITAT

 
5555).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA APROPOSTA RELATIVA A A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA APROPOSTA RELATIVA A A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA APROPOSTA RELATIVA A A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A    
4444    VISIONS GESTIO DE PROJECTES SLVISIONS GESTIO DE PROJECTES SLVISIONS GESTIO DE PROJECTES SLVISIONS GESTIO DE PROJECTES SL,,,,    AMB CIF BAMB CIF BAMB CIF BAMB CIF B65510455655104556551045565510455    EN CONCEPTE DEEN CONCEPTE DEEN CONCEPTE DEEN CONCEPTE DE    
FINANÇAMENT DE LA DESPESA D’INTERESSOS DEL PRÉSTECFINANÇAMENT DE LA DESPESA D’INTERESSOS DEL PRÉSTECFINANÇAMENT DE LA DESPESA D’INTERESSOS DEL PRÉSTECFINANÇAMENT DE LA DESPESA D’INTERESSOS DEL PRÉSTEC

1111.... La Junta de Govern Local, en sessió ordinària, va aprovar el dia 18 de setembre de 2012, les bases 
de la convocatòria d’ajuts al finançament d’iniciatives empresarials de les persones emprenedores de 
Granollers. 

L'objecte de la subvenció era finançar la despesa en concepte d'interessos generats pels préstecs 
atorgats per alguna entitat financera amb qui l'Ajuntament de Granollers hagi signat un conveni 
específic de col·laboració per a la finalitat de la subvenció .

2222.... Dins del termini establert a tal efecte, la Sra. Martine Fernández Castaner, amb DNI: 46755435T, en 
representació de 4444    VISIONS GESTIO DE PROJECTES SLVISIONS GESTIO DE PROJECTES SLVISIONS GESTIO DE PROJECTES SLVISIONS GESTIO DE PROJECTES SL, CIFCIFCIFCIF::::    BBBB65510455655104556551045565510455 , presenta en data 11111111    dededede    
febrer defebrer defebrer defebrer de     2013201320132013, instància a Granollers Mercat –edifici Can Muntanyola- amb núm. de registre d’entrada 
2641; en la qual es sol·licita una subvenció per un import de 6666....759759759759,,,,74747474    euros.

3333.... Un cop valorada satisfactòriament la sol·licitud esmentada, en data 5555    de març dede març dede març dede març de    2013201320132013,,,, la Junta dela Junta dela Junta dela Junta de    
Govern LocalGovern LocalGovern LocalGovern Local    de l’Ajuntament de Granollers va aprovar atorgar una subvenció de 6666....759759759759,,,,74747474    euros a 4 
VISIONS GESTIO DE PROJECTES SL, en concepte de finançament de la despesa d’interessos 
generats pel préstec atorgat per l’entitat MicroBank SAU, amb núm. de préstec: 800.332.416-38, 
signat el 21 de desembre de 2012 i d’import 25.000 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
H160.24152.4700 “Subvencions a empreses foment de l’emprendoria”.

4444....    D'acord amb el que disposen les bases de la convocatòria d’ajuts al finançament d’iniciatives 
empresarials, la subvenció quedarà justificada en una primera fase amb  l'aplicació de l'import atorgat 
a la reducció del principal del préstec, fet que cal acreditar amb el nou quadre d'amortització del 
préstec emès per l'entitat financera.

Tanmateix, el/la beneficiari/a de la subvenció, un cop hagi disposat de la totalitat del préstec i en el 
termini de dotze mesos des de l'atorgament, es compromet a presentar a l’Ajuntament una declaració 
on es faci constar que el préstec s’ha aplicat en la seva totalitat al finançament de les despeses de 
constitució i/o posada en funcionament de l’empresa, acompanyada de la documentació que acrediti 
el manteniment d’alta de l’activitat econòmica durant un any.

5555.... La Sra. Martine Fernández Castaner, com a representant de 4Visions Gestió de Projectes, SL va 
presentar amb posterioritat a l'atorgament de la subvenció l'escrit de l'entitat bancària conforme s’ha 
aplicat la subvenció atorgada a la reducció del principal del préstec, i va acompanyar el nou quadre 
d’amortització del préstec.



6666.... En data     8888    de maig dede maig dede maig dede maig de    2014201420142014,,,,    la Sra.... Martine Fernández Castaner    ha presentat a l’Ajuntament de 
Granollers, amb registre d’entrada númregistre d’entrada númregistre d’entrada númregistre d’entrada núm....    8688868886888688, la documentació corresponent a la justificació de la 
subvenció rebuda:

a) Declaració conforme el préstec objecte de la subvenció ha estat destinat en la 
seva totalitat a la constitució i posada en marxa de l’empresa 4 VISIONS GESTIO DE 
PROJECTES SL, amb CIF:B65510455

b) Documentació que acredita el manteniment de l’activitat de l’empresa passat un 
any des de l’atorgament de l’ajut: liquidació de l'IVA (model 303) corresponent al primer 
trimestre de 2014 de l’empresa , 4 VISIONS GESTIO DE PROJECTES SL, (presentat el 22 
d’abril de 2014 a la delegació d’Hisenda)

7777....    La documentació esmentada ha estat presentada en temps i forma, de conformitat a allò establert a 
les bases que havien de regir la concessió de la subvenció atorgada, d’acord amb l’Ordenança 
General de les Subvencions de l’Ajuntament de Granollers, aprovada en Ple en data 28 de febrer de 
2006, i segons el que estableix la legislació vigent en  matèria de subvencions .

8888.... El contingut de la documentació aportada és adequat a la seva finalitat, i resulta suficient per a 
acreditar la correcta aplicació del finançament de la despesa d’interessos , objecte de subvenció.

9999.... Els conceptes de despesa presentats s’adapten a les destinacions aprovades en la concessió de la 
subvenció, així com les condicions i els termes de subvenció d’acord amb la proposició o l’acord 
d’aprovació.

10101010.... L’execució de la subvenció ha estat gestionada de forma adient i la documentació presentada 
justifica plenament aquesta correcta execució, acreditant-se formalment que l’interessat ha complert 
totes les seves obligacions legals i fiscals en relació a l’execució realitzada .

11111111.... Vist informe favorable, de data 8 de maig de 2014 del director de Granollers Mercat, Sr. Jordi 
Táboas Suárez.

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 la justificació de la subvenció concedida a    4444    VISIONS GESTIO DE PROJECTES SLVISIONS GESTIO DE PROJECTES SLVISIONS GESTIO DE PROJECTES SLVISIONS GESTIO DE PROJECTES SL
, amb CIFCIFCIFCIF::::BBBB65510455655104556551045565510455 ,,,,  per un import de    6666....759759759759,,,,74747474€€€€, en el marc de la convocatòria d’ajuts al 
finançament d’iniciatives empresarials de les persones emprenedores de Granollers, complint les 
condicions i destinacions aprovades a l’expedient de concessió .

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Notificar l'acord al departament d'Intervenció i a 4444    VISIONS GESTIO DE PROJECTES SLVISIONS GESTIO DE PROJECTES SLVISIONS GESTIO DE PROJECTES SLVISIONS GESTIO DE PROJECTES SL

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
6666).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA APROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA APROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA APROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A    
JUAN CARLOS BRICHS FERNANDEZJUAN CARLOS BRICHS FERNANDEZJUAN CARLOS BRICHS FERNANDEZJUAN CARLOS BRICHS FERNANDEZ,,,,    AMB NIFAMB NIFAMB NIFAMB NIF    39331668393316683933166839331668NNNN,,,,    EN CONCEPTE DE FINANÇAMENTEN CONCEPTE DE FINANÇAMENTEN CONCEPTE DE FINANÇAMENTEN CONCEPTE DE FINANÇAMENT    
DE LA DESPESA D’INTERESSOS DEL PRÉSTECDE LA DESPESA D’INTERESSOS DEL PRÉSTECDE LA DESPESA D’INTERESSOS DEL PRÉSTECDE LA DESPESA D’INTERESSOS DEL PRÉSTEC

1111.... La Junta de Govern Local, en sessió ordinària, va aprovar el dia 18 de setembre de 2012, les 
bases de la convocatòria d’ajuts al finançament d’iniciatives empresarials de les persones 
emprenedores de Granollers. 

L'objecte de la subvenció era finançar la despesa en concepte d'interessos generats pels préstecs 
atorgats per alguna entitat financera amb qui l'Ajuntament de Granollers hagi signat un conveni 
específic de col·laboració per a la finalitat de la subvenció .

2222.... Dins del termini establert a tal efecte, el Sr. Juan Carlos Brichs Fernández, amb DNI 39331668N, 



i titular de l’activitat empresarial INNOVA PILATES ESTUDIO, presenta en data 23232323    d’abril ded’abril ded’abril ded’abril de    2013201320132013 
instància a Granollers Mercat –edifici Can Muntanyola- amb núm. de registre d’entrada 7433; en la 
qual es sol·licita una subvenció per un import de 5555....680680680680,,,,90909090    euros.

3333.... Un cop valorada satisfactòriament la sol·licitud esmentada, en data 14141414    de maig dede maig dede maig dede maig de    2013201320132013,,,, la Juntala Juntala Juntala Junta    
de Govern Localde Govern Localde Govern Localde Govern Local    de l’Ajuntament de Granollers va aprovar atorgar una subvenció de 5555....680680680680,,,,90909090    
euros a Juan Carlos Brichs Fernández, en concepte de finançament de la despesa d’interessos 
generats pel préstec ICO atorgat per l’entitat CAIXABANK SAU, amb núm. de préstec:9620 
312.637.502-28, signat l’11 D’ABRIL DE 2013 i d’import 27.000 euros, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària H160.24152.47000 “Subvencions a empreses foment de l’emprenedoria”.

4444.... D'acord amb el que disposen les bases de la convocatòria d’ajuts al finançament d’iniciatives 
empresarials, la subvenció quedarà justificada en una primera fase amb  l'aplicació de l'import 
atorgat a la reducció del principal del préstec, fet que cal acreditar amb el nou quadre d'amortització 
del préstec emès per l'entitat financera. 

Tanmateix, el/la beneficiari/a de la subvenció, un cop hagi disposat de la totalitat del préstec i en el 
termini de dotze mesos des de l'atorgament, es compromet a presentar a l’Ajuntament una 
declaració on es faci constar que el préstec s’ha aplicat en la seva totalitat al finançament de les 
despeses de constitució i/o posada en funcionament de l’empresa, acompanyada de la 
documentació que acrediti el manteniment d’alta de l’activitat econòmica durant un any.

5555.... El Sr. Juan Carlos Brichs Fernández, va presentar amb posterioritat a l'atorgament de la 
subvenció l'escrit de l'entitat bancària conforme s’ha aplicat la subvenció atorgada a la reducció del 
principal del préstec, i va acompanyar el nou quadre d’amortització del préstec.

6666.... En data     12121212    de maig dede maig dede maig dede maig de    2014201420142014,,,,    el Sr....    Juan Carlos Brichs Fernández ha presentat a l’Ajuntament 
de Granollers, amb registre d’entrada númregistre d’entrada númregistre d’entrada númregistre d’entrada núm....    9043904390439043, la documentació corresponent a la justificació de 
la subvenció rebuda:

a) Declaració conforme el préstec objecte de la subvenció ha estat destinat en la seva totalitat 
a la constitució i posada en marxa de l’activitat empresarial INNOVA PILATES ESTUDIO, 
en el que el Sr. Juan Carlos Brichs Fernández consta com a  titular autònom  d’aquesta 
activitat, amb NIF 39331668N. 

b) Documentació que acredita el manteniment de l’activitat de l’empresa passat un any des de 
l’atorgament de l’ajut: liquidació de l'IVA (model 303) corresponent al primer trimestre de 
2014 de l’empresa, Juan Carlos Brichs Fernández, (presentat el 19 d’abril de 2014 a la 
delegació d’Hisenda)

7777.... La documentació esmentada ha estat presentada en temps i forma, de conformitat a allò establert 
a les bases que havien de regir la concessió de la subvenció atorgada, d’acord amb l’Ordenança 
General de les Subvencions de l’Ajuntament de Granollers, aprovada en Ple en data 28 de febrer de 
2006, i segons el que estableix la legislació vigent en  matèria de subvencions .

8888.... El contingut de la documentació aportada és adequat a la seva finalitat, i resulta suficient per a 
acreditar la correcta aplicació del finançament de la despesa d’interessos , objecte de subvenció.

9999.... Els conceptes de despesa presentats s’adapten a les destinacions aprovades en la concessió de 
la subvenció, així com les condicions i els termes de subvenció d’acord amb la proposició o l’acord 
d’aprovació.

10101010.... L’execució de la subvenció ha estat gestionada de forma adient i la documentació presentada 
justifica plenament aquesta correcta execució, acreditant-se formalment que l’interessat ha complert 
totes les seves obligacions legals i fiscals en relació a l’execució realitzada .

11111111....    Vist informe favorable, de data 14 de maig de 2014, del director de Granollers Mercat, Sr. Jordi 
Táboas Suárez.

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 la justificació de la subvenció concedida a    JUAN CARLOS BRICHS FERNANDEZJUAN CARLOS BRICHS FERNANDEZJUAN CARLOS BRICHS FERNANDEZJUAN CARLOS BRICHS FERNANDEZ, 
amb NIFNIFNIFNIF    39331668393316683933166839331668NNNN,,,,  per un import de    5555....680680680680,,,,90909090    euroseuroseuroseuros, en el marc de la convocatòria d’ajuts al 
finançament d’iniciatives empresarials de les persones emprenedores de Granollers, complint les 
condicions i destinacions aprovades a l’expedient de concessió .

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Notificar l'acord al departament d'Intervenció i a JUAN CARLOS BRICHS FERNANDEZJUAN CARLOS BRICHS FERNANDEZJUAN CARLOS BRICHS FERNANDEZJUAN CARLOS BRICHS FERNANDEZ ....

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
7777).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LES ESMENES DE LA DOCUMENTACIÓPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LES ESMENES DE LA DOCUMENTACIÓPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LES ESMENES DE LA DOCUMENTACIÓPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LES ESMENES DE LA DOCUMENTACIÓ    
JUSTIFICATIVA PRESENTADA A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONAJUSTIFICATIVA PRESENTADA A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONAJUSTIFICATIVA PRESENTADA A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONAJUSTIFICATIVA PRESENTADA A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA,,,,    EN RELACIÓ A LESEN RELACIÓ A LESEN RELACIÓ A LESEN RELACIÓ A LES    
ACCIONS ATORGADES EN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEISACCIONS ATORGADES EN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEISACCIONS ATORGADES EN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEISACCIONS ATORGADES EN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEIS    2013201320132013    DEL PLADEL PLADEL PLADEL PLA    """"XARXA DEXARXA DEXARXA DEXARXA DE    
GOVERNS LOCALSGOVERNS LOCALSGOVERNS LOCALSGOVERNS LOCALS    2012201220122012----2015201520152015"""",,,,    PER ALS PROJECTES EN MATÈRIA DE  PROMOCIÓPER ALS PROJECTES EN MATÈRIA DE  PROMOCIÓPER ALS PROJECTES EN MATÈRIA DE  PROMOCIÓPER ALS PROJECTES EN MATÈRIA DE  PROMOCIÓ    
ECONÒMICAECONÒMICAECONÒMICAECONÒMICA ,,,,    COMERÇCOMERÇCOMERÇCOMERÇ,,,,    TURISME I FIRESTURISME I FIRESTURISME I FIRESTURISME I FIRES

1111.... El 31313131    de març dede març dede març dede març de    2014201420142014    s'enviava, per correu administratiu, la documentació justificativa tècnica i 
econòmica dels ajuts concedits per part de la Diputació de Barcelona en el marc del Catàleg de 
concertació 2013 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 

2222.... El detall de les accionsdetall de les accionsdetall de les accionsdetall de les accions justificades i els respectius imports imputats en cadascuna d'elles, es 
resumeixen en el quadrat següent:

NOM ACCIÓNOM ACCIÓNOM ACCIÓNOM ACCIÓ CODI XGLCODI XGLCODI XGLCODI XGL
SUBVENCIÓSUBVENCIÓSUBVENCIÓSUBVENCIÓ     
ATORGADAATORGADAATORGADAATORGADA TOTAL IMPUTATTOTAL IMPUTATTOTAL IMPUTATTOTAL IMPUTAT

APORTACIÓ DEAPORTACIÓ DEAPORTACIÓ DEAPORTACIÓ DE     
LLLL''''EPEEPEEPEEPE

IMPORT AIMPORT AIMPORT AIMPORT A     
RENUNCIARRENUNCIARRENUNCIARRENUNCIAR

Fira Jugar x Jugar - Concurs 
internacional de creació de jocs 13/Y/93777 5.000,00 €  12.095,34 € 7.095,34 € 0,00 €  

Dinamització comercial de la zona 
Nord de Granollers i carrer Girona 13/Y/94013 3.000,00 €  6.162,28 € 3.162,28 € 0,00 €  

Dinamització comercial de la zona 
centre de Granollers 13/Y/94012 3.000,00 €  6.222,63 € 3.222,63 € 0,00 €  

Dinamització comercial del barri 
Congost de Granollers 13/Y/94011 1.000,00 €  3.459,20 € 2.459,20 € 0,00 €  

Gestió de la dinamització de Gran 
Centre Granollers 13/Y/94010 4.000,00 €  9.000,00 € 5.000,00 € 0,00 €  

Gestió de la dinamització Comerç de 
Dalt i carrer Girona 13/Y/94009 2.500,00 €  6.000,00 € 3.500,00 € 0,00 €  

Espais locals d'impuls a la innovació 13/Y/93442 19.044,00 €  31.749,60 € 12.705,60 € 0,00 €  

Dinamització dels polígons industrials 
de Granollers 13/Y/93443 25.000,00 €  45.259,45 € 16.687,45 € 0,00 €  

Can Muntanyola. Centre local de 
serveis a les empreses 13/Y/93440 74.628,00 €  146.045,65 € 71.417,65 € 0,00 €  

3333.... La justificació econòmica d'aquestes accions havia estat aprovada en sessió ordinària de la 
Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers, en data 25252525    de març dede març dede març dede març de     2014201420142014.

4444.... Un cop revisada la documentació justificativa de les accions, per part del personal tècnic de la 
Diputació de Barcelona, aquests ens han fet arribar de manera informal uns correus electrònics on ens 
adverteixen de petits errors detectats en la documentació enviadapetits errors detectats en la documentació enviadapetits errors detectats en la documentació enviadapetits errors detectats en la documentació enviada i ens demanen que els esmenem 
el més aviat possible.

5555.... Cap dels errorsCap dels errorsCap dels errorsCap dels errors detectats per part de la Diputació de Barcelona afecta als imports finalsafecta als imports finalsafecta als imports finalsafecta als imports finals    
justificats de les accionsjustificats de les accionsjustificats de les accionsjustificats de les accions, els quals foren aprovats per la Junta de Govern Local del 25 de març de 
2014. El contingut d'aquest acord, doncs, continua vigent en la seva totalitat.

6666.... No obstant, s'ha considerat pertinent aprovar les esmenes d'aquesta justificació econòmica 
mitjançant un nou acord de la Junta de Govern Local.

7777.... Vist l'informe, amb data 12121212    de maig dede maig dede maig dede maig de    2014201420142014, del tècnic especialista de l'EPE Granollers Mercat, 



Sr. Quim Xicoira Albert, pel qual proposa aprovar les esmenes de la justificació econòmica presentada 
a la Diputació de Barcelona en el marc del Catàleg de serveis 2013 del Pla "Xarxa de Governs Locals 
2012-2015".

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 les esmenes a la documentació justificativa presentada a la Diputació deAprovar les esmenes a la documentació justificativa presentada a la Diputació deAprovar les esmenes a la documentació justificativa presentada a la Diputació deAprovar les esmenes a la documentació justificativa presentada a la Diputació de    
BarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelona, en relació a les accions atorgades en el marc del Catàleg de serveis 2013 del Pla "Xarxa 
de Governs Locals 2012-2015", per als projectes en matèria de  Promoció Econòmica, Comerç, 
Turisme i Fires, que es detallen a continuació:

Nom deNom deNom deNom de    
llll''''accióaccióaccióacció

Codi XGLCodi XGLCodi XGLCodi XGL Error detectatError detectatError detectatError detectat Esmena efectuadaEsmena efectuadaEsmena efectuadaEsmena efectuada

Les factures relatives a l'organització de la 
fira (això és, la factura 1413141314131413 del proveïdor 
Oriol Comas Coma, d'import 4444....000000000000,,,,00000000    €€€€) no 
són conceptes subvencionables.

En lloc de la factura de l'Oriol Comas Coma, s'ha 
imputat: la factura 030030030030////2013201320132013 de Tecniesports Aitevo, 
SRL (d'import 1111....000000000000,,,,00000000    €€€€), la factura 2222////2013201320132013 de 
l'Agrupació Excursionista de Granollers (d'import 
1111....100100100100,,,,00000000    €€€€) i un 29,23% de la factura 2013028201302820130282013028 de 
Josep Codina Ballús (import imputat: 1111....900900900900,,,,00000000    €€€€). 
Són factures que, malgrat tenen a veure directament 
amb l'acció, no es van imputar en un principi perquè 
ja s'havia assolit l'import mínim necessari per a 
justificar l'acció. 

Fira Jugar x 
Jugar. 

Concurs 
internaciona
l de creació 

de jocs

13/Y/93777

A la factura imputada del proveïdor Josep 
Maria Bassa Sanabria (animació dels jocs 
Kapla)  li manca el númeroli manca el númeroli manca el númeroli manca el número .

S'anota el número d'aquesta factura a la relació de 
factures imputades: era el 20130018201300182013001820130018.

Les sol·licituds de les subvencions es van 
demanar com a Ajuntament de Granollers i 
no com a Granollers Mercat. En altres 
paraules, es va utilitzar un formulari 
incorrecte a l'hora de justificar les despeses 
(concretament, el CCCC401401401401, que s'escau només 
quan l'execució de l'acció s'ha fet de manera 
individual).

S'omple el formulari correcte: el CCCC402402402402, que s'escau 
quan l'execució de l'acció s'ha portat a terme 
mitjançant un ens instrumental (en aquest cas, l'EPE 
Granollers Mercat)

S'han imputat 290290290290,,,,00000000    €€€€ de despeses 
indirectes, però la Diputació de Barcelona ens 
comunica que no les considera elegibles per 
aquest tipus d'acció.

Per compensar-ho, s'augmenta el percentatge 
d'imputació d'una factura que ja apareixia a la relació 
de despeses: la número CCCCCCCC----13021130211302113021 del proveïdor 
Cànovas Comunicació Creativa, SL. Es passa d'un 
30% a un 42,08% d'imputació, atès que encara 
teníem marge imputable en relació a aquesta factura. 
No es va imputar un major percentatge des d'un 
principi, perquè ja s'havia assolit l'import mínim 
necessari per a justificar l'acció.

Dinamitzaci
ó comercial 
de la zona 
Nord de 

Granollers i 
carrer 
Girona

13/Y/94013

Ens demanen que presentem un CDCDCDCD amb la 
justificació tècnica de l'acció, inclosos els 
annexes (imatges, convenis...), si s'escau. En 
el seu moment, el que s'havia presentat era 
un únic CD que contenia la justificació tècnica 
de totes les accions de comerç atorgades per 
a aquest exercici.

Es presenta a la Diputació de Barcelona un CD que 
conté única i exclusivament la documentació tècnica 
justificativa d'aquesta acció concreta de comerç.

Les sol·licituds de les subvencions es van 
demanar com a Ajuntament de Granollers i 
no com a Granollers Mercat. En altres 
paraules, es va utilitzar un formulari 
incorrecte a l'hora de justificar les despeses 
(concretament, el CCCC401401401401, que s'escau només 
quan l'execució de l'acció s'ha fet de manera 
individual).

S'omple el formulari correcte: el CCCC402402402402, que s'escau 
quan l'execució de l'acció s'ha portat a terme 
mitjançant un ens instrumental (en aquest cas, l'EPE 
Granollers Mercat)

Ens demanen que presentem un CDCDCDCD amb la 
justificació tècnica de l'acció, inclosos els 
annexes (imatges, convenis...), si s'escau. En 
el seu moment, el que s'havia presentat era 
un únic CD que contenia la justificació tècnica 
de totes les accions de comerç atorgades per 
a aquest exercici.

Es presenta a la Diputació de Barcelona un CD que 
conté única i exclusivament la documentació tècnica 
justificativa d'aquesta acció concreta de comerç.

Dinamitzaci
ó comercial 
de la zona 
centre de 
Granollers

13/Y/94012

Ens comuniquen que les despeses indirectesdespeses indirectesdespeses indirectesdespeses indirectes    
no són elegiblesno són elegiblesno són elegiblesno són elegibles  per a aquesta acció.

No fem res al respecte, atès que ja no es van 
imputar despeses indirectes a l'acció.



Les sol·licituds de les subvencions es van 
demanar com a Ajuntament de Granollers i 
no com a Granollers Mercat. En altres 
paraules, es va utilitzar un formulari 
incorrecte a l'hora de justificar les despeses 
(concretament, el CCCC401401401401, que s'escau només 
quan l'execució de l'acció s'ha fet de manera 
individual).

S'omple el formulari correcte: el CCCC402402402402, que s'escau 
quan l'execució de l'acció s'ha portat a terme 
mitjançant un ens instrumental (en aquest cas, l'EPE 
Granollers Mercat)

Ens demanen que presentem un CDCDCDCD amb la 
justificació tècnica de l'acció, inclosos els 
annexes (imatges, convenis...), si s'escau. En 
el seu moment, el que s'havia presentat era 
un únic CD que contenia la justificació tècnica 
de totes les accions de comerç atorgades per 
a aquest exercici.

Es presenta a la Diputació de Barcelona un CD que 
conté única i exclusivament la documentació tècnica 
justificativa d'aquesta acció concreta de comerç.

Dinamitzaci
ó comercial 

del barri 
Congost de 
Granollers

13/Y/94011

Ens comuniquen que les despeses indirectesdespeses indirectesdespeses indirectesdespeses indirectes    
no són elegiblesno són elegiblesno són elegiblesno són elegibles  per a aquesta acció.

No fem res al respecte, atès que ja no es van 
imputar despeses indirectes a l'acció.

Les sol·licituds de les subvencions es van 
demanar com a Ajuntament de Granollers i 
no com a Granollers Mercat. En altres 
paraules, es va utilitzar un formulari 
incorrecte a l'hora de justificar les despeses 
(concretament, el CCCC401401401401, que s'escau només 
quan l'execució de l'acció s'ha fet de manera 
individual).

S'omple el formulari correcte: el CCCC402402402402, que s'escau 
quan l'execució de l'acció s'ha portat a terme 
mitjançant un ens instrumental (en aquest cas, l'EPE 
Granollers Mercat)

Ens demanen que presentem un CDEns demanen que presentem un CDEns demanen que presentem un CDEns demanen que presentem un CD amb la 
justificació tècnica de l'acció, inclosos els 
annexes (imatges, convenis...), si s'escau. En 
el seu moment, el que s'havia presentat era 
un únic CD que contenia la justificació tècnica 
de totes les accions de comerç atorgades per 
a aquest exercici.

Es presenta a la Diputació de Barcelona un CD que 
conté única i exclusivament la documentació tècnica 
justificativa d'aquesta acció concreta de comerç.

Gestió de la 
dinamització 

de Gran 
Centre 

Granollers

13/Y/94010

El conveni signat amb l'associació de 
comerciants Gran Centre, i aportat com a 
justificació de la subvenció, no especifica lano especifica lano especifica lano especifica la    
despesa salarialdespesa salarialdespesa salarialdespesa salarial     que ha realitzat l'associació.

S'aporten a la justificació econòmica les còpies de 
les nòmines i contractes en concepte de despesa 
salarial del dinamitzador de l'associació de 
comerciants Gran Centre durant 2013.

Les sol·licituds de les subvencions es van 
demanar com a Ajuntament de Granollers i 
no com a Granollers Mercat. En altres 
paraules, es va utilitzar un formulari 
incorrecte a l'hora de justificar les despeses 
(concretament, el CCCC401401401401, que s'escau només 
quan l'execució de l'acció s'ha fet de manera 
individual).

S'omple el formulari correcte: el CCCC402402402402, que s'escau 
quan l'execució de l'acció s'ha portat a terme 
mitjançant un ens instrumental (en aquest cas, l'EPE 
Granollers Mercat)

Ens demanen que presentem un CDCDCDCD amb la 
justificació tècnica de l'acció, inclosos els 
annexes (imatges, convenis...), si s'escau. En 
el seu moment, el que s'havia presentat era 
un únic CD que contenia la justificació tècnica 
de totes les accions de comerç atorgades per 
a aquest exercici.

Es presenta a la Diputació de Barcelona un CD que 
conté única i exclusivament la documentació tècnica 
justificativa d'aquesta acció concreta de comerç.

Gestió de la 
dinamització 
de Comerç 
de Dalt i del 

carrer 
Girona

13/Y/94009

El conveni signat amb l'associació de 
comerciants Comerç de Dalt, i aportat com a 
justificació de la subvenció, no especifica lano especifica lano especifica lano especifica la    
despesa salarialdespesa salarialdespesa salarialdespesa salarial  que ha realitzat l'associació.

S'aporten a la justificació econòmica les còpies de 
les nòmines i contractes en concepte de despesa 
salarial del dinamitzador de l'associació de 
comerciants Comerç de Dalt durant 2013.

Per a justificar l'acció, s'ha presentat el model 
d'execució individual quan es tracta d'una 
execució amb ens instrumental (models 
C402+C405). En altres paraules, es va 
utilitzar un formulari incorrecte a l'hora de 
justificar les despeses de l'acció 
(concretament, el CCCC401401401401, que s'escau només 
quan l'execució de l'acció s'ha fet de manera 
individual).

S'omplen els formularis correctes: el CCCC402402402402    i el CCCC405405405405, 
que s'escauen quan l'execució de l'acció s'ha portat 
a terme mitjançant un ens instrumental (en aquest 
cas, l'EPE Granollers Mercat).

La Diputació de Barcelona ens indica que 
hem d'afegir el text “L'ens local beneficiari ha 
verificat que en execució del conveni s'han 
respectat els requisits establerts en les 

S'afegeix l'esmentat text en les dues factures 
imputades del proveïdor Fundació Institut Recerca 
Energia de Catalunya, atès que, efectivament, s'han 
respectat tots els requisits establerts en les 

Dinamitzaci
ó dels 

polígons 
d'activitat 

econòmica 
13/Y/93443



disposicions reguladores de la subvenció i se 
n'ha complert la finalitat” a la descripció de la 
despesa de les factures del proveïdor 
Fundació Institut Recerca Energia de 
Catalunya.

disposicions reguladores de la subvenció i se n'ha 
complert la finalitat.

de 
Granollers

Demanen que presentem el conveni signat 
entre Granollers Mercat i la Fundació Institut 
Recerca Energia de Catalunya per a la 
realització de l'estudi “Anàlisi i detecció de 
millores en el consum energètic del polígon 
industrial El Congost de Granollers”.

Presentem còpia compulsada del conveni.

Espais 
locals 

d'impuls a la 
innovació

13/Y/93442

Al formulari justificatiu presentat (C404) no hi 
apareix la data de reconeixement de 
l'obligació de la factura 1/172 del proveïdor 
Pere Cabot Barbany.

S'anota la dada que mancava al formulari. La data 
de reconeixement de l'obligació de la factura 
imputada del proveïdor Pere Cabot Barbany era: 
23/12/2013.

Per a justificar l'acció, s'ha presentat el model 
d'execució individual quan es tracta d'una 
execució amb ens instrumental (models 
C402+C405). En altres paraules, es va 
utilitzar un formulari incorrecte a l'hora de 
justificar les despeses de l'acció 
(concretament, el CCCC401401401401, que s'escau només 
quan l'execució de l'acció s'ha fet de manera 
individual).

S'omplen els formularis correctes: el CCCC402402402402    i el CCCC405405405405, 
que s'escauen quan l'execució de l'acció s'ha portat 
a terme mitjançant un ens instrumental (en aquest 
cas, l'EPE Granollers Mercat).

La raó social del proveïdor IMACITY, apareix 
incompleta al formulari C404.

S'esmena l'errada, ara al formulari C405: la raóla raóla raóla raó    
social completasocial completasocial completasocial completa  és IMACITYIMACITYIMACITYIMACITY ,,,,    SLSLSLSL....

Es detecta una incongruència al formulari 
C404 entre la data de la factura d'IMACITY i 
la data de reconeixement de l'obligació de la 
mateixa.

La data de reconeixement de ldata de reconeixement de ldata de reconeixement de ldata de reconeixement de l''''obligació de laobligació de laobligació de laobligació de la    
facturafacturafacturafactura 1006/2013 d'IMACITY era incorrecte. 
S'esmena l'errada, ara al formulari C405: la data 
correcte és 30303030////03030303////2013201320132013....

La data de la factura núm. 23/2013 de la 
proveïdora Judith Badia Peco, tal i com 
apareix al formulari C404 (20/10/201), és 
incompleta.

S'esmena l'errada, ara al formulari C405: la    datadatadatadata    
correcta de la facturacorrecta de la facturacorrecta de la facturacorrecta de la factura  núm. 23/2013 de la proveïdora 
Judith Badia Peco és el 28282828////10101010////2013201320132013....

La data de la factura núm. 8011 del proveïdor 
Xavier Soldevila Moliner, tal i com apareix al 
formulari C404, és anterior a la data de 
realització del curs (i també el reconeixement 
de l'obligació).

S'esmena l'errada, que es trobava en la casella 
“Descripció de la despesa” d'aquesta factura. ElElElEl        
curs va tenir lloc durant el mes dcurs va tenir lloc durant el mes dcurs va tenir lloc durant el mes dcurs va tenir lloc durant el mes d''''abril deabril deabril deabril de    2013201320132013 (dies 
9, 16 i 23); no durant el mes de maig.

Can 
Muntanyola. 
Centre local 
de serveis a 

les 
empreses

13/Y/93440

A més, d'ofici hem detectat que la data de 
reconeixement de la factura núm. 8013 del 
proveïdor Xavier Soldevila Moliner era 
incongruent.

S'esmena l'errada: la data de reconeixementdata de reconeixementdata de reconeixementdata de reconeixement no és 
el 15/05/203, sinó el 15151515////05050505////2013201320132013....

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Notificar aquest acord al Servei de Govern Local de la Diputació de Barcelona

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
ÀREA DE TERRITORI I CIUTATÀREA DE TERRITORI I CIUTATÀREA DE TERRITORI I CIUTATÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

8888).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ DELS TREBALLS DEDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ DELS TREBALLS DEDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ DELS TREBALLS DEDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ DELS TREBALLS DE    
REPARACIÓ  TUB CLAVEGUERAM CRUÏLLA VOLUNTARISREPARACIÓ  TUB CLAVEGUERAM CRUÏLLA VOLUNTARISREPARACIÓ  TUB CLAVEGUERAM CRUÏLLA VOLUNTARISREPARACIÓ  TUB CLAVEGUERAM CRUÏLLA VOLUNTARIS    92929292    I STI STI STI ST....    ANTONI MANTONI MANTONI MANTONI M....    CLARET ICLARET ICLARET ICLARET I    
REFER ARQUETA AVINGUDA DE SANT JULIÀREFER ARQUETA AVINGUDA DE SANT JULIÀREFER ARQUETA AVINGUDA DE SANT JULIÀREFER ARQUETA AVINGUDA DE SANT JULIÀ     241241241241

1r. La xarxa de clavegueram presentava una deformitat puntual en la zona situada en la cruïlla dels 
carrers de Voluntaris, 92 i de Sant Antoni M. Claret que causava l'estrenyiment i reducció dràstica de 
la secció útil d'aquesta, amb la conseqüent pèrdua de capacitat hidràulica i la formació 
d'embussaments punturals de la claveguera general.



2n. El Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs, amb data 14 de febrer de 2014, va 
presentar  el pressupost sol·licitat per un import total de 3.278, 18 € (IVA inclòs).

3r. La tapa de l'arqueta de registre existent a l'avinguda de Sant Julià, 241, estava trencada i suposava 
un risc per al trànsit de vehicles i persones.

4t. El Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs, amb data 27 de febrer de 2014, va 
presentar  el pressupost sol·licitat per un import total de 508,20 € (IVA inclòs).

5è. En data 18 de febrer i 28 de febrer respectivament, el tècnic municipal responsable del Servei de 
clavegueram,  amb el vistiplau del regidor, comunica al Consorci la conformitat amb el pressupost 
presentat i n'ordena la seva execució.

5è. Els dies 3 i 13 de  febrer  s'executen satisfactòriament els treballs de substitució del trams de tub 
deformat en la cruïlla carrers de Voluntaris, 92 i de Sant Antoni M. Claret; i el dia 19 de març 
s'executen els treballs de substitució de la tapa de l 'avinguda de Sant Julià.

6è. El dia 6 de maig de 2014, el Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs ha presentat 
factures  - número de registre 173573 i 173567 - i certificació pels treballs realitzats :

Número factura: Import IVA Total
246/14 2.709,24 € 568,94 € 3.278,18 € €
214/14 420,00 € 88,20 € 508,20 € € 
   Total 3.129,24 € 657,14 € 3.786,38 €

7è. En data 7 de maig  de 2014, el tècnic municipal responsable del servei de clavegueram informa 
favorablement a aquestes certificacions i factures.

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

De conformitat amb l'acord de Ple de data 29 d'octubre de 2013, de  delegació de les competències  
favor del Consorci per a la defensa de la Conca del riu Besòs, en matèria de manteniment de la xarxa 
de clavegueram municipal i altres treballs complementaris :

 -  Clàusula  D. 2. Obres de reparacions menors - Són les petites obres i/o treballs necessaris per 
a reparar un dany produït per causes fortuïtes o accidentals que no afecten fonamentalment 
l'estructura de la resistència, la sustentació, la seguretat de les instal·lacions, ni suposen alteració del 
volum, i no revesteixen complexitat tècnica constructiva  que no requereixen de cap Memòria valorada 
o Projecte constructiu, d'acord amb la classificació establerta en el ROAS

-  Clàusula D. 3 Procediment - Per tal d'agilitzar la resolució de problemes en la xarxa de 
claveguerm i garantir una actuació eficient, un cop analitzada, per part d'ambdues parts, la necessitat 
de l'execució de les obres (incloses en el punt 1 i 2), el Consorci elaborarà un pressupost , i si s'escau, 
redactarà la corresponent documentació tècnica que li adjuntarà i presentarà al Registre General de 
l'Ajuntament. 

El cost per l'execució de l'obra inclourà l'elaboració dels pressupostos i la redacció de la 
documentació tècnica corresponent.

El tècnic responsable del Servei procedirà a donar conformitat al pressupost i la documentació 
adjunta, amb el vist-i-plau del Regidor delegat. Tot seguit és farà la previsió d'aquesta despesa 
mitjançant  la tramitació del document comptable “AD”, essent sempre necessari disposar de la 
consignació pressupostària corresponent per a la seva execució .

Acabades les obres el Consorci presentarà la corresponent factura i certificació, al Registre de 
factures de l'Ajuntament, que posteriorment serà aprovada i reconeguda l'obligació per part de la Junta 
de Govern Local, previ informe favorable del tècnic responsable del Servei ."

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 la certificació dels treballs de reparació del tub de calvegueram situat en la 
cruïlla dels carrers de Voluntaris 92 i de Sant Antoni M. Claret, i reconèixer l'obligació per un import 
total de 3.278,18 euros (tres mil dos-cents setanta-vuit euros amb divuit cèntims d'euro), amb càrrec al 
pressupost de l'exercici 2014 (número d'operació comptable O-201400031231), presentada pel 
CONSORCI PER A LA DEFENSA DE LA CONCA DEL RIU BÈSOS,  - CIF P5800014B - d'acord amb 
la delegació de competències aprovada pel Ple de l 'Ajuntament en data 29 d'octubre de 2013.

SegonSegonSegonSegon.... Aprovar la certificació dels treballs de refer arqueta trencada a l'avinguda de Sant Julià, i 
reconèixer l'obligació per un import total de 508,20 euros (cinc-cents vuit euros amb vint cèntims 
d'euro), amb càrrec al pressupost de l'exercici 2014 (número d'operació comptable O-201400031230), 
presentada pel CONSORCI PER A LA DEFENSA DE LA CONCA DEL RIU BÈSOS,  - CIF P5800014B 
- d'acord amb la delegació de competències aprovada pel Ple de l'Ajuntament en data 29 d'octubre de 
2013.

TercerTercerTercerTercer .... Notificar aquesta acord al CGRVO i al Serveis de Comptabilitat de l 'Ajuntament.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL CÀNON PEL DRET DEDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL CÀNON PEL DRET DEDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL CÀNON PEL DRET DEDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL CÀNON PEL DRET DE    
SUPERFÍCIE DE LA PARCEL·LA DEL TANATORISUPERFÍCIE DE LA PARCEL·LA DEL TANATORISUPERFÍCIE DE LA PARCEL·LA DEL TANATORISUPERFÍCIE DE LA PARCEL·LA DEL TANATORI     ----    EXERCICIEXERCICIEXERCICIEXERCICI     2014201420142014    ----    CABRE JUNQUERASCABRE JUNQUERASCABRE JUNQUERASCABRE JUNQUERAS ,,,,    SASASASA

L'Ajuntament en Ple, en data 22 d'abril de 1997 va acordar atorgar un dret real de superfície sobre la 
parcel·la del tanatori a favor de CABRÉ JUNQUERAS SA, per un termini de 50 anys.

En el mateix acord s'estableix que el beneficiari satisfarà un cànon anual de 36.060,72 € (6.000.000 
PTA) incloent l'IVA, que s'actualitzarà periòdicament en base a l'IPC, a partir de l'any 2001.

L'increment de l'IPC interanual nacional ha estat segons l'Institut Nacional d'Estadística del 0,3%, 
l'import que correspon liquidar a CABRE JUNQUERAS, SA és de 54545454....625625625625,,,,05050505.-.-.-.-    euroseuroseuroseuros:

Exercici Total
Base 

imponible Quota Iva  IPC

2000 36.060,72 € 31.086,83 € 4.973,89 €

2001 37.503,16 € 32.330,31 € 5.172,85 € 4,00%

2002 38.515,75 € 33.203,23 € 5.312,52 € 2,70%

2003 40.056,40 € 34.531,18 € 5.525,02 € 4,00%

2004 41.097,85 € 35.429,18 € 5.668,67 € 2,60%

2005 42.412,98 € 36.562,91 € 5.850,07 € 3,20%

2006 43.982,26 € 37.915,74 € 6.066,52 € 3,70%

2007 45.169,77 € 38.939,46 € 6.230,31 € 2,70%

2008 47.066,91 € 40.574,92 € 6.491,99 € 4,20%

2009 47.725,85 € 41.142,97 € 6.582,88 € 1,40%

2010 48.937,09 € 41.472,11 € 7.464,98 € 0,80%

2011 50.405,20 € 42.716,27 € 7.688,93 € 3,00%

2012 52.927,17 € 43.741,46 € 9.185,71 € 2,40%

2013 54.462,05 € 45.009,96 € 9.452,09 € 2,90%
2014 54.625,44 € 45.144,99 € 9.480,45 € 0,30 %



Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

-  Acord Ple de data 22 d'abril de 1997 "concedir a l'empresa Cabre-Junqueras Sa, el dret de 
superfície per un termini de 50 anys sobre els terrenys de propietat municipal de 6.006 m2 gràfiats en 
el plànol adjunt, sota les condicions següents: c) El cànon a percebre per l'Ajuntament per l'esmentat 
dret de superfície, es fixarà en la quantitat de 6.000.000 PTA (36.060.73 €)....... Tant l'import del 
cànon, com el del lloguer de l'edifici, seran revisables anualment per igual en funció de les variacions 
de l'IPC."

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 cànon pel dret real de superfície de la parcel·la del tanatori que haurà de satisfer 
l'empresa Cabré Junqueras SA, per a l'exercici 2013, per un import de 54.625,44 € (45.144,99 € + 
9.480,45 €) corresponents al 21% d'IVA), amb ingrés a la partida H311/55005.

SEGONSEGONSEGONSEGON - Notificar aquest acord a Cabré i Junqueras.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
10101010).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DEDICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DEDICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DEDICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DE    
50505050    ANYSANYSANYSANYS    ((((MES DE MARÇ DEMES DE MARÇ DEMES DE MARÇ DEMES DE MARÇ DE     2014201420142014))))

L'empresa concessionària    CABRÉCABRÉCABRÉCABRÉ----JUNQUERASJUNQUERASJUNQUERASJUNQUERAS ,,,,    SSSS....AAAA.... amb NIF A08255861, en virtut de l'article 27 
de l'Ordenança General de Serveis Funeraris de l'Ajuntament de Granollers, ha sol·licitat en data 31 
de març de 2014, la concessió en representació i a favor dels següents interessats, de sepultures fins 
a un màxim de 50 anys, que per ordre corresponen:

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular DifuntDifuntDifuntDifunt NúmNúmNúmNúm.... ClClClCl.... QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis RefRefRefRef....
38940432Y Ramona Carmona Pasán Antonio Maymó Bové 8 C 100 4t 30040
24130098Q M. Angustias Poyatos Amezcua Manuel A. Rodríguez Sánchez 39 3a 13A 4t 04685
37603807A Montserrat Bigas Bou Marcelo Sala Cruells 9 C 100 1r 30041

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

1111rrrr....    Ordenança General de Serveis Funeraris de l'Ajuntament de Granollers, aprovada en data 21 de 
març de 1997, en el seu capítol 2n. Drets i deures de les empreses de serveis funeraris, relacions amb 
els usuaris i drets dels mateixos. Article 27.c. Tramitar, en representació dels interessats, les 
sol·licituds de concessió de nínxols i sepultures davant l'Administració municipal, les autoritzacions i 
els permisos necessaris, i també l'obtenció de la llicència d'enterrament o cremació del cadàver.

2222nnnn....    Reglament Regulador del Servei Públic del Cementiri Municipal :

Article 6. Adquisició i titularitat del dret funerari. Punt 1r. El dret funerari d'adquireix per l'atorgament i 
concessió del títol de dret funerari, pel pagament de la taxa establerta en la corresponent Ordenança 
Fiscal.

Article 8. Terminis. Punt 2n. Per compra: El dret funerari sobre qualsevol sepultura per adquisició per 
compra, s'atorgarà amb caràcter general per un termini de 50 anys, i mantindrà la seva vigència 
mentre no es produeixi alguns dels supòsits d'extinció previstos en aquest reglament. Un cop 
transcorregut aquest termini, el dret revertirà a favor de l'Ajuntament.

Article 9. Requisits per a la concessió de nínxols i columbaris: Les concessions només podran 
atorgar-se per a l'enterrament immediat d'un cadàver, per al trasllat de restes des d'un nínxol adjudicat 
en règim d'arrendament o per al dipòsit de cendres procedents d'incineracions de cadàvers tant en 



nínxols com en columbaris. Les sepultures (nínxols i tombes) seran denominades en forma adequada i 
numerades correlativament, quedant obligats els titulars a acceptar-ne el número que per ordre 
d'adjudicació els hi toqui, aquest ordre coincidirà amb el de numeració.

3333rrrr....    Articles 57 i ss del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni 
dels ens locals.

4444tttt....    Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques.

5555èèèè....    Article 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària: "En els tributs de 
cobrament periòdic per rebut, una vegada notificada la liquidació corresponent a l'alta en el respectiu 
registre, padró o matrícula, es poden notificar col·lectivament les successives liquidacions mitjançant 
edictes que ho adverteixin. L'augment de base imposable sobre la resultant de les declaracions s'ha 
de notificar al contribuent amb expressió concreta dels fets i elements addicionals que el motivin, 
excepte quan la modificació provingui de revaloritzacions de caràcter general autoritzades per les 
lleis".

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.-.-.-.- Atorgar la concessió dels drets funeraris del Cementiri Municipal de les sepultures 
relacionades fins a un màxim de 50 anys, a favor dels següents interessats:

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis RefRefRefRef....
Taxa drets deTaxa drets deTaxa drets deTaxa drets de

conservació anualconservació anualconservació anualconservació anual
38940432Y Ramona Carmona Pasán 8 C 100 4t 30040 12,30 €
24130098Q M. Angustias Poyatos Amezcua 39 3a 13A 4t 04685 12,30 €
37603807A Montserrat Bigas Bou 9 C 100 1r 30041 12,30 €

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.- Indicar que d'acord amb el que disposa l'article 102.3 de la Llei General Tributària, resten 
incorporades en el Padró de la Taxa dels drets de Conservació del Cementiri Municipal del present 
exercici, les unitats fiscals detallades en el punt primer de la part dispositiva d 'aquest acord.

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Comunicar als interessats que podran recollir el títol de drets funeraris a les oficines de la 
funerària Cabré-Junqueras, ubicades al tanatori del carrer de Veneçuela, s/n.

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.- Notificar aquest acord a les persones relacionades en el punt primer de la part dispositiva, i 
a l'empresa Cabré-Junqueras, S.A.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.- Contra l'apartat primer de la part dispositiva d'aquest acord es podrà interposar, amb 
caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar 
des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació. Alternativament, s'hi podrà interposar recurs 
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, 
en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d 'aquesta notificació.

Si opteu per la interposició del recurs de reposició en via administrativa, transcorregut un mes des de 
la seva interposició sense que hagi estat resolt, s'entendrà desestimat per silenci administratiu i a 
partir de l'endemà podrà ésser interposat recurs contenciós administratiu davant els jutjats 
contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de sis mesos . 

SISÈSISÈSISÈSISÈ.-.-.-.-    Contra l'apartat segon de la part dispositiva d'aquest acord es podrà interposar, recurs de 
reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la 
recepció d'aquesta notificació.

Transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició sense que hagi estat resolt, 
s'entendrà desestimat per silenci administratiu i a partir de l'endemà podrà ésser interposat recurs 
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona en 
el termini de sis mesos.

No obstant això, podreu exercitar qualsevol altra acció si ho considereu convenient . 



APROVAT PER UNANIMITAT

 
11111111).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS EN RÈGIM DE LLOGUER DE DRETSDICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS EN RÈGIM DE LLOGUER DE DRETSDICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS EN RÈGIM DE LLOGUER DE DRETSDICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS EN RÈGIM DE LLOGUER DE DRETS    
FUNERARISFUNERARISFUNERARISFUNERARIS     ((((MES DE MARÇ DEMES DE MARÇ DEMES DE MARÇ DEMES DE MARÇ DE     2014201420142014))))

L'empresa concessionària    CABRÉCABRÉCABRÉCABRÉ----JUNQUERASJUNQUERASJUNQUERASJUNQUERAS ,,,,    SSSS....AAAA.... amb NIF A08255861, en virtut de l'article 27 
de l'Ordenança General de Serveis Funeraris de l'Ajuntament de Granollers, ha sol·licitat en data 31 
de març de 2014, la concessió en representació i a favor dels següents interessats, de sepultures en 
règim de lloguer per un període de 2 anys, que per ordre corresponen:

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular DifuntDifuntDifuntDifunt NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis RefRefRefRef....
46632081H Alfonso Arona Vara Alfonso Arona Cherta 156 3a 7A 4t 01964
53128722X Núria Taulats Pradell Teresa Maranges Maimir 60 3a 13A 5è 04618
36559337D Juan F. Parera Motino Vicente Motino Solasegalés 516 3a 11 5è 06133

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

1111rrrr....    Ordenança General de Serveis Funeraris de l'Ajuntament de Granollers, aprovada en data 21 de 
març de 1997, en el seu capítol 2n. Drets i deures de les empreses de serveis funeraris, relacions amb 
els usuaris i drets dels mateixos. Article 27.c. Tramitar, en representació dels interessats, les 
sol·licituds de concessió de nínxols i sepultures davant l'Administració municipal, les autoritzacions i 
els permisos necessaris, i també l'obtenció de la llicència d'enterrament o cremació del cadàver.

2222nnnn....    Reglament Regulador del Servei Públic del Cementiri Municipal :

Article 6. Adquisició i titularitat del dret funerari. Punt 1r. El dret funerari d'adquireix per l'atorgament i 
concessió del títol de dret funerari, pel pagament de la taxa establerta en la corresponent Ordenança 
Fiscal.

Article 8. Terminis. Punt 3r. Per lloguer: El dret funerari sobre qualsevol sepultura d'adjudicació per 
lloguer s'atorgarà per un període de 2 anys. L'Ajuntament atorgarà dues possibles pròrrogues d'una 
durada de 2 anys cadascuna d'elles, sempre a petició del titular o dels hereus o causahavents, o de 
qualsevol persona vinculada amb relació de parentiu o amistat amb aquella o aquelles, les restes de 
les quals siguin inhumades en la sepultura de què es tracti. Transcorregut el període de lloguer, les 
restes hauran de ser traslladades, ja sigui a la nova sepultura adquirida per compra, o bé a la fossa 
comuna o mitjançant la incineració als columbaris especials .

Article 9. Requisits per a la concessió de nínxols i columbaris: Les concessions només podran 
atorgar-se per a l'enterrament immediat d'un cadàver, per al trasllat de restes des d'un nínxol adjudicat 
en règim d'arrendament o per al dipòsit de cendres procedents d'incineracions de cadàvers tant en 
nínxols com en columbaris. Les sepultures (nínxols i tombes) seran denominades en forma adequada i 
numerades correlativament, quedant obligats els titulars a acceptar-ne el número que per ordre 
d'adjudicació els hi toqui, aquest ordre coincidirà amb el de numeració.

3333rrrr....    Articles 57 i ss del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni 
dels ens locals.

4444tttt....    Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques.

5555èèèè....    Article 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària: "En els tributs de 
cobrament periòdic per rebut, una vegada notificada la liquidació corresponent a l'alta en el respectiu 
registre, padró o matrícula, es poden notificar col·lectivament les successives liquidacions mitjançant 
edictes que ho adverteixin. L'augment de base imposable sobre la resultant de les declaracions s'ha 
de notificar al contribuent amb expressió concreta dels fets i elements addicionals que el motivin, 
excepte quan la modificació provingui de revaloritzacions de caràcter general autoritzades per les 
lleis".



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.-.-.-.- Atorgar la concessió en règim de lloguer per un període de 2 anys, dels drets funeraris del 
Cementiri Municipal de les sepultures relacionades , a favor dels següents interessats:

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis RefRefRefRef....
Taxa drets deTaxa drets deTaxa drets deTaxa drets de

conservació anualconservació anualconservació anualconservació anual
46632081H Alfonso Arona Vara 156 3a 7A 4t 01964 12,30 €
53128722X Núria Taulats Pradell 60 3a 13A 5è 04618 12,30 €
36559337D Juan F. Parera Motino 516 3a 11 5è 06133 12,30 €

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-    Indicar que aquesta concessió podrà ser ampliada amb dues pròrrogues, cadascuna d'elles 
amb una durada de dos anys, que hauran de ser sol·licitades pels particulars un mes abans de 
caducar el present lloguer, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà. Exhaurit el termini inicial i les successives 
pròrrogues que s'hagin subscrit, s'hauran de traslladar les restes a un nínxol de propietat o adquirir el 
que ocupen.

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.- Indicar que d'acord amb el que disposa l'article 102.3 de la Llei General Tributària, resten 
incorporades en el Padró de la Taxa dels drets de Conservació del Cementiri Municipal del present 
exercici, les unitats fiscals detallades en el punt primer de la part dispositiva d 'aquest acord.

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.-    Notificar aquest acord a les persones relacionades en el punt primer de la part dispositiva, i 
a l'empresa Cabré-Junqueras, S.A.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.- Contra l'apartat primer de la part dispositiva d'aquest acord es podrà interposar, amb 
caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar 
des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació. Alternativament, s'hi podrà interposar recurs 
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, 
en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d 'aquesta notificació.

Si opteu per la interposició del recurs de reposició en via administrativa, transcorregut un mes des de 
la seva interposició sense que hagi estat resolt, s'entendrà desestimat per silenci administratiu i a 
partir de l'endemà podrà ésser interposat recurs contenciós administratiu davant els jutjats 
contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de sis mesos . 

SISÈSISÈSISÈSISÈ.-.-.-.-    Contra l'apartat tercer de la part dispositiva d'aquest acord es podrà interposar, recurs de 
reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la 
recepció d'aquesta notificació.

Transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició sense que hagi estat resolt, 
s'entendrà desestimat per silenci administratiu i a partir de l'endemà podrà ésser interposat recurs 
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona en 
el termini de sis mesos.

No obstant això, podreu exercitar qualsevol altra acció si ho considereu convenient .  

APROVAT PER UNANIMITAT

 
12121212).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A TRASPÀS DE LA PARADA NÚMDICTAMEN RELATIU A TRASPÀS DE LA PARADA NÚMDICTAMEN RELATIU A TRASPÀS DE LA PARADA NÚMDICTAMEN RELATIU A TRASPÀS DE LA PARADA NÚM....    1021102110211021    DEL MERCAT SETMANALDEL MERCAT SETMANALDEL MERCAT SETMANALDEL MERCAT SETMANAL    
DEL DIJOUSDEL DIJOUSDEL DIJOUSDEL DIJOUS

En data 12 de maig de 2014, el senyor Francisco Latre Medrano, amb DNI 37664756W,  titular de la 
parada número 1021 del mercat setmanal del dijous, de 5 metres lineals, per a la venda de roba de 
dona, ha presentat una sol·licitud de traspàs de la parada a favor d'un treballador al seu càrrec, el 
senyor Ramiro López, amb DNI 21421384N.

El senyor Francisco Latre Mediano compleix tots els requisits que es detallen en l'article 15 del 
Reglament dels mercats setmanals de Granollers per tal de poder-se traspassar la parada: es troba al 
corrent de pagament de la taxa del mercat, i presenta la documentació acreditativa d'un canvi de 



domicili segons el qual esta vivint en Menorca.

El senyor Ramiro Tamayo López ha adjuntat a la seva sol·licitud presentada, la documentació que 
acredita de manera adequada que els darrers de 9 anys ha estat treballant per compte del senyor 
Latre, així om la documentació que l'acredita com a marxant.

L'import de la taxa per la transmissió de l'activitat comercial no sedentària és de 300,00 € per metre 
lineal de parada (OF 2.16 epígraf 6)

parada 1021 5 ml * 300,00 € = 1.500,00 €

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

Article 15 del Reglament del Mercats Setmanals de Granollers:
"Les autoritzacions municipals seran transmissibles, amb la comunicació prèvia a l'Ajuntament, pel 
termini que resti de l'autorització o de la pròrroga i amb els drets i deures de l'autorització, en els 
supòsits següents:
a) Per cessament voluntari del titular de l 'activitat
b) Per situacions sobrevingudes, com ara casos d'incapacitat laboral, malaltia o situacions anàlogues, 
degudament acreditades.
El cessionari haurà de complir les condicions necessàries per l'exercici de l'activitat, en la qual va ser 
atorgada l'autorització inicial, tant en la durada com en l'activitat de venda autoritzada"

OF 2.16 Taxa per l'ocupació de béns de domini públic amb llocs de venda i publicitat - epígraf 6. Llocs 
de venda al mercat del dijous - d. "A un treballador amb una antiguitat mínima de 2 anys, per metre 
lineal - 300,00 €"

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 .-.-.-.-  Autoritzar el traspàs de la parada número 1021 del mercat setmanal del dijous, de 5 ml, per a 
la venda de roba de dona, de la qual és titular el senyor  Francisco Latre Medrano.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Atorgar la llicència per a la venda de roba de dona en el mercat setmanal del dijous, a la 
parada 1021 de 5 ml, al senyor  Ramiro Tamayo López, amb DNI  21421384N per període restant de 
la llicència de venda no sedentària, que és fins el dia 5 d'octubre de 2025.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Liquidar al senyor Ramiro Tamayo López la taxa per transmissió de l'activitat comercial de 
venda no sedentària prevista per l'Ordenança Fiscal 2.16 epígraf 6.1.d:

parada 1021 5 ml * 300,00 € = 1.500,00 €

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-     Notificar aquest acord al senyor  Francisco Latre Medrano i el senyor Ramiro Tamayo López .

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.-  Contra l'atutorització de traspàs: Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via 
administrativa, es podrà interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l'òrgan que 
l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació. 
Alternativament, s'hi podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent 
al de la recepció d'aquesta notificació.

Si opteu per la interposició del recurs de reposició en via administrativa, transcorregut un mes des de 
la seva interposició sense que hagi estat resolt, s'entendrà desestimat per silenci administratiu i a 
partir de l'endemà podrà ésser interposat recurs contenciós administratiu davant els jutjats 
contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de sis mesos . 

No obstant això, podreu exercitar qualsevol altra acció si ho considereu convenient .

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.- Contra la liquidació: Contra aquest acte administratiu es podrà interposar recurs de reposició 
davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció 



d'aquesta notificació. 

Transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició sense que hagi estat resolt, 
s'entendrà desestimat per silenci administratiu i a partir de l'endemà podrà ésser interposat recurs 
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona en 
el termini de sis mesos.

No obstant això, podreu exercitar qualsevol altra acció si ho considereu convenient . 

APROVAT PER UNANIMITAT

 
13131313).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE ZONESDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE ZONESDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE ZONESDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE ZONES    
BLAVESBLAVESBLAVESBLAVES    ----    GRANOLLERS PROMOCIONSGRANOLLERS PROMOCIONSGRANOLLERS PROMOCIONSGRANOLLERS PROMOCIONS     ----    GENERGENERGENERGENER////MARÇ DEMARÇ DEMARÇ DEMARÇ DE    2014201420142014

Primer.- Per acord de Ple de data 29 de novembre de 2009, es va aprovar inicialment el canvi de la 
forma de gestió indirecta per mitjà de concessió administrativa del servei d’estacionament regulat de 
vehicles a la via pública (zona blava) a gestió directa a través de la societat mercantil de capital 
íntegrament públic GRANOLLERS PROMOCIONS, SA. 

Segon.- En data 27 d'abril de 2011 es dicta la Resolució 477/2011 relativa al traspàs efectiu de la zona 
blava i l’Ambicia’t a Granollers Promocions SA a partir de l’1 de maig de 2011.

En el punt cinquè de la part dispositiva d'aquesta Resolució  s'estableix que Granollers Promocions 
SA percebrà  un 10 % de la diferència entre els ingressos i els costos del servei .

Tercer.- En data 30 de març de 2011 es va formalitzar entre Granollers Promocions, SA i 
Estacionamientos y Servicios, SA el contracte relatiu a “La prestació dels treballs de control, vigilància 
i recaptació, així com el manteniment integral, de I'aparcament regulat en superfície (zona blava), 
servei de préstec de bicicleta (ambicia't) i I'aparcament públic soterrat a la plac;a de Can Comas, 
Granollers”, adjudicat per acord del Consell d'Administració de Granollers Promocions, SA en sessió 
de data de 27 de gener de 2011, tramitat per procediment obert subjecte a regulació harmonitzada.

Quart.- El Consell d’Administració de Granollers Promocions, SA celebrat en data 04 d’abril de 2013 
va acordar la pròrroga del contracte amb Estacionamientos y Servicios, SA per un període de 2 anys, 
computats des del dia 01/05/2013 al 30/04/2015 així com acceptar la proposta presentada per 
Estacionamientos y Servicios, SA sobre la rebaixa del preu dels serveis per import de 40.000.-€ més 
IVA, per any, i aplicar el nou preu del contracte per import de 671.883,08.-€/any, sense IVA 
(812.978,53.-€ IVA inclòs), a partir del 01/05/2013.

Cinquè.- El Ple de l’Ajuntament de Granollers, en sessió de 26 de març de 2013, va aprovar el 
Dictamen relatiu a ampliació d'estacionament regulat en superfície - zona blava: incorporació, 
eliminació i canvi en la qualificació dels carrers i l'aprovació provisional de la modificació de l'OF 2.11 
(taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies públiques municipals ).

Sisè.- En data 13 de febrer de 2014, el director de Serveis de Municipals, Mobilitat i Seguretat va 
emetre informe relatiu a  la previsió de despeses i ingressos del servei de gestió de zones blaves que 
realitza Granollers Promocions, SA –Exercici 2014, on es preveu:

Els ingressos previstos són de 1.843.008,68 €.�

Les despeses previstes són 613.141,45 €.�

Setè.- En data 12 de maig de 2014,  el cap de Serveis de Mobilitat ha emès informe relatiu a la 
liquidació del servei de gestió de zones blaves que realitza Granollers Promocions SA, període d'1 de 
gener a 31 de  març de 2014:

Els ingressos reals obtinguts en aquest període han estat  de 496.087,17 €.

Les despeses reals enregistrades han estat de 153.285,36 €

Diferència : 342.801,81 €

L'Ajuntament ha de pagar a Granollers Promocions el cost de la gestió del servei i el 10 % de la 
diferència entre els ingressos i els costos: 153.285,36 € + 34.280,18 € (10% de 342.801,81 €), que fan 



un total de 187.565,54 €

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

1.- Acord de Ple de data 29 de novembre de 2009 - canvi de gestió del servei d’estacionament regulat 
de vehicles a la via pública (zona blava)

2.-  Resolució d'Alcaldia de 27 d'abril de 2011,  relativa al traspàs efectiu de la zona blava i l’Ambicia’t 
a Granollers Promocions SA 

3.-  Article 188 del Decret 175/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitat i 
serveis dels ens local estableix que:

els serveis públics locals es poden gestionar directa o indirectament, i entre les formes de �

gestió directa es troba la societat mercantil amb capital social íntegrament públic . 

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 la liquidació de la gestió de zones blaves per part de Granollers Promocions pel 
període 1 de gener a 31 de març de 2014:

DIFERÈNCIADIFERÈNCIADIFERÈNCIADIFERÈNCIA
IngressosIngressosIngressosIngressos 496.087,17 € €
DespesesDespesesDespesesDespeses

153.285,36 €
342.801,81 €

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Imputar els drets reconeguts per import de 496.087,17 €,  corresponents a l'exercici 2014, en 
la partida H315.33000:

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-  Reconèixer l'obligació per import de  187.565,54 € amb Granollers Promocions SA, pel 
servei de gestió de zones blaves, amb càrrec a la partida H315.13340.25001 - operació comptable O 
201400031255

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Notificar aquest acord a Granollers Promocions i al Servei de Comptablitat de l 'Ajuntament

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
14141414).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ACOLLIRDICTAMEN RELATIU A ACOLLIRDICTAMEN RELATIU A ACOLLIRDICTAMEN RELATIU A ACOLLIR----SE A LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓSE A LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓSE A LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓSE A LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓ    
DE BARCELONA PER LDE BARCELONA PER LDE BARCELONA PER LDE BARCELONA PER L''''ATORGAMENT DATORGAMENT DATORGAMENT DATORGAMENT D''''AJUT DE SUPORT TÈCNIC A LAJUT DE SUPORT TÈCNIC A LAJUT DE SUPORT TÈCNIC A LAJUT DE SUPORT TÈCNIC A L''''ÀMBIT DÀMBIT DÀMBIT DÀMBIT D''''ACTUACIÓACTUACIÓACTUACIÓACTUACIÓ    
DE LDE LDE LDE L''''ÀREA DE TERRITORI I  SOSTENIBILITAT EN EL MARC DEL CATÀLEG DE CONCERTACIÓÀREA DE TERRITORI I  SOSTENIBILITAT EN EL MARC DEL CATÀLEG DE CONCERTACIÓÀREA DE TERRITORI I  SOSTENIBILITAT EN EL MARC DEL CATÀLEG DE CONCERTACIÓÀREA DE TERRITORI I  SOSTENIBILITAT EN EL MARC DEL CATÀLEG DE CONCERTACIÓ    
DE LDE LDE LDE L''''ANYANYANYANY    2014201420142014    DEL PLADEL PLADEL PLADEL PLA    """"XARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALS     2012201220122012----2015201520152015""""

1r L'Ajuntament de Granollers està adherit al Protocol general del Pla "Xarxa de Governs Locals 
2012-2015" 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 En data 5 de febrer de 2014, el Butlletí Oficial de la Província publica l'anunci d'aprovació del 
Catàleg de servis de l'any 2014, del seu règim regulador i de la convocatòria per a la concessió de 
recursos, on es determinen, entre altres, el procediment de les sol·licituds de concessió de recursos, 
les condicions generals i específiques de concertació de cada recurs, i la tramitació electrònica a 
través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa 
de la Diputació de Barcelona. 

El Catàleg de concertació és l'instrument constituït per una relació completa i ordenada de recursos 
concertables, que, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-1015", periòdicament publica la 
Diputació de Barcelona amb la finalitat d'oferir als ens locals els recursos disponibles per tal de 
satisfer les seves necessitats.



Els recursos que la Diputació de Barcelona ofereix als ens locals responent a la tipologia i 
classificació següent:

a. Recursos econòmics, consistents en recursos dineraris adreçats al finançament de serveis i 
activitats i també d'estructures de gestió locals, mitjançant transferències dineràries puntuals. 

b. Recursos tècnics, consistents en l'elaboració de treballs d'assessorament i assistència adreçats a 
oferir suport especialitzat, tècnic o jurídic als ens locals .

c. Recursos materials, consistents en l'actuació directa, per mitjans propis o aliens de la Diputació de 
Barcelona, en el sistema de producció i prestació de serveis i activitats locals .

La concessió dels recursos continguts en el Catàleg es preveu el procediment de concessió en règim 
de concurrència competitiva, quan es tracti d'ajuts econòmics, i el de procediment de concessió 
directa, per a la resta dels recursos.

El termini de presentació de les sol·licituds és variable en funció de la classe de recurs (econòmic, 
tècnic o material). 

3r El Servei de Medi Ambient i Espais Verds proposa acollir-se a la convocatòria pública per a 
l'atorgament d'ajuts de suport tècnicsuport tècnicsuport tècnicsuport tècnic    per a l'actuació anomenada    """"Mesurament dels campsMesurament dels campsMesurament dels campsMesurament dels camps    
electromagnètics en un domicili del carrer Rec a Granollerselectromagnètics en un domicili del carrer Rec a Granollerselectromagnètics en un domicili del carrer Rec a Granollerselectromagnètics en un domicili del carrer Rec a Granollers", inclosa en el recurs Mesures dels 
camps electromagnètics del Programa Avaluació i Gestió Ambiental dins de l'àmbit d'actuació de 
l'Àrea de Territori i Sostenibilitat que la Diputació de Barcelona posa a l'abast del municipi de 
Granollers, en el marc del Catàleg de concertació de l'any 2013 del Pla "Xarxa de Governs Locals 
2012-2015".

4t L'Ajuntament de Granollers té competència pròpia en el medi ambient urbà, i en particular en la 
protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica en les zones urbanes, d'acord amb el 
que estableix l'article 24.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, 
modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració 
Local.

L'article 12 de la Llei 33/2011, de 4 d'octubre, general de salut pública, estableix la vigilància de la 
salut pública sobre els riscs ambientals i els seus efectes en el medi i les persones així com el impacte 
potencial en la salut de l'exposició a emissions electromagnètiques.

L'article 52 de la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública, estableix entre els serveis mínims en 
matèria de salut pública dels ens locals la competència en la gestió del risc per a la salut derivat de la 
contaminació del medi.

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

D'acord amb el Règim regulador aplicable al Catàleg de serveis de l'any 2014 del Pla "Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015", que estableix les condicions generals de sol·licitud, el procediment de 
formalització dels recursos, els terminis d'execució i de justificació i s'hi desenvolupen les condicions 
generals i específiques de la seva gestió, tot preveient un procediment que consta de les fases 
següents; sol·licitud, instrucció, resolució, execució i justificació i tancament .  Publicat al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona de data 5 de febrer de 2014.

De conformitat amb el punt  5.) de l'acord del Ple celebrat en sessió extraordinària 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: Acollir-se a la convocatòria pública per a l'atorgament d'ajuts de suport tècnicajuts de suport tècnicajuts de suport tècnicajuts de suport tècnic    que la 
Diputació de Barcelona posa a l'abast del municipi de Granollers, en el marc del Catàleg de 
concertació de l'any 2014 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", per a l'actuació que es 
detalla a continuació, de conformitat amb els fets exposats i amb els fonaments de drets invocats:



SUPORT RECURS TÈCNICSUPORT RECURS TÈCNICSUPORT RECURS TÈCNICSUPORT RECURS TÈCNIC ::::

ÀMBIT DÀMBIT DÀMBIT DÀMBIT D''''ACTUACIÓACTUACIÓACTUACIÓACTUACIÓ Àrea de Territori i SostenibilitatÀrea de Territori i SostenibilitatÀrea de Territori i SostenibilitatÀrea de Territori i Sostenibilitat

PROGRAMA DE 
CONCERTACIÓ

NOM DEL RECURS NOM ACTUACIÓ DEMANADA

Avaluació i gestió 
ambiental

Mesures dels camps 
electromagnètics

Mesurament dels camps electromagnètics 
en un domicili del carrer del Rec a 
Granollers

Termini màxim de sol·licitud: 31313131    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de     2014201420142014

SegonSegonSegonSegon:::: Tramitar la sol·licitud de recurs tècnic per a l'actuació abans esmentada a través del Portal 
de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa de la Diputació de 
Barcelona, d'acord amb els requisits establerts a l'article 8 del règim regulador aplicable al Catàleg de 
concertació de l'any 2014 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015". 

APROVAT PER UNANIMITAT
 

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONAÀREA DE SERVEIS A LA PERSONAÀREA DE SERVEIS A LA PERSONAÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

15151515).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA GESTIÓ DEDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA GESTIÓ DEDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA GESTIÓ DEDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA GESTIÓ DE    
DOS CASALS DDOS CASALS DDOS CASALS DDOS CASALS D''''ESTIU INCLOSOS EN EL PROGRAMA FESESTIU INCLOSOS EN EL PROGRAMA FESESTIU INCLOSOS EN EL PROGRAMA FESESTIU INCLOSOS EN EL PROGRAMA FES----TE LTE LTE LTE L''''ESTIUESTIUESTIUESTIU    2014201420142014,,,,    MITJANÇANTMITJANÇANTMITJANÇANTMITJANÇANT     
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS DPROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS DPROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS DPROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS D''''ADJUDICACIÓ IADJUDICACIÓ IADJUDICACIÓ IADJUDICACIÓ I    
TRAMITACIÓ ORDINÀRIATRAMITACIÓ ORDINÀRIATRAMITACIÓ ORDINÀRIATRAMITACIÓ ORDINÀRIA ....

Mitjançant resolució de la regidora delegada núm. 318/14 de data 25 de març de 2014, es va iniciar 
l'expedient licitatori del contracte de serveis per a la gestió de dos casals d'estiu inclosos en el 
programa Fes-te L'Estiu 2014 a adjudicar mitjançant procediment negociat sense publicitat,  es va 
autoritzar la despesa i es van aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de 
prescripcions tècniques per a la contractació  d'aquest servei  per al període del 30 de juny de 2014 
fins al 25 de juliol de 2014,  per un import màxim estimat de 43.110,00 euros més 4.311,00 euros en 
concepte d'IVA (10%), el que fa un total de 47.421,00 euros, amb els preus unitaris de sortida a 
continuació indicats:

A.- MODALITAT D'INSCRIPCIÓ QUINZENAL.
Primera quinzena: entre el 30 de juny de 2014 i l'11 de juliol de 2014
Segona quinzena: entre el 14 i 25 de juliol de 2014
Preu de sortida màxim per a infant: 76,5 euros + IVA

B.- OPCIÓ DE SERVEI D'ACOLLIDA (entre les 8 h i les 9 h com a complement de la modalitat 
quinzenal escollida)

Preu de sortida màxim per infant/dia:   2,75 euros + IVA
C.- OPCIÓ DE SERVEI DE MENJADOR (entre les 13 i les 15 h com a complement de la modalitat 
quinzenal) Monitor, no àpats.

Preu de sortida màxim per infant/dia:   2,75 euros + IVA
D.- OPCIÓ DE SERVEI DE TARDA (entre les 15 h i les 17 h com a complement de la modalitat 
quinzenal escollida)

Preu de sortida màxim per infant/dia:    3,00 euros + IVA



Amb data 3 d'abril de 2014 s'han convidat a les empreses següents:

EDUCO PROJECTES I SERVEIS EDUCATIUS, SL CIF: B96895834�

ASSOCIACIÓ EDUCATIVA L'ESPIRALL CIF: G65116733�

COLLAGE ACCIONS CULTURALS I DE LLEURE, SL CIF: B65459018�

SERVEIS D'EDUCACIO NO FORMAL (SENFO) CIF: B62752324�

Totes les empreses han presentat ofertes excepte l'empresa SERVEIS D'EDUCACIO NO FORMAL 
(SENFO)  que tot i haver rebut la invitació, finalment no s'ha presentat a aquest procediment.

Desprès de les corresponents obertures del sobre núm. 2 (relatiu als criteris que depenen d'un judici 
de valor i la oferta econòmica avaluable mitjançant fórmula matemàtica), el cap de l'oficina de 
projectes educatius  ha emès l'informe tècnic en el qual  proposa com a oferta econòmicament més 
avantatjosa  , la presentada per l'empresa COLLAGE ACCIONS CULTURALS I DE LLEURE, SL amb 
CIF B65459018  per un import màxim de 43.110,00 euros més 4.311,00 euros d'IVA, el que fa un total 
màxim de 47.421,00  euros, amb els preus unitaris a continuació indicats :

A.- MODALITAT D'INSCRIPCIÓ QUINZENAL 74,50 €/infant + IVA
B.- OPCIÓ DE SERVEI D'ACOLLIDA    2,35 €/infant/dia + IVA
C.- OPCIÓ DE SERVEI DE MENJADOR    2,45 €/infant/dia + IVA
D.- OPCIÓ DE SERVEI DE TARDA    2,70 €/infant/dia + IVA

per a l'adjudicació del contracte de serveis per a la gestió de dos casals d'estiu inclosos en el 
programa Fes-te L'Estiu 2014 per al període del 30 de juny de 2014 fins al 25 de juliol de 2014, amb 
una oferta d'inscripcions mínimes per a cada modalitat a continuació indicades :

E.-Inscripcions mínimes per a la modalitat  "A"  quinzenal: 80 inscripcions
     Inscripcions mínimes per a la modalitat  "B" servei d'acollida:        20 inscripcions
     Inscripcions mínimes per a la modalitat  "C" servei de menjador: 40 inscripcions
     Inscripcions mínimes per a la modalitat  "D" servei de tarda: 40 inscripcions

d'acord amb la següent puntuació:

AAAA))))    Proposta tècnica avaluable mitjançant judici de valorProposta tècnica avaluable mitjançant judici de valorProposta tècnica avaluable mitjançant judici de valorProposta tècnica avaluable mitjançant judici de valor .  (.  (.  (.  (fins afins afins afins a     4444,,,,75757575    puntspuntspuntspunts))))

A1.- Coordinació del servei ( fins a 1,25 punts)
A1.1- Proposta d'organització interna per cada casal, composició i descripció d'equips de treball 
i distribució de tasques (planificació activitats, avaluació, resolució incidències...) (fins a 0,75 
punts)
A1.2- Existència d'un coordinador dels dos casals com a únic referent per l'Ajuntament i proposta 
de coordinació amb el Servei d'Educació ( fins a 0,5 punts)

A2.- Programa d'activitats i d'organització del casal ( fins a 3,50 punts)
A2.1- Es valora que el centre d'interès del casal estigui vinculat a l'entorn i al coneixement de la 
ciutat de Granollers ( fins a 1 punt)
A2.2- Es valora que el programa d'activitats estigui detallat i adequat a les franges d'edat de 3 a  
anys, de 6 a 9 anys i de 9 a 12 anys ( fins a 0,50 punts)
A2.3- Formulació de millores sense cost econòmic per a l'Ajuntament, així com els recursos i els 
materials propis que aporti el licitador en la producció i organització dels casals, com per 

exemple el tractament dels vetlladors en la confecció dels equips, l'establiment d'aliances amb 
agents de la ciutat pel desenvolupament de les activitats,etc. (fins a 2 punts)

Plica Empresa Criteris Punts
1 ASSOCIACIO EDUCATIVA 

ESPIRALL
A1.1- La proposta d'organització és completa i ben estructurada. No 
esmenten, però, com han previst la coordinació amb els equips de monitors 
dels centres oberts que s'indiquen en els plecs.                           (0,60 punts)
A1.2 - Compromís de contractar el coordinador únic i en detallen les funcions 
i les responsabilitats                                                                       (0,50 punts)
A2.1- Es considera que el centre d'interès proposat ((((Som GranollersSom GranollersSom GranollersSom Granollers,,,,    iguals iiguals iiguals iiguals i    
diferentsdiferentsdiferentsdiferents) malgrat apuntar bones intencions, no acaba d'estar prou ben 
desenvolupat pel que fa a la vinculació de la ciutat com a entorn lúdic de 
coneixement i d'aprenentatge.                                                       ( 0,60 punts)
A2.2- La proposta d'activitats plantejada per les diferents franges d'edat és 

1,10



adequada i ben estructurada.                                                        ( 0,50 punts)
A2.3- Es detalla la pròpia estructura de l'entitat com a recursos per a la bona 
organització i es comprometen a tenir cura dels edificis on es desenvoluparan 
els casals. També manifesten la voluntat d'arribar a acords amb entitats de la 
ciutat i es comprometen a assumir els costos d'un vetllador, a organitzar una 
festa de cloenda dels casals i a assumir els costos del personal en l'excés de 
l'horari que suposarà la realització de les sortides.                         (1,25 punts) 2,35

2 COLLAGE ACCIONS 
CULTURALS I DE LLEURE,SL

A1.1- La proposta d'organització contempla i estructura molt bé tots els 
aspectes necessaris per garantir la preparació i el desenvolupament dels 
casals amb garanties i solvència. No detallen però la coordinació amb els 
equips de monitors dels centres oberts que s'han d'incorporar a les activitats, 
d'acord amb el PTT                                                                       (0,60 punts)
A1.2- Compromís de contractar el coordinador únic com a supervisor dels 
dos casals i com a referent davant l'Ajuntament de Granollers             (0,50 
punts)
A2.1- Es considera que el centre d'interès proposat (Escola de SuperheroisEscola de SuperheroisEscola de SuperheroisEscola de Superherois) 
no ha tingut en compte la ciutat com a recurs però les activitats que se'n 
deriven del fil conductor estan molt ben treballats i desenvolupats                                                                               
(0,50 punts)
A2.2-  Es considera que la proposta d'activitats dissenyada pels diferents 
grups d'edat està prou ben elaborada i estructurada                     (0,50 punts)
A2.3- Les propostes de millora contemplen l'atenció a la inclusió amb 
l'aportació dels vetlladors necessaris per cobrir els infants amb necessitats 
educatives específiques així com l'aportació de nombrosos recursos (les 
activitats baldufes) per enriquir i complementar les activitats programades 
(karts, consoles, tir amb arc, regla de comiat). També proposen l'organització 
d'una festa de cloenda així com la disponibilitat i la gestió de plataformes 
digitals com a canal de comunicació amb les famílies (dropbox, blogs).
                                                                                                       ( 2 punts)

1,10

3

3 EDUCO SERVICIOS Y 
PROYECTOS 
EDUCATIVOS,SL

A1.1- La proposta d'organització presentada no s'ajusta als apartats detallats 
en el PTT i es considera molt generalista i poc orientada a l'organització dels 
casals objecte d'aquesta licitació.                                                 ( 0,25 punts)
A1.2- La memòria presentada no contempla ni defineix la figura del 
coordinador dels casals                                                                 ( 0 punts)
A2.1- El centre d'interès proposat (La volta al món amb en MassagranLa volta al món amb en MassagranLa volta al món amb en MassagranLa volta al món amb en Massagran) no 
contempla la ciutat com a eix temàtic ni ha estat dissenyat pensant en els 
casals que s'han de desenvolupar a Granollers.                            (0,40 punts)
A2.2- Presenten un exemple de proposta d'activitats basades en tres franges 
d'edat: 3-4 anys, 5-7 anys i 8-12 anys.                                           ( 0,50 punts)
A2.3- A la memòria no detallen cap apartat com a propostes de millora. 
Indiquen només els recursos propis de l'empresa que ofereixen per a les 
activitats especials però sense concretar com les inclouen en la programació 
d'activitats.                                                                                     ( 1 punt)

0,25

1,90

BBBB))))    Proposta econòmica i tècnica avaluable automàticamentProposta econòmica i tècnica avaluable automàticamentProposta econòmica i tècnica avaluable automàticamentProposta econòmica i tècnica avaluable automàticament . (. (. (. (fins afins afins afins a     5555,,,,25252525    puntspuntspuntspunts))))

Les puntuacions per a cada modalitat i opció son aplicades de forma proporcional, aplicant les 
fórmules matemàtiques establertes en el Plec de clàusules administratives particulars .
B1.- Modalitat A "inscripció quinzenal" ( fins a 3 punts)
B2.- Opció B "Servei d'acollida" (fins a 0,50 punts)
B3.- Opció C "Servei de menjador" ( fins a 0,50 punts)
B4.- Opció D "Servei de tarda" ( fins a 0,50 punts)
B5.- Inscripcions mínimes per a cada modalitat  ( fins a 0,75 punts)

Propostes avaluables automàticamentPlica Empresa
B1 B2 B3 B4 B5

TOTAL
Punts

1 ASSOCIACIO EDUCATIVA 
ESPIRALL

Proposta: 73,50
Puntuació: 3

Proposta: 2,00
Puntuació: 0,5

Proposta: 1,90
Puntuació: 0,5

Proposta: 2,50
Puntuació: 0,5

Modalitat A: 100
Opció B:       10
Opció C:       20
Opció D:        5
Puntuació: 0,72

5,22

2 COLLAGE ACCIONS 
CULTURALS I DE 
LLEURE,SL

Proposta: 74,50
Puntuació:  2,96

Proposta: 2,35
Puntuació:  0,43

Proposta:2,45
Puntuació: 0,39

Proposta:2,70
Puntuació:0,46

Modalitat A:   80
Opció B:        20
Opció C:        40
Opció D:        40
Puntuació: 0,39

4,63

3 EDUCO SERVICIOS Y 
PROYECTOS 
EDUCATIVOS,SL

Proposta: 75,00
Puntuació: 2,94

Proposta: 2,30
Puntuació: 0,43

Proposta: 2,60
Puntuació: 0,37

Proposta:3,00
Puntuació:0,42

Modalitat A:  130
Opció B:         10
Opció C:         30
Opció D:         20
Puntuació: 0,48

4,64



Puntuació final resultantPuntuació final resultantPuntuació final resultantPuntuació final resultant ::::

CRITERIS AMB JUDICI DE 
VALOR

CRITERIS  AMB FORMULA 
MATEMÀTICA

PLICAEMPRESA

A B

TOTAL

2 COLLAGE ACCIONS CULTURALS I DE 
LLEURE,SL

4,10 4,63 8888,,,,73737373

1 ASSOCIACIO EDUCATIVA ESPIRALL 3,45 5,22 8,67

3 EDUCO SERVICIOS Y PROYECTOS 
EDUCATIVOS,SL

2,15 4,64 6,79

En data 9 de maig de 2014 s'ha requerit electrònicament a l'empresa COLLAGE ACCIONS 
CULTURALS I DE LLEURE, SL amb CIF B65459018 a presentar la documentació prèvia a 
l'adjudicació del contracte. 

El dia 13 de maig de 2014, l'empresa COLLAGE ACCIONS CULTURALS I DE LLEURE, SL   ha 
presentat la documentació requerida amb caràcter previ a l'adjudicació d'aquest contracte,  d'acord 
amb el Plec de clàusules administratives particulars, i  la cap del Servei de Contractació i Compres la  
ha acceptat .

D'acord amb l'informe tècnic de data 6 de maig de 2014,  es proposa l'adjudicació del contracte de 
serveis  per a la prestació del servei de gestió de dos casals d'estiu inclosos en el programa Fes-te 
l'Estiu 2014 per al període entre el 30 de juny de 2014 fins el 25 de juliol de 2014 a l'empresa 
COLLAGE ACCIONS CULTURALS I DE LLEURE,SL amb CIF  B65459018  per un import  màxim de 
43.110,00 euros  més 4.311,00 euros en concepte d'IVA (10%), el que fa un total de 47.421,00 euros, 
amb els preus unitaris ofertats per a cada modalitat i les inscripcions mínimes a continuació indicades :

A.- MODALITAT D'INSCRIPCIÓ QUINZENAL                 74,50 €/ infant + IVA
B.- OPCIÓ DE SERVEI D'ACOLLIDA    2,35 €/infant/dia + IVA
C.- OPCIÓ DE SERVEI DE MENJADOR    2,45 €/infant/dia + IVA
D.- OPCIÓ DE SERVEI DE TARDA    2,70 €/infant/dia + IVA
E.-Inscripcions mínimes per a la modalitat  "A"  quinzenal: 80 inscripcions
     Inscripcions mínimes per a la modalitat  "B" servei d'acollida:        20 inscripcions
     Inscripcions mínimes per a la modalitat  "C" servei de menjador: 40 inscripcions
     Inscripcions mínimes per a la modalitat  "D" servei de tarda: 40 inscripcions

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

Article 151 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei 
de contractes del sector públic, pel que fa a la classificació de les ofertes i l 'adjudicació  del contracte.

Article 178.1 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei 
de contractes del sector públic, pel que fa al procediment negociat.

Articles 154 i 156 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de 
la Llei de contractes del sector públic pel que fa a la formalització del contracte .

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....    Adjudicar a l'empresa COLLAGE ACCIONS CULTURALS I DE LLEURECOLLAGE ACCIONS CULTURALS I DE LLEURECOLLAGE ACCIONS CULTURALS I DE LLEURECOLLAGE ACCIONS CULTURALS I DE LLEURE,,,,    SLSLSLSL amb CIFCIFCIFCIF    
BBBB65459018654590186545901865459018, el contracte de serveis per a la gestió de dos casals d'estiu inclosos en el programa 
Fes-te L'Estiu 2014 a les escoles Salvador Llobet i Ferrer i Guardia de Granollers, per al període de 
del 30 de juny de 2014 fins al 25 de juliol de 2014  per un    import màxim deimport màxim deimport màxim deimport màxim de    43434343....110110110110,,,,00000000 euros més 
4.311,00 euros d'IVA(10%), el que fa un total màxim de 47.421,00 euros, amb els preus unitaris a 
continuació indicats:

A.- MODALITAT D'INSCRIPCIÓ QUINZENAL                 74,50 €/ infant + IVA



B.- OPCIÓ DE SERVEI D'ACOLLIDA    2,35 €/infant/dia + IVA
C.- OPCIÓ DE SERVEI DE MENJADOR    2,45 €/infant/dia + IVA
D.- OPCIÓ DE SERVEI DE TARDA    2,70 €/infant/dia + IVA

i les  inscripcions mínimes per a cada modalitat :

E.-Inscripcions mínimes per a la modalitat  "A"  quinzenal: 80 inscripcions
     Inscripcions mínimes per a la modalitat  "B" servei d'acollida:        20 inscripcions
     Inscripcions mínimes per a la modalitat  "C" servei de menjador: 40 inscripcions
     Inscripcions mínimes per a la modalitat  "D" servei de tarda: 40 inscripcions

amb subjecció als plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques 
particulars i la documentació aportada pel contractista , d'acord amb els fets i fonaments invocats i amb 
càrrec a la partida pressupostària H414.33711.22799 de l'exercici 2014.

SEGONSEGONSEGONSEGON....    Formalitzar el contracte mitjançant document administratiu dins el termini de 15 dies hàbils a 
comptar des del següent a la data d'aquesta notificació, previ al pagament de la corresponent taxa 
(86,70 €)   de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars, clàusula X.2 apartat 
g)

TERCERTERCERTERCERTERCER. Facultar al senyor Alcalde/President de la Corporació per a la signatura del contracte i dels 
documents necessaris per a l'execució d'aquest acord.

QUARTQUARTQUARTQUART....    Registrar el contracte, objecte d'aquesta contractació, en el Llibre de Registre de Contractes 
de l'Ajuntament de Granollers.

CINQUCINQUCINQUCINQUÈÈÈÈ....  Publicar l'acord d'adjudicació definitiva del contracte mitjançant anunci en el perfil del 
contractant de l'òrgan de contractació , d'acord al que estableix l'article 154 del TRLCSP.

SISÈSISÈSISÈSISÈ....    Notificar al departament de comptabilitat de l'Àrea de Govern i Economia per tal que  es 
confeccionin els documents comptables d'acord amb l'import indicat en el primer punt d'aquest acord.

SETÈSETÈSETÈSETÈ....    Convidar a les empreses licitadores que no han resultat adjudicatàries, a recollir la 
documentació administrativa del sobre 1 a partir del 28 de juliol de 2014 per les dependències del 
Servei de Contractació i Compres d'aquest Ajuntament, prèvia sol·licitud per escrit .

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
16161616).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA LIQUIDACIÓ EN CONCEPTE DE CESSIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA LIQUIDACIÓ EN CONCEPTE DE CESSIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA LIQUIDACIÓ EN CONCEPTE DE CESSIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA LIQUIDACIÓ EN CONCEPTE DE CESSIÓ,,,,    CONSUMSCONSUMSCONSUMSCONSUMS    
I MANTENIMENT DEL CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA EN LI MANTENIMENT DEL CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA EN LI MANTENIMENT DEL CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA EN LI MANTENIMENT DEL CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA EN L''''EDIFICIEDIFICIEDIFICIEDIFICI     
MUNICIPAL SITUAT AL CARRER PRAT DE LA RIBAMUNICIPAL SITUAT AL CARRER PRAT DE LA RIBAMUNICIPAL SITUAT AL CARRER PRAT DE LA RIBAMUNICIPAL SITUAT AL CARRER PRAT DE LA RIBA ,,,,    84848484,,,,    CORRESPONENT A LCORRESPONENT A LCORRESPONENT A LCORRESPONENT A L ''''ANYANYANYANY    2013201320132013

aaaa))))    LIQUIDACIÓ DE CESSIÓLIQUIDACIÓ DE CESSIÓLIQUIDACIÓ DE CESSIÓLIQUIDACIÓ DE CESSIÓ ,,,,    CONSUMS I MANTENIMENTCONSUMS I MANTENIMENTCONSUMS I MANTENIMENTCONSUMS I MANTENIMENT

En data 9 de desembre de 2009 l'Ajuntament de Granollers i el Consorci per a la Normalització 
Lingüística van signar un conveni regulador de la cessió d'ús de les dependències situades al carrer 
Prat de la Riba, núm. 84.

La clàusula tercera de l'esmentat conveni estableix que ‘el cost dels serveis que generi (neteja, aigua i 
electricitat), que són de caràcter general de l'edifici s'imputaran proporcionalment a la superfície 
ocupada anualment i en finalitzar l'any es liquidarà el preu de la cessió més els consums i el 
manteniment mitjançant relació de despeses certificades per l'interventor, que es deduirà del deute 
fins a la seva amortització’.

La clàusula quarta, per la seva banda, regula que el cost de l'ús d'aquestes dependències serà de 
18.000,00 euros més IVA, revisable anualment d'acord amb l'increment de l'IPC. L'evolució del preu 



de la cessió, en aplicació d'aquesta clàusula es detalla a continuació:

PERÍODEPERÍODEPERÍODEPERÍODE Var IPCVar IPCVar IPCVar IPC ANYANYANYANY VALORVALORVALORVALOR    
SENSE IVASENSE IVASENSE IVASENSE IVA

IVAIVAIVAIVA TOTALTOTALTOTALTOTAL A càrrec CPNLA càrrec CPNLA càrrec CPNLA càrrec CPNL

2009 18.000,00 3.240,00 21.240,00 13131313....806806806806,,,,00000000
des08-des09 0,80% 2010 18.144,00 3.265,92 21.409,92 13131313....916916916916,,,,45454545
des09-des10 3,00% 2011 18.688,32 3.363,90 22.052,22 14141414....333333333333,,,,94949494
des10-des11 2,40% 2012 19.136,84 4.018,74 23.155,58 15151515....051051051051,,,,12121212
des11-des12 2,90% 2013 19.619,81 4.135,25 23.827,09 15151515....487487487487,,,,61616161

Per tant, el cost d'ús de la instal·lació per a l'anualitat 2013 és de 19.691,81 euros més 4.135,28 euros 
en concepte d'IVA (21%), després d'aplicar l'augment de l'IPC produït durant el període que va de 
desembre de 2011 a desembre de 2012.

La distribució de superfícies de l'edifici municipal on es troba la seu del CPNL, situada al carrer Prat 
de la Riba, és la que es detalla a continuació: 

Planta baixaPlanta baixaPlanta baixaPlanta baixa 282

Planta primeraPlanta primeraPlanta primeraPlanta primera 461

Planta segonaPlanta segonaPlanta segonaPlanta segona 461

Planta cobertaPlanta cobertaPlanta cobertaPlanta coberta 461

Total superfície dTotal superfície dTotal superfície dTotal superfície d ''''úsúsúsús 1.665

El CPNL ocupa íntegrament els 461 m2 de la primera planta, més 243 metres de la segona, cosa que 
representa el  42,28  % de la superfície total de l'edifici.

L'Ajuntament, segons conveni, cobreix el 35 % de la despesa, per la qual cosa, només repercutirà al 
Consorci el 65 % dels consums, cessió i manteniment de l'edifici. Aquest import es deduirà del deute 
contret amb el Consorci.

El cost total de cessió, consums i manteniment de l'edifici segons el quadre que s'adjunta és de 
32.808,86 € euros. El cost, per tant, a imputar en la deducció del deute és de     21212121....325325325325,,,,76767676    euroseuroseuroseuros....

La liquidació en concepte de cessió i consums de l 'any 2013 és la següent:

TOTALTOTALTOTALTOTAL Repercussió CPNLRepercussió CPNLRepercussió CPNLRepercussió CPNL     65656565    %%%%

Cost ús de la instal·lació 19.691,81€ + 21 % IVA 23.827,07 € 15.487,61 €

Cost dels consums i 
manteniment ( 42,28%)

42,28% de 11.420,66 + 21% IVA 5.842,99 € 3.797,94 €

Altres manteniments 2.594,04€ + 21%IVA 3.138,79 € 2.040,21 €

TotalTotalTotalTotal 32323232....808808808808,,,,86868686    €€€€ 21212121....325325325325,,,,76767676    €€€€

bbbb))))    SITUACIÓ DEL DEUTE AMB EL CPNL ASITUACIÓ DEL DEUTE AMB EL CPNL ASITUACIÓ DEL DEUTE AMB EL CPNL ASITUACIÓ DEL DEUTE AMB EL CPNL A     31313131    DE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DE     2013201320132013....

A data 31 de desembre de 2013, el deute que l'Ajuntament de Granollers té amb el Consorci de 
Normalització Lingüística és de 77.345,89 €.

En data 24 de febrer  de 2014 i registre d'entrada núm. 3433 el CPNL presenta liquidació anual de 
l'exercici 2013. De l'estat de liquidació presentat resulta un saldo desfavorable per a l'Ajuntament de 



1.055,24 euros. Aquest import augmenta el deute acumulat  assenyalat al paràgraf anterior resultant 
un deute acumulat en aquella data de 78.401,13.

Vist l'informe emès per la cap del Servei d'Educació.

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 ::::    

PRIMER. Aprovar la despesa de 1.055,24 € i reconèixer l'obligació a favor del Consorci de 
Normalització amb càrrec a l'aplicació pressupostària H411.32311.46700 "Transferència a Consorci 
de Normalització Lingüística", en concepte de major aportació per cobrir dèficit per liquidació negativa 
de l'exercici 2013.

SEGON. Aprovar liquidació al Consorci de Normalització Lingüística, en concepte de cessió, consums 
i manteniment per un import total de 21.325,76 €    (IVA inclòs),    a registrar l'aplicació pressupostària 
d'ingrés H413.54105 "Utilització instal·lacions Prat de la Riba" corresponent a l'any 2013, d'acord amb 
l' exposat anteriorment i segons el detall següent:  

TOTALTOTALTOTALTOTAL Repercussió CPNLRepercussió CPNLRepercussió CPNLRepercussió CPNL     65656565    %%%%

Cost ús de la instal·lació 19.691,81€ + 21 % IVA 23.827,07 € 15.487,61 €

Cost dels consums i 
manteniment ( 42,28%)

42,28% de 11.420,66 + 21% IVA 5.842,99 € 3.797,94 €

Altres manteniments 2.594,04€ + 21%IVA 3.138,79 € 2.040,21 €

TotalTotalTotalTotal 32323232....808808808808,,,,86868686    €€€€ 21212121....325325325325,,,,76767676    €€€€

TERCER.    Aprovar la despesa de 21.325,76    en concepte d'aportació destinada a reduir el deute 
contret amb el Consorci per a la Normalització Lingüística ,  que queda pendent en 57.075,37 €. Aquest 
import anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària de despeses H411.32311.46799 "Conveni Consorci 
Normalització Lingüística".

QUART. Compensar l'ingrés derivat de la liquidació que s'aprova en concepte de cessió, manteniment 
i consums, amb el pagament de la despesa reconeguda en concepte d'aportació destinada a reduir el 
deute contret.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

17171717).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR LA DESPESA I APROVAR LA CONTRACTACIÓ I ELSDICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR LA DESPESA I APROVAR LA CONTRACTACIÓ I ELSDICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR LA DESPESA I APROVAR LA CONTRACTACIÓ I ELSDICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR LA DESPESA I APROVAR LA CONTRACTACIÓ I ELS    
PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARSPLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARSPLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARSPLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS    
PER AL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT  D’EQUIPAMENT TÈCNIC PER LPER AL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT  D’EQUIPAMENT TÈCNIC PER LPER AL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT  D’EQUIPAMENT TÈCNIC PER LPER AL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT  D’EQUIPAMENT TÈCNIC PER L''''EMISSIÓ I LAEMISSIÓ I LAEMISSIÓ I LAEMISSIÓ I LA    
PRODUCCIÓ DE LA RÀDIO MUNICIPAL DE GRANOLLERSPRODUCCIÓ DE LA RÀDIO MUNICIPAL DE GRANOLLERSPRODUCCIÓ DE LA RÀDIO MUNICIPAL DE GRANOLLERSPRODUCCIÓ DE LA RÀDIO MUNICIPAL DE GRANOLLERS,,,,    A ADJUDICAR MITJANÇANTA ADJUDICAR MITJANÇANTA ADJUDICAR MITJANÇANTA ADJUDICAR MITJANÇANT    
PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS DPROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS DPROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS DPROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS D ''''ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA

 El Centre Audiovisual de Roca Umbert Fàbrica de les Arts és la seu de Granollers Audiovisual SL, de 
VOTV (Consorci de la Televisió Digital Terrestre Local de la demarcació de Granollers), l'ADAG (Arxiu 
Digital Audiovisual de Granollers), platós i un viver d'empreses audiovisuals entre d'altres. 

Roca Umbert Fàbrica de les Arts i el Centre Audiovisual es gestiona a través de Granollers 
Audiovisual, SL, que és una societat mercantil de responsabilitat unipersonal limitada que té, entre 
d'altres, l'objecte social de gestionar els serveis en matèria de comunicació audiovisual de titularitat 
municipal, així com els equipaments municipals que li siguin adscrits .

L'Ajuntament de Granollers, d'acord amb l'art. 25 2 m)  de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de 
les Bases de Règim local, té competències  en la promoció de la cultura i equipaments culturals .

El Pla d’Actuació Municipal vigent, junt amb el programa d’execució d’inversions aprovat per 



l’Ajuntament de Granollers, preveu per aquest any 2014 el trasllat de les instal·lacions de la ràdio 
municipal al Centre Audiovisual.

L’emissora de ràdio municipal de Granollers està ubicada, des de l’any de la seva fundació al 1981, al 
carrer de Torras i Bages, 15. En aquest espai, de dues plantes i un altell, hi ha dos estudis de ràdio, 
dos controls i sala d’edició d’informatius, així com el sistema radiant d’enllaç amb el centre emissor del 
c/ de Veneçuela s/n. Els sistemes de producció i gestió de continuïtat són d’Ambassador Data 
Systems, daten de 1997 i s’han de substituir. El sistema d’arxiu i documentació és de recent adquisició 
(Compact TV) i s’haurà d’integrar amb el nou sistema de producció i d’emissió de continguts, d’igual 
que haurà d’integrar-se amb la resta de nous components descrits en el Plec, inclosos també els que 
fan referència a les telecomunicacions, i incorporant la integració amb el sistema de centraleta i 
telefonia existent del Centre Audiovisual.

El pressupost màxim de la contractació en període executiu es de 74.467,00 euros més 15.638,07 
euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 90.105,07 euros, durant el període executiu de 2 
mesos amb aplicació al codi pressupostari H433.49130.62302

Vistes les característiques del contracte i el seu valor total estimat, el procediment de contractació 
adient, i d'acord amb el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, és el contracte de 
subministrament procediment obert.

Atès l'existència de la consignació pressupostaria del codi H433.49130.62302 aquesta resta pendent 
al seu finançament mitjançant l'obtenció d'un crèdit bancari , que en aquests moments està en procés 
de tramitació, per la qual cosa es proposa condicionar l'adjudicació d'aquest contracte a l'obtenció de 
finançament per part de l'entitat bancària per a finançar les obligacions derivades del contracte .

S'han redactat els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques particulars 
corresponents per adjudicar aquesta contractació mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, 
d'acord amb els articles 115, 116 i 117 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, RDL 
3/2011, de 14 de novembre.

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

- Art. 25 2 m)  i 26 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   9 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de contractes 
del sector públic, pel que fa a la qualificació dels contractes de subministrament .

- Articles 22 i 109  del RDL 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic , pel que fa a la necessitat i justificació de la contractació a realitzar .

- Article 110  del RDL 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de contractes 
del sector públic, pel que fa a l'aprovació de l'expedient de contractació.

- Articles 157 a 161  del RDL 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, pel que fa a les prescripcions a aplicar en el procediment obert .

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.... Autoritzar la despesa de la contractació del subministrament d’equipament tècnic per 
l'emissió i la producció de la ràdio municipal de Granollers per a l'exercici 2014, mitjançant 
procediment obert, per a un import de 74.467,00 euros més 15.638,07 euros en concepte d'IVA (21%), 
el que fa un total de 90.105,07 euros amb aplicació al codi pressupostari H 433.49130.62302 de 
conformitat amb els fets i fonaments invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON....    Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques 
particulars que han de regir el contracte i el seu procés d'adjudicació mitjançant procediment obert i 
tramitació ordinària.

TERCERTERCERTERCERTERCER....    Condicionar  l'adjudicació contractual a l'obtenció de finançament  mitjançant  crèdit 
bancari, que es troba en procés de tramitació per tal d'atendre les despeses que es derivin d'aquesta 



contractació, 

QUARTQUARTQUARTQUART.... Publicar l'anunci licitatori de la present contractació al BOPB i al perfil del contractant de la 
web municipal.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.... Notificar a l'Àrea de Govern i Economia. 

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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