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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMERO     32323232    DE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

DiaDiaDiaDia::::        9999    de setembre dede setembre dede setembre dede setembre de     2014201420142014
HoraHoraHoraHora::::    17171717::::05050505    hhhh
LlocLlocLlocLloc::::    Sala de govern de la casa consistorial deSala de govern de la casa consistorial deSala de govern de la casa consistorial deSala de govern de la casa consistorial de     GranollersGranollersGranollersGranollers

ASSISTENTS

Alcalde president

Il·lm. Sr. Josep Mayoral i Antigas

Tinents i tinentes d'alcalde

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

Regidors i regidores

Sr. Germán Cequier i Bardají

Secretària general

Sra. Aurora Corral Garcia

Interventor general

Sr. Francesc Aragón Sánchez

ABSÈNCIES JUSTIFICADES

Sra. Andrea Canelo Matito
Sra. Aroa Ortego i Cobos

1111).-).-).-).-APROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE L ''''ESBORRANY DE LESBORRANY DE LESBORRANY DE LESBORRANY DE L ''''ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIORACTA DE LA SESSIÓ ANTERIORACTA DE LA SESSIÓ ANTERIORACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR ....

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 ....

No n'hi ha. 
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ÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

3333).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A DECLARAR DESERT EL PROCEDIMENT  NEGOCIAT SENSEDICTAMEN RELATIU A DECLARAR DESERT EL PROCEDIMENT  NEGOCIAT SENSEDICTAMEN RELATIU A DECLARAR DESERT EL PROCEDIMENT  NEGOCIAT SENSEDICTAMEN RELATIU A DECLARAR DESERT EL PROCEDIMENT  NEGOCIAT SENSE    
PUBLICITAT ENDEGAT PER A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LAPUBLICITAT ENDEGAT PER A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LAPUBLICITAT ENDEGAT PER A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LAPUBLICITAT ENDEGAT PER A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA    
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SEGUIMENT DE MITJANS DE COMUNICACIÓ PER APRESTACIÓ DEL SERVEI DE SEGUIMENT DE MITJANS DE COMUNICACIÓ PER APRESTACIÓ DEL SERVEI DE SEGUIMENT DE MITJANS DE COMUNICACIÓ PER APRESTACIÓ DEL SERVEI DE SEGUIMENT DE MITJANS DE COMUNICACIÓ PER A    
LLLL''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS ....

1.- Mitjançant dictamen de la Junta de Govern Local en sessió ordinària que va tenir lloc l'1 d'abril de 
2014,  es va aprovar la contractació  i es va iniciar la licitació per adjudicar mitjançant procediment 
negociat sense publicitat i tramitació ordinària, el contracte de serveis per a la prestació del servei de 
seguiment dels mitjans de comunicació en referència a la ciutat de Granollers amb un pressupost total 
de 4.200,00 euros més 882,00 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 5.082,00 euros  
per a un període de 24 mesos, d'acord amb les següents anualitats:

2014201420142014 2015201520152015 2016201620162016Partida pressupostària
Import IVA 21% Import IVA 21% Import IVA 21%

H121.92051.22001 1.575,00 330,75 2.100,00 441,00 525,00 110,25
TOTAL ANY (IVA inclòs) 1.905,75 2.541,00 635,25
TOTAL CONTRACTE PERIODE EXECUTIU          4.200,00 + 882,00 d'IVA = 5.082,00 €

2.- En data 4 d'abril de 2014 es van convidar a les tres empreses facilitades pels tècnics :  
SEGUIMEDIA, SL�

PRENSA Y ANALISIS�

JP MEDIA INTERNACIONAL�

amb un termini de presentació de pliques fins el 22 d'abril de 2014

3.- Únicament es va presentar una plica de l'empresa SEGUIMEDIA, SL.(registre d'entrada núm. 7086 
de data 10  d'abril de 2014)

4.- A la clàusula III.2 dels  Plecs de clàusules administratives particulars que regulen aquest contracte, 
s'estableix la obligatorietat d'acreditar la solvència econòmica i  financera  per aquest mitjà :

– En el cas d'empreses constituïdes com a societat s'exigirà que l'import del seu patrimoni net, 
segons el balanç dels comptes anuals aprovats i presentats en el Registre Mercantil corresponent al 
darrer exercici finalitzat o, en el seu defecte, dels corresponents a l'últim, la presentació dels quals 
hagi finalitzat, superi l'import establert en la legislació mercantil per no incórrer en causa de dissolució .

amb l'especificació de que el seu incompliment suposa l 'exclusió de l'empresa.

5.- L'empresa SEGUIMEDIA,SL ha aportat la documentació requerida prèviament a l'adjudicació, però 
en ella s'observa que el seu patrimoni net segons el balanç dels comptes anuals presentats en el 
Registre Mercantil, no supera l'import establert en la legislació mercantil per no incórrer en causa de 
dissolució ( RDL 1/2010 de 2 de juliol que aprova el Text refós de la Llei de societats de capital, article 
363.d) i que no compleix amb la condició establerta en la clàusula III.2 del Plec de clàusules 
administratives particulars que regeix aquesta licitació .

6.- D'acord amb l'informe tècnic emès pel Cap del Servei de Contractació i Compres de data 4 de 
setembre de  2014 que consta en aquest expedient, es proposa:

excloure la proposta presentada per l'empresa SEGUIMEDIA, SL en el procediment licitatori  del �

contracte de  serveis per a la prestació del servei de seguiment dels mitjans de comunicació en 
referència a la ciutat de Granollers, per manca de solvència econòmica i financera, d'acord amb la 
clàusula III.2 del Plec de clàusules administratives particulars que regeixen aquest contracte i 
l'article 363,d) del RDL 1/2010 de 2 de juliol que aprova el Text refós de la Llei de societats de 
capital.
declarar deserta la licitació del contracte de serveis per a la prestació del servei de seguiment de �

mitjans de comunicació per a l'Ajuntament de Granollers 
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procedir a la devolució de la fiança definitiva aportada per l'empresa SEGUIMEDIA, SL per import �

de  210,00 euros (document comptable IEF201400033137)

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

Article 145.1 del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei de �

contractes del sector públic pel que fa a la presentació de les propostes dels licitadors que han 
d'ajustar-se allò que estableix el plec de clàusules administratives particulars .
Article 151.3 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei de �

contractes del sector públic, que estableix que "l'órgan de contractació no pot declarar deserta una 
licitació quan hi hagi alguna oferta o proposició que sigui admissible d'acord amb els criteris que 
figurin en el plec", del que es desprèn que l'òrgan de contractació pot declarar deserta una licitació 
quan no hi hagin ofertes admissibles presentades.

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.-.-.-.-    Excloure la proposta presentada per l'empresa SEGUIMEDIA, SL amb CIF B64291107 en 
el procediment licitatori endegat per l'adjudicació del contracte  de serveis per a la prestació del servei 
de seguiment dels mitjans de comunicació en referència a la ciutat de Granollers per manca de 
solvència econòmica i financera, d'acord amb la clàusula III.2 del Plec de clàusules administratives 
particulars que regeixen aquest contracte i l'article 363,d) del RDL 1/2010 de 2 de juliol que aprova el 
Text refós de la Llei de societats de capital.

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-    Declarar desert el procediment obert endegat per adjudicar el contracte de serveis per a la 
prestació del servei de seguiment dels mitjans de comunicació en referència a la ciutat de Granollers 
per manca d'ofertes admissibles, de conformitat amb els fets i fonaments de dret invocats.

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.- Procedir a la devolució de la fiança   dipositada en concepte de garantia del contracte de 
servies per a la prestació del servei de seguiment dels mitjans de comunicació en referència a la ciutat 
de Granollers que es declara desert, per un import de  210,00 euros , prèvia presentació de l'original 
de la carta de pagament emesa per Tresoreria (document comptable IEF201400033137)

QUARTQUARTQUARTQUART....-   Notificar al departament de comptabilitat de l'Àrea de Govern i Economia per tal que anul·li 
el document comptable A núm 13542 per import de 1.905,75 euros, AFUT  núm.13543 per import de 
2.541,00 euros i AFUT núm.13544 per import de 635,25 euros.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ....- 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 DESTINAR LDICTAMEN RELATIU A DESTINAR LDICTAMEN RELATIU A DESTINAR LDICTAMEN RELATIU A DESTINAR L''''IMPORT DE LA PARTICIPACIÓ EN EL FONS DEIMPORT DE LA PARTICIPACIÓ EN EL FONS DEIMPORT DE LA PARTICIPACIÓ EN EL FONS DEIMPORT DE LA PARTICIPACIÓ EN EL FONS DE    
COOPERACIÓ LOCAL DE CATALUNYACOOPERACIÓ LOCAL DE CATALUNYACOOPERACIÓ LOCAL DE CATALUNYACOOPERACIÓ LOCAL DE CATALUNYA,,,,    TRAM SUPRAMUNICIPALTRAM SUPRAMUNICIPALTRAM SUPRAMUNICIPALTRAM SUPRAMUNICIPAL,,,,    ANYANYANYANY    2013201320132013,,,,    AL CONSELLAL CONSELLAL CONSELLAL CONSELL    
COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTALCOMARCAL DEL VALLÈS ORIENTALCOMARCAL DEL VALLÈS ORIENTALCOMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL

Per Resolució GRI/1002/2014, de 9 de maig, i publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, número 6622, de 14 de maig de 2014, ha estat aprovada la distribució als municipis de la 
dotació complementària al 'Fons de cooperació local de Catalunya. Ajuntaments, de l'any 2013', 
establerta per la Llei 5/2014, de 8 d'abril, de mesures relatives al Fons de cooperació local de 
Catalunya del 2013 i el 2014.

La participació inclou dos capítols. Un de lliure disposició per als municipis i un altre per a la prestació 
supramunicipal de serveis, dels quals pertoquen a l'Ajuntament de Granollers la quantitat de 
23.197,18 euros per l'any 2013.

Aquesta participació per a la prestació supramunicipal de serveis té com a finalitat sufragar les 
despeses derivades de les activitats o les inversions supramunicipals i els ajuntaments l'han de 
destinar i transferir, totalment o en part, a una o diverses entitats supramunicipals en les quals 
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participin, sempre que aquestes entitats tinguin la consideració d'ens locals i constin formalment 
inscrites en el Registre d'ens locals de Catalunya del Departament de Governació i relacions 
Institucionals.

L'any 2012, l'Ajuntament va destinar íntegrament aquest import a sufragar despeses derivades del 
servei de Transport Adaptat,  prestat pel Consell Comarcal del Vallès Oriental

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 .-.-.-.-     Destinar l'import de 23.197,18 euros del tram supramunicipal del Fons de Cooperació Local 
de Catalunya del 2013 al Consell Comarcal del Vallès Oriental per sufragar despeses derivades de :

Servei de Transport Adaptat. La despesa total suportada per aquest concepte durant l'any 2013 va �

ser de 13.499,28 €.

Conveni específic de cooperació supramunicipal .  La despesa total suportada per aquest concepte �

durant l'any 2013 va ser de 13.922,18 €. Aquest conveni signat entre l'Ajuntament de Granollers i 
el Consell Comarcal del Vallès Oriental, regula, entre d'altres, el Servei d'assessorament sobre el 
deute hipotecari, Polítiques públiques de turisme, Consell Consultiu de la Gent Gran, Programa 
d'Educació Viària, Arxiu Comarcal i Xarxa Transició Educació Treball .

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Comunicar aquest acord a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de 
Catalunya via EACAT i al Consell Comarcal del Vallès Oriental . 

APROVAT PER UNANIMITAT
 
5555).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DE LA SUBVENCIÓPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DE LA SUBVENCIÓPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DE LA SUBVENCIÓPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DE LA SUBVENCIÓ    
ATORGADA PEL SERVEI DATORGADA PEL SERVEI DATORGADA PEL SERVEI DATORGADA PEL SERVEI D''''OCUPACIÓ DE CATALUNYA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYAOCUPACIÓ DE CATALUNYA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYAOCUPACIÓ DE CATALUNYA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYAOCUPACIÓ DE CATALUNYA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA    
PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA MIXTPER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA MIXTPER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA MIXTPER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA MIXT    """"TREBALL I FORMACIÓTREBALL I FORMACIÓTREBALL I FORMACIÓTREBALL I FORMACIÓ""""    ADREÇAT AADREÇAT AADREÇAT AADREÇAT A    
PERSONES ATURADES NO PERCEPTORESPERSONES ATURADES NO PERCEPTORESPERSONES ATURADES NO PERCEPTORESPERSONES ATURADES NO PERCEPTORES    ((((PANPPANPPANPPANP)))),,,,    MOTIVAT PER LMOTIVAT PER LMOTIVAT PER LMOTIVAT PER L''''ORDRE EMOORDRE EMOORDRE EMOORDRE EMO////210210210210////2013201320132013,,,,    
DEDEDEDE    2222    DE SETEMBREDE SETEMBREDE SETEMBREDE SETEMBRE     ((((EXPEDIENTEXPEDIENTEXPEDIENTEXPEDIENT    2013201320132013////PANPPANPPANPPANP////SPOSPOSPOSPO////0053005300530053))))

1111.... El    2222    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de    2013201320132013    rebíem notificació de l'atorgament, per part del Servei d'Ocupació de 
Catalunya, d'una subvenció de 207207207207....950950950950,,,,68686868    €€€€    per a la realització del Programa mixtPrograma mixtPrograma mixtPrograma mixt    """"Treball iTreball iTreball iTreball i    
FormacióFormacióFormacióFormació " (" (" (" (expexpexpexp....    2013201320132013////PANPPANPPANPPANP////SPOSPOSPOSPO////0053005300530053)))), el qual està regulat per l'Ordre EMOOrdre EMOOrdre EMOOrdre EMO////210210210210////2013201320132013,,,,    dededede    2222    dededede    
setembresetembresetembresetembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la 
realització del    Programa mixt "Treball i Formació" adreçat a persones aturades, prioritàriament de 
30 anys o més, que hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o subsidi, i s'obre la 
convocatòria per a l'any 2013.

2222.... El 10101010    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de    2013201320132013, mitjançant acord de la Junta de Govern Local, l'Ajuntament de 
Granollers acceptava la subvenció. 

3333.... El    Programa s'ha portat a terme entre els dies    16161616    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de    2013201320132013,,,, data en que es 
contractava la tècnica coordinadora del Programa, i el 15151515    de juliol dede juliol dede juliol dede juliol de     2014201420142014, data en que finalitzà el 
contracte d'aquesta persona.

4444.... Dins el Programa, s'han portat a terme tres tipus d'accions:

- Accions dAccions dAccions dAccions d''''experiència laboralexperiència laboralexperiència laboralexperiència laboral, adreçades a facilitar la pràctica laboral dels participants al 
Programa mitjançant el desenvolupament de treballs de caràcter públic i interès social de 
competència municipal, i que ha comportat la    contractació decontractació decontractació decontractació de    23232323    treballadors a jornada completatreballadors a jornada completatreballadors a jornada completatreballadors a jornada completa    
durantdurantdurantdurant    6666    mesosmesosmesosmesos    ((((deldeldeldel    30303030    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de    2013201320132013    alalalal    29292929    de juny dede juny dede juny dede juny de    2014201420142014).).).). La subvenció atorgada per 
a aquestes accions específiques ha estat de 181181181181....668668668668,,,,72727272    €€€€....

----    Accions formativesAccions formativesAccions formativesAccions formatives, adreçades al desenvolupament d'una activitat formativa 
professionalitzadora per part dels participants a les accions d'experiència laboral, relacionada 
directament amb el lloc de treball pel qual han estat contractats o, en el seu defecte, amb l'itinerari 
ocupacional del/de la treballador/a. Aquesta formació tingut una durada dedurada dedurada dedurada de     120120120120    horeshoreshoreshores,,,, i s'ha portat 
a terme durant la vigència dels contractes de treball dins l'horari laboral. La subvenció atorgada 
per a aquestes accions en concret ha estat de 10101010....350350350350,,,,00000000    €€€€....
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– Accions de coordinació i prospecció dAccions de coordinació i prospecció dAccions de coordinació i prospecció dAccions de coordinació i prospecció d''''empresesempresesempresesempreses ,,,, adreçades a facilitar la gestió del Programa i 
donar suport als processos ocupacionals que desenvolupen els participants al llarg d'aquest, i que 
ha comportat la contractació d'una tècnica per a realitzar accions de coordinació i prospeccióper a realitzar accions de coordinació i prospeccióper a realitzar accions de coordinació i prospeccióper a realitzar accions de coordinació i prospecció    
dddd''''empresesempresesempresesempreses, durant 7 mesos, amb una dedicació del 70% de la jornada. La subvenció aprovada  
per a aquesta acció en concret ha estat de 15151515....931931931931,,,,96969696    €€€€....

5555.... Un cop finalitzades les accions, disposem de 2 mesos per a presentar al SOC la justificació 
tècnica i econòmica del Programa. El termini per a presentar dita documentació, doncs, finalitza el 
15151515    de setembre dede setembre dede setembre dede setembre de     2014201420142014.

6666.... D'acord amb les dades del Servei de Comptabilitat, el SOC ha ingressat fins a la data d'avui el 
80808080%%%%    de la subvenció aprovadde la subvenció aprovadde la subvenció aprovadde la subvenció aprovadaaaa, això és, un total de 166166166166....360360360360,,,,55555555    €€€€,,,, que es desglossen de la 
manera següent:

----    145.334,98145.334,98145.334,98145.334,98     €€€€ corresponents a les accions d'experiència laboral.
- 8.280,008.280,008.280,008.280,00    €€€€ corresponents a les accions formatives.
- 12.745,5712.745,5712.745,5712.745,57     €€€€    corresponents a les accions de coordinació i prospecció d 'empreses.

Restaria pendent, per tant, el pagament del 20% restant de la subvenció: 41.590,1341.590,1341.590,1341.590,13     €€€€, que es 
desglossen en:

----    36.333,7436.333,7436.333,7436.333,74     €€€€ corresponents a les accions d'experiència laboral.
- 2.070,002.070,002.070,002.070,00    €€€€ corresponents a les accions formatives.
- 3.186,393.186,393.186,393.186,39 €€€€    corresponents a les accions de coordinació i prospecció d 'empreses.

7777.... Havent revisat tota la documentació, no obstant, es comprova com en les accions daccions daccions daccions d''''experiènciaexperiènciaexperiènciaexperiència     
laboral i de coordinació i prospecció dlaboral i de coordinació i prospecció dlaboral i de coordinació i prospecció dlaboral i de coordinació i prospecció d''''empresesempresesempresesempreses no s'ha arribat a gastar el 100% de l'import 
atorgat per part del SOC, la qual cosa comporta que s'hagi de renunciar a aquests diners no 
gastats ni justificats. Concretament, l'import imputat a les accions d'experiència laboral ha estat de 
181181181181....475475475475,,,,42424242    €€€€, per la qual cosa caldrà renunciar a 193193193193,,,,30303030    €€€€. I pel que fa a les accions de 
coordinació i prospecció, l'import justificat ha estat de 15151515....724724724724,,,,17171717    €€€€,,,, per la qual cosa caldrà 
renunciar a 207207207207,,,,79797979    €€€€....    LLLL''''import total a renunciarimport total a renunciarimport total a renunciarimport total a renunciar ,,,,    doncsdoncsdoncsdoncs,,,,    és deés deés deés de    401401401401,,,,09090909    €€€€....

8888.... Pel que fa a les accions formativesaccions formativesaccions formativesaccions formatives, cal assenyalar que l'import atorgat pel SOC, de 10.35010.35010.35010.350,,,,00000000    €€€€,,,,  
estava calculat en previsió d'una formació de 90 hores de durada, d'acord amb el que exposava la 
Base 5.2.3 de l'Ordre EMO/210/2013, de 2 de setembre. Tenint en compte que la formació 
realitzada finalment ha tingut una durada de 120 hores, es preveu que el SOC procedeixi a 
regularitzar la subvenció i abonar a la nostra entitat la diferència resultant, fins a un màxim de 
13.800,00 €. L'import finalment imputat a les accions formatives ha estat de 13131313....413413413413,,,,60606060    €€€€,,,, per la 
qual cosa llll''''import a regularitzar es preveu deimport a regularitzar es preveu deimport a regularitzar es preveu deimport a regularitzar es preveu de     3333....063063063063,,,,60606060    €€€€....

9999.... Vist l'informe, de data 4444    de setembre dede setembre dede setembre dede setembre de    2014201420142014, del tècnic especialista del Servei de Promoció 
Econòmica, Sr. Quim Xicoira Albert, pel qual proposa l'aprovació de la justificació econòmica del 
Programa mixt "Treball i Formació" (PANP) de l'exercici 2013.

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 econòmica del Programa mixt “Treball i Formació”Aprovar la justificació econòmica del Programa mixt “Treball i Formació”Aprovar la justificació econòmica del Programa mixt “Treball i Formació”Aprovar la justificació econòmica del Programa mixt “Treball i Formació” adreçat a 
persones aturades, prioritàriament de 30 anys o més, que hagin exhaurit la prestació per desocupació 
i/o subsidi,    corresponent a l'exercici    2013201320132013, d'acord amb els imports que es detallen a continuació:

NÚMERO DNÚMERO DNÚMERO DNÚMERO D''''EXPEDIENTEXPEDIENTEXPEDIENTEXPEDIENT TIPUS DTIPUS DTIPUS DTIPUS D ''''ACCIONSACCIONSACCIONSACCIONS
SUBVENCIÓSUBVENCIÓSUBVENCIÓSUBVENCIÓ     
ATORGADAATORGADAATORGADAATORGADA

IMPORTIMPORTIMPORTIMPORT    
JUSTIFICATJUSTIFICATJUSTIFICATJUSTIFICAT

IMPORT AIMPORT AIMPORT AIMPORT A     
RENUNCIARRENUNCIARRENUNCIARRENUNCIAR

  2013/PANP/SPO/0053/EX03
  2013/PANP/SPO/0053/EX05
  2013/PANP/SPO/0053/EX06
  2013/PANP/SPO/0053/EX07
  2013/PANP/SPO/0053/EX08

Accions d'experiència
laboral (Bloc 1)

181.668,72 € 181.475,42 € 193,30 € 

  2013/PANP/SPO/0053/AF01 Accions formatives (Bloc 2) 10.350,00 € 13.413,60 € 0,00 € 

  2013/PANP/SPO/0053/PR01
Accions de coordinació i 

prospecció (Bloc 3) 
15.931,36 € 15.724,17 € 207,79 € 
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TOTALTOTALTOTALTOTAL:  207207207207....950950950950,,,,68686868    €€€€    210210210210....613613613613,,,,19191919    €€€€    401401401401,,,,09090909    €€€€    

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Renunciar a 401401401401,,,,09090909    €€€€    no gastats    de la subvenció atorgada pel SOC, d'acord amb el detall 
següent:

----    193193193193,,,,30303030    €€€€    de les accions d'experiència laboral.
----    207207207207,,,,79797979    €€€€ de les accions de coordinació i prospecció d 'empreses.

TercerTercerTercerTercer.- Sol·licitar al SOC el pagament de lSol·licitar al SOC el pagament de lSol·licitar al SOC el pagament de lSol·licitar al SOC el pagament de l''''import restant de la subvencióimport restant de la subvencióimport restant de la subvencióimport restant de la subvenció corresponent a aquest 
expedient ((((2013201320132013////PANPPANPPANPPANP////SPOSPOSPOSPO////0053005300530053)))) que, d'acord amb els nostres càlculs, queda establert en 
42424242....182182182182,,,,64646464    €€€€, els quals es desglossen de la manera següent:

----    36363636....140140140140,,,,44444444    €€€€    corresponents a les accions d'experiència laboral.
----    3333....063063063063,,,,60606060    €€€€    corresponents a les accions formatives, atesa la regularització dels imports prevista a  
la Base  5.2.3 de l'Ordre EMO/210/2013, de 2 de setembre.
----    2222....978978978978,,,,60606060    €€€€    corresponents a les accions de coordinació i prospecció d 'empreses.

QuartQuartQuartQuart.- Notificar-ho al Servei d'Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya i als Serveis de 
Comptabilitat i Planificació Econòmica i Control Pressupostari de l 'Ajuntament de Granollers.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIAÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIAÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIAÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIA

6666).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA PROGRAMACIÓ DPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA PROGRAMACIÓ DPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA PROGRAMACIÓ DPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA PROGRAMACIÓ D''''ACTIVITATS SOCIOCULTURALSACTIVITATS SOCIOCULTURALSACTIVITATS SOCIOCULTURALSACTIVITATS SOCIOCULTURALS    
DE LA XARXA DE CENTRES CÍVICS PER AL PERÍODE OCTUBRE DEDE LA XARXA DE CENTRES CÍVICS PER AL PERÍODE OCTUBRE DEDE LA XARXA DE CENTRES CÍVICS PER AL PERÍODE OCTUBRE DEDE LA XARXA DE CENTRES CÍVICS PER AL PERÍODE OCTUBRE DE     2014201420142014    A FEBRERA FEBRERA FEBRERA FEBRER    2015201520152015

Els centres cívics són equipaments públics de titularitat municipal, amb un cert nivell d’integració i 
polivalència, que actuen en l’àmbit de la proximitat per a la prestació de serveis personals de qualitat .

Entre les seves funcions cal destacar les línies programàtiques en l’àmbit de l’educació permanent i de 
la dinamització comunitària, les quals pretenen estimular el desig de les persones per l’aprenentatge 
no formal i informal i també promoure iniciatives que donin resposta als interessos particulars de les 
persones, tot afavorint la seva participació activa.

Per tal d'afavorir el correcte desenvolupament de les activitats i serveis que han d'oferir els centres 
cívics de la ciutat, l'Ajuntament manté amb l'empresa Doble Via contracte vigent on s'estableix en la 
clàusula desena que el contractista adjudicatari s'obliga a complir, entre d'altres, les obligacions 
descrites al Plec de prescripcions tècniques particulars, al qual, la clàusula 4.2 diu: "Proposar, 
executar i avaluar la programació d'activitats, els projectes i els que es desenvolupen i ofereixen els 
centre cívics, ja siguin de caràcter estable o extraordinari, l'aprovació de les quals correrà a càrrec de 
l'Ajuntament de Granollers".

L’equip tècnic de centres cívics, compost per personal de l'empresa Doble Via SCCL, ha redactat una 
programació d’activitats socioculturals a desenvolupar des de la xarxa de centres cívics de Granollers, 
pel període  octubre de 2014 a febrer de 2015, la qual ha estat dissenyada tenint en compte els dos 
eixos programàtics propis dels centres cívics: el programa de formació i el programa de difusió i 
dinamització comunitària. Aquesta proposta de programació d'activitats Doble Via SCCL l'ha presentat 
a l'Ajuntament en data 18 de juliol de 2014, amb número de registre d'entrades 15737, per a la seva 
aprovació.

La programació d’activitats dissenyada pel període esmentat està marcada pels criteris d’oferir un oci 
actiu i formatiu a la ciutadania de Granollers i de crear espais de diàleg i de relació entre les persones. 
Vol ser una oferta de qualitat i diversa que doni la possibilitat a cada persona de trobar en els centres 
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cívics de la ciutat allò que més s’adeqüi als seus interessos de formació i de relació .

Atès l'informe del Coordinador Tècnic de Centres Cívics, de data 30 de juliol de 2014, favorable a 
l'aprovació de l'esmentada programació.

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 programació proposada per Doble Via SCCL, relativa a activitats socioculturals de 
la Xarxa de Centres Cívics per al període octubre de 2014 a febrer 2015, en el marc del contracte de 
serveis amb número de registre 195, exp. 15/12, per a la gestió i dinamització sociocultural i 
comunitària de la Xarxa de Centres Cívics municipals de Granollers. L'esmentada programació es 
reprodueix a continuació:

"PROGRAMA FORMATIU XARXA DE CENTRES CÍVICS DE GRANOLLERS D'OCTUBRE DE 2014 A FEBRER 
DE 2015

Presentació 

La cooperativa de serveis socioeducatius Doble Via gestiona, segons el contracte NÚM. 195 Exp. 15/12 de juliol 
de 2012, el servei de gestió i dinamització sociocultural i comunitària de la xarxa de centres cívics municipals de 
Granollers. El contracte contempla que l’empresa gestora executarà en totes les seves fases (programació, 
gestió, execució, avaluació, coordinació, comunicació, etc.) els diversos projectes que configuren el programa 
marc. 
El programa marc es fonamenta en unes línies programàtiques i es desenvolupa en una sèrie de serveis i 
programes. 
Aquest document recull la proposta per a la programació formativa de la Xarxa de Centres Cívics de Granollers 
corresponent al període octubre 2014 – febrer 2015. 
A continuació es detallen les propostes formatives per a aquest període . 

Programa de formació

El programa de formació del curs 2014-2015 està format per cursos i tallers estructurats segon les següents 
temàtiques: Salut i creixement personal, Expressió i creativitat, Terra i fogons i Tecnologia i recursos. 
Per al primer quatrimestre d’aquest curs (d’octubre 2014 a febrer 2015) s’han formulat 20 propostes per 
complementar els prop de 75 cursos que ofereixen les entitats des de cadascun dels centres . 
Les propostes formatives que es proposen són complementàries a les que ofereixen les entitats, que en la seva 
majoria són de caràcter creatiu i de creixement personal. Així les propostes que es formulen directament des de 
centres cívics van a reforçar les temàtiques de terra i fogons i tecnologia i recursos . 
Les propostes han estat pensades partint de les valoracions dels participants i dels suggeriments que han fet a 
través de les enquestes o directament a través del personal de centres cívics . 
Per a una millor gestió del calendari i del pressupost destinat a programació, els cursos es programen amb una 
durada màxima de 8 sessions, exceptuant alguns que per les seves característiques necessiten una certa 
continuïtat, en aquests casos s’amplien a 10 i 14 sessions. Es manté també la programació de cursos exprés 
d’una sola sessió per satisfer a aquell públic que no té tanta disponibilitat . 
S’han donat continuïtat a propostes d’èxit com el Ioga Sivananda o el de treu partit a la màquina de cosir, com 
llegir una partitura o conversa en anglès. Com a novetats destaquem la composició electroacústica, rescatada de 
la programació d’estiu, el Consum energètic domèstic i els cursos de handmade o cuina i salut . 

Programa dinamització comunitària 

En aquest primer quatrimestre l’acció de la dinamització comunitària es centra principalment en l’organització de 
les Festes d’hivern dels centres, que es treballa molt estretament amb les entitats de cada centre i altres agents 
del territori. 
Per altra banda, a Palou, es continua amb el projecte de cuina Passa’m la recepta. Amb les trobades anuals. 
Dins d’aquest programa també es contempla el suport a la gestió de la programació de les entitats de la junta de 
centre. 

SALUT I CREIXEMENT PERSONAL

IOGA ESTIL SIVANANDA 
La pràctica del ioga Sivananda té, per finalitat, retenir la vitalitat del cos per tal de fer minvar l’oportunitat de 
caure malalt. Al llarg del curs coneixeràs els principis d’aquest ioga integral : 
Exercici adequat (asanas), respiració adequada (pranaiames), la relaxació adequada (Savasana), el pensament 
positiu i la meditació (Vedanta y Dhyana). 
“La ment ens fa esclaus, és també la pròpia ment la que ens llibera” . 
Swami Sivananda 
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Dilluns del 6 d’octubre de 2014 al 2 de febrer de 2015 de 19 a 20.30 h 
Preu: 58.38 euros (14 sessions) 
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60: 38.85 euros (14 sessions) 
A càrrec de Txús Pedrosa 
Lloc: Centre Cívic Nord 

LINE DANCE 
Posa’t en forma ballant 
T'agrada ballar? Doncs aquest és el teu curs! Tocarem diferents tipus de ball mentre ens posem en forma d'una 
manera divertida. A més no cal parella! 
Dimecres del 8 d’octubre al 10 de desembre de 2014 de 19.30 a 21 h 
Preu: 49,50 euros (10 sessions) 
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60: 37,05 euros (10 sessions) 
A càrrec de Elisenda Guardia 
Lloc: Centre Cívic Can Gili 

REMEIS NATURALS PER ELS DOLORS QUOTIDIANS. 
Les plantes ens proporcionen remeis naturals útils per els dolors. Omple la teva farmaciola amb olis, tisanes, 
ungüents i un sac tèrmic per pal·liar els dolors més quotidians . 
Dimarts 18 i 15 de novembre de 2014 de 19 a 21 h 
Preu: 13,20 (2 sessions) 
Preu per a més joves ed 26 anys i més gran de 60: 9,88 euros (2 sessions) 
Suplement de 6 euros en concepte de material 
A càrrec de Beatriu Quintana 
Lloc: Centre Cívic Can Gili 

CUINA I SALUT: CUINA SENSE GLUTEN (Curs Exprés) 
Cada cop hi ha més persones que no toleren el gluten. T’expliquem que és, quines aliments en porten i com els 
pots substituir per d’altres compatibles . Cuinarem algunes receptes amb aquests aliments . 
Dimarts 14 d’octubre de 2014 de 19 a 21 h 
Preu: 6,60 euros (1 sessió) 
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60: 4,94 euros (1 sessió) 
Suplement de 4 euros en concepte de material 
A càrrec de Montse Palou, cuinera 
Lloc: Centre Cívic Can Gili

CUINA I SALUT: COM CUINAR LES PROTEÏNES VEGETALS (Curs Exprés) 
Coneixes les proteïnes vegetals? i les seves propietats? T’ensenyem quines són, que ens aporten i la millor 
manera de combinar-les i cuinar-les. 
Dimarts 28 d’octubre de 2014 de 19 a 21 h 
Preu: 6,60 euros (1 sessió) 
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60: 4,94 euros (1 sessió) 
Suplement de 4 euros en concepte de material 
A càrrec de Montse Palou, cuinera 
Lloc: Centre Cívic Can Gili 

EXPRESSIÓ I CREATIVITAT

PRACTICA EL HANDMADE 
Propostes per a posar a prova les teves habilitats manuals ! 

- ESTAMPACIÓ MANUAL: TAMPONS I STENCILS 

T’agradaria conèixer les tècniques manuals per estampar? A partir de sessions molt pràctiques farem 
tampons i stencils (plantilles) que podràs utilitzat per decorar roba, mobles, parets o el que se’t acudeixi ! 
Dimecres 15 i 22 d’octubre de 2014 de 19 a 21 h 
Preu: 13,20 (2 sessions) 
Preu per a més joves ed 26 anys i més gran de 60: 9,88 euros (2 sessions) 
Suplement de 12 euros en concepte de material 
A càrrec de Ermisenda Soy 
Lloc: Centre Cívic Can Bassa 
- ENQUADERNACIÓ EN ACORDIÓ AMB SCRAPBOOK 

Segueixes enganxada a l’scrap? Aquest cop crearem una enquadernació en acordió que et permetrà 
organitzar els teus materials d’scrap o les teves creacions! 
Dilluns 3 i 10 de novembre de 2014 de 19 a 21 h 
Preu: 13,20 euros (2 sessions) 
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60: 9,88 euros (2 sessions) 
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Suplement de 6 euros en concepte de material 
A càrrec d’Anna Camps, especialista en la tècnica scrapbooking 
Lloc: Centre Cívic Can Bassa

SEMPRE HE VOLGUT ESCRIURE 
T’agrada escriure, però mai no trobes el moment? Tens moltes idees que voldries transformar en històries, però 
no saps per on començar? Vine a practicar l’escriptura narrativa i aprèn a donar forma a totes aquelles 
anècdotes, idees i personatges que imagines cada dia quan vas pel carrer, viatges en tren o en bus, compres al 
súper, mires la tele, etc. 
Dimarts del 28 d’octubre al 16 de desembre de 2014 de 19 a 21 h 
Preu: 52,80 euros (8 sessions) 
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60: 39,52 euros (8 sessions) 
A càrrec de Núria Soto 
Lloc: Centre Cívic Jaume Oller 

COM LLEGIR UNA PARTITURA 
Vols saber llegir una partitura? Aquest taller t’introdueix al llenguatge musical d’una forma fàcil i divertida per tal 
de facilitar-te la lectura musical. 
Dimecres del 8 d’octubre al 10 de desembre de 2014 de 19.30 h a 21 h 
Preu: 49,50 euros (10 sessions) 
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60 anys: 37,05 euros (10 sessions) 
A càrrec de Sergio Martínez 
Lloc: Centre Cívic Nord 

TERRA I FOGONS

CUINA JAPONESA: MÉS QUE SUSHI. 
Ets aficionat a la cuina japonesa o tens curiositat per descobrir-la? La cuina japonesa es caracteritza entre 
d’altres coses per la seva varietat, equilibri i la precisió. Si vols conèixer altres especialitats d’aquesta cuina més 
enllà del sushi, aquest és el teu curs! 
Dilluns del 13 d’octubre al 17 de novembre de 2014 de 19 a 21 h 
Preu: 39.60 euros (6 sessions) 
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60: 29.64 euros (6 sessions) 
Suplement de 24 euros en concepte de material 
A càrrec d’Álvaro Brun, cuiner 
Lloc: Centre Cívic Can Gili

PERD LA POR A LA CUINA 
Curs destinat a aquelles persones que volen iniciar-se com cal en el món de la cuina. Improvisant amb allò que 
es tingui a la nevera, es donaran a conèixer les bases de la cuina, perdent la por a aquells ingredients que no es 
coneixen i a la manera de coure'ls. Un curs pràctic que desmitifica la cuina amb bon humor . 
Dijous del 16 d’octubre al 4 de desembre de 2014 de 19 a 21 h 
Preu: 52,80 euros (8 sessions) 
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60: 39,52 euros (8 sessions) 
Suplement de 24 euros en concepte de material 
A càrrec de Sergi Costa, cuiner 
Lloc: Centre Cívic Palou

CUINA AMB BOLETS ( Curs Exprés) 
Més enllà del remenat de bolets i dels clàssics bolets a la brasa hi ha un munt de receptes per llepar-se els dits 
com per exemple les croquetes o els farcellets de bolets . Vine a descobrir-les! 
Dimecres 15 d’octubre de 2014 de 19 a 21 h 
Preu: 6,60 euros (1 sessió) 
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60: 4,94 euros (1 sessió) 
Suplement de 5 euros en concepte de material 
A càrrec d’Ángeles Mayoral, cuinera 
Lloc: Centre Cívic Palou

CUINA AMB CASTANYES (Curs Exprés) 
Les castanyes són molt típiques de la tardor, però saps quines possibilitats tens a part de torrar-les? Aprèn 
diferents receptes on l’element protagonista sigui la castanya . 
Dimecres 29 d’octubre de 2014 de 19 a 21 h 
Preu: 6,60 euros (1 sessió) 
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60: 4,94 euros (1 sessió) 
Suplement de 5 euros en concepte de material 
A càrrec d’Ángeles Mayoral, cuinera 
Lloc: Centre Cívic Palou 
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TOCATS PEL DOLÇ 
Recursos culinaris pels paladars més dolços ... 

- Tast de Xocolates 

No et pots resistir a la xocolata? Aprèn de on prové el cacau, com es transforma en xocolata, les diferents 
varietats i fes un tast d’algunes de les varietats més important amb maridatge inclòs ! 
Dimarts 8 d’octubre de 2014 de 19 h a 21 h 
Preu: 6,60 euros (1 sessió) 
Preu per a més joves de 26 anys i més gran de 60 anys: 4,94 euros (1 sessió) 
Suplement de 4,80 euros en concepte de material 
A càrrec de M. Antònia Puigoriol, cuinera 
Lloc: Centre Cívic Can Bassa 

- El Secret està en la massa... 

Aprèn a dominar els diferents tipus de massa i dominaràs el gran secret de la rebosteria! En aquest taller 
t’hauràs d’arremangar per crear delicioses masses de brioix, de pasta de full, pans per brunch amb massa 
mare o pans i coques amb massa mare aprenent totes les tècniques perquè no se’t resisteixi cap n’hi una . 
Dimarts del 4 al 25 de novembre de 2014 de 18.30 a 21 h 
Preu: 33 euros (4 sessions) 
Preu per a més joves ed 26 anys i més gran de 60: 24,70 euros (4 sessions) 
Suplement de 14.50 euros en concepte de material 
A càrrec de Mª Antònia Puigoriol, cuinera 
Lloc: Centre Cívic Can Gili 

1.001 CANELONS 
Tens pensat fer canelons per les festes de Nadal? Aprèn la recepta tradicional per fer canelons i d’altres més 
sorprenents com els canelons de carbassó farcits de verdures, canelons farcits amb peix i perquè no, un 
canelons dolços de postre! 
Dimecres 3 i 10 de desembre de 2014 de 19 a 21 h 
Preu: 13,20 euros (2 sessions) 
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60: 9,88 euros (2 sessions) 
Suplement de 10 euros en concepte de material 
A càrrec d’Ángeles Mayoral, cuinera 
Lloc: Centre Cívic Palou

TECNOLOGIA I RECURSOS

TREU PARTIT DE LA TEVA MÀQUINA DE COSIR 
Aprèn la tècnica de cosir a màquina i també a mà triant el teu propi recorregut : 
canviar cremalleres, sargir esqueixos, fer traus pels botons, transformar vestits, pantalons, camises,...(escurçant, 
estrenyent, ampliant, afegint...). Cosirem butxaques, vistes, vores, pinces, cintes, blondes...També podreu 
aprendre patronatge i fer-vos les vostres peces a mida i des de zero, fins i tot confeccionar ronyoneres, bosses, 
cortines, estovalles, fundes, roba infantil, etc. 
Tot és possible amb bones idees, un fil i una agulla! 
Dilluns del 6 d’octubre al 15 de desembre de 2014 de 18.30 a 20.30 h 
Preu: 66 euros (8 sessions) 
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60: 49,40 euros (8 sessions) 
Material a càrrec dels participants 
A càrrec de Marta Pelegrina 
Lloc: Centre Cívic Palou

CONSUM ENERGÈTIC DOMÈSTIC: EL PODEM MILLORAR? 
Saps realment com i quant consumeixes? Et donem les eines per millorar el consum energètic domèstic revisant 
les teves factures, tarifes contractades, hàbits de consum així com veure possibles estalvis . 
Dimecres 8 i 15 d’octubre de 2014 de 19 a 21 h 
Preu: 13,20 euros (2 sessions) 
Preu per a més joves ed 26 anys i més gran de 60: 9,88 euros (2 sessions) 
A càrrec d’Eloi Burriel, de l’Origen innovació, ecologia i comunicació. 
Lloc: Centre Cívic Jaume Oller

COMPOSICIÓ ELECTROACÚSTICA 
Introducció a la creació musical amb noves tecnologies  
Les noves tecnologies ens permeten crear música de maneres poc convencionals però molt originals. Si 
t’agradaria conèixer noves eines, aprendre a experimentar amb nous sons i compondre música amb els que tu 
mateix hagis creat...t’hi esperem! Crearem ambients sonors de manera col·lectiva. 
No és imprescindible tenir coneixements musicals previs . 
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Dijous del 9 al 30 d’octubre de 2014 de 19 h a 21 h 
Preu: 26,40 euros (4 sessions) 
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60: 19,76 euros (4 sessions) 
A càrrec d’Orquestra electrònica del Vallès  
Lloc: Centre Cívic Nord 

CONVERSA EN ANGLÈS 
Vols millorar el teu anglès? Aquest és el curs que necessites! Pràctic i amb una professora nativa que t’ajudarà 
en la pronunciació i en adquirir la fluïdesa que necessita el teu anglès ! 
Adreçat a persones amb coneixements d’anglès nivell intermediate . 
Dijous de l 9 d’octubre de 2014 al 22 de gener de 2015 de 19.30 a 21 h 
Preu: 58.38 euros (14 sessions) 
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60: 38.85 euros (14 sessions) 
A càrrec de Suzzane Brooman 
Lloc: Centre Cívic Jaume Oller

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
7777).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A  LDICTAMEN RELATIU A  LDICTAMEN RELATIU A  LDICTAMEN RELATIU A  L''''APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SERVEISAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SERVEISAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SERVEISAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SERVEIS    
PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TELECOMUNICACIONS DE VEUPER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TELECOMUNICACIONS DE VEUPER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TELECOMUNICACIONS DE VEUPER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TELECOMUNICACIONS DE VEU,,,,    DADES I ACCÉS ADADES I ACCÉS ADADES I ACCÉS ADADES I ACCÉS A    
INTERNET DE LINTERNET DE LINTERNET DE LINTERNET DE L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I ELS SEUS ORGANISMESAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I ELS SEUS ORGANISMESAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I ELS SEUS ORGANISMESAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I ELS SEUS ORGANISMES,,,,    LOTLOTLOTLOT    2222    SERVEISERVEISERVEISERVEI    
DE VEU I DADES BASATS EN INFRAESTRUCTURES MÒBILSDE VEU I DADES BASATS EN INFRAESTRUCTURES MÒBILSDE VEU I DADES BASATS EN INFRAESTRUCTURES MÒBILSDE VEU I DADES BASATS EN INFRAESTRUCTURES MÒBILS ,,,,    DE LDE LDE LDE L''''1111DDDD''''OCTUBRE DEOCTUBRE DEOCTUBRE DEOCTUBRE DE     2014201420142014    FINSFINSFINSFINS    
ALALALAL    31313131DE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DE    2014201420142014,,,,    FORMALITZAT AFORMALITZAT AFORMALITZAT AFORMALITZAT A,,,,N LN LN LN L''''    EMPRESA TELEFÓNICA MÓVILESEMPRESA TELEFÓNICA MÓVILESEMPRESA TELEFÓNICA MÓVILESEMPRESA TELEFÓNICA MÓVILES    
ESPAÑAESPAÑAESPAÑAESPAÑA,,,,    SSSS....AAAA....UUUU....    

1.- Mitjançant  resolució d' Alcaldia núm. 1446/10 de data 29 de novembre de 2010, es va adjudicar 
definitivament a l' empresa TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA,S.A.U.  amb CIF A-78923125, el 
contracte de serveis plurianual per a la prestació del servei de telecomunicacions  de veu, dades i 
accés a internet de l' Ajuntament de Granollers i els seus organismes, lot 2 Servei de veu i dades 
basats en infraestructures mòbils, per un import total màxim de 75.367,92 euros més 13.566,23 euros 
en concepte d'IVA (18%), el que fa un total de 88.934,15 euros i amb un termini d'execució de 24 
mesos a partir de la formalització,amb possibilitat de pròrroga de 24 mesos més, mitjançant 
procediment obert i tramitació ordinària.

2.-La Junta de Govern Local, en sessió ordinària, de data de 26 de març de 2013 va acordar aprovar 
la pròrroga del contracte del servei de telecomunicacions de veu, dades i accés a internet de l' 
Ajuntament de Granollers i els seus organismes, lot 2 Servei de veu i dades basats en infraestructures 
mòbils, amb efectes 1 de gener de 2013 fins el 31 de desembre de 2013 amb l'empresa TELEFÓNICA 
MÓVILES ESPAÑA,S.A.U.  amb CIF A-78923125,per un import de 37.683,96 euros més 7.913,63 
euros en concepte d'IVA, fent un total de 45.597,59 euros.

3.- La  Junta de Govern Local en data de 4 de març de 2014 es va aprovar la pròrroga del contracte 
del servei de telecomunicacions de veu, dades i accés a internet de l' Ajuntament de Granollers i els 
seus organismes, lot 2 Servei de veu i dades basats en infraestructures mòbils, amb efectes de l'1 de 
gener de 2014 fins 30 de setembre de 2014 formalitzat amb l'empresa TELEFÓNICA MÓVILES 
ESPAÑA,S.A.U.  amb CIF A-78923125 per un import màxim de 28.262,96 euros més 5.935,22 euros 
en concepte d'IVA (21%),el que fa un total de 34.198,18 euros 

4.- D'acord amb la clàusula quarta  del Plec de clàusules administratives particulars  aquest contracte  
pot ser prorrogable , de forma expressa i per mutu acord, per a 24 mesos més, sense que la durada de 
la seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de 48 mesos, sempre que les seves 
característiques continuïn inalterables.

5.- L'empresa TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA,S.A.U.  ha presentat un escrit  en  data 23 de juliol de 
2014 i  registre d'entrada núm.  16100  , indicant el seu interès en prorrogar el contracte pel període 
d'1 d'octubre  de 2014 fins al 31 de desembre de 2014.

6.- La cap del Servei de Sistemes d'Informació i Comunicació, Jaume Taulats, ha emès un informe en  
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data 6 d'agost de 2014, en el qual proposa prorrogar el contracte de serveis de telecomunicacions de 
veu, dades i accés a internet de l' Ajuntament de Granollers i els seus organismes, lot 2 Servei de veu 
i dades basats en infraestructures mòbils d'acord amb la clàusula quarta del plec de clàusules 
administratives particulars, per un import de  9.420,99 euros més 1.978,41 euros(21%) fent un total de 
11.399,40 euros, per el període d' 1 d'octubre de 2014 a 31 de desembre de 2014, desglossat en :

TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U. (A78923125)
Partida pressupostària Descripció Import 

octubre-desembre 
2014

H100 92000 22200 TELÈFON ÀREA 
GOVERN I 
ECONOMIA

666,67

H111 91210 22200 TELÈFON 
CONSISTORI

2133,33

H160 24100 22200 TELÈFON 
PROMOCIÓ 
ECONÒMICA

300,06

H200 92070 22200 TELÈFON PLANIF. I 
CIUTADANA

399,33

H260 92020 22200 TELÈFON SUPORT 
INFORMÀTIC

366,67

H302 15001 22200 TELÈFON DIR. I 
ADMIN. TERRITORI

386,67

H310 16002 22200 TELÈFON GRAL. 
SERVEIS, V.P. I 
MOBILITAT

316,67

H312 15520 22200 TELÈFON U.O.S. 562,33
H314 92040 22200 TELÈFON EDIFICIS 

ADMINISTRATIUS
3.125,00

H320 13000 22200 TELÈFON GRAL. 
SEGURETAT 
CIUTADANA

516,67

H350 17000 22200 TELÈFON MEDI 
AMBIENT

400,00

H410 32001 22200 TELÈFON 
GRAL.EDUCACIÓ

383,33

H420 34000 22200 TELÈFON 
ADMIN.ESPORTS

933,33

H430 33000 22200 TELÈFON ADMIN. 
CULTURA I 
COMUNICACIÓ

466,67

H431 33811 22200 TELÈFON COMISSIÓ 
FESTA MAJOR

163,33

H450 31100 22200 TELÈFON SALUT 
PUBLICA I CONSUM

216,67

                                                                                                    Total Ajuntament                    11.336,74

H435 33320 22200 TELEFON 
ADMINISTRACIO 
MUSEU

31,33

H436 33330 22200 TELEFON LA TELA 31,33
                                                                                                     Total Museu                           62,66

  TOTAL (01/10 A 31/12)      11.399,40 euros

D'acord amb l'informe tècnic i el plec de clàusules administratives particulars, es proposa prorrogar el 
contracte de serveis de telecomunicacions de veu, dades i accés a internet de l' Ajuntament de 
Granollers i els seus organismes, lot 2 Servei de veu i dades basats en infrastructures mòbils 
TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA,S.A.U.  amb CIF A-78923125, amb efectes de   l' 1 d'octubre de 
2014 a 31 de desembre de 2014 ,per un import màxim total de la pròrroga  9.420,99 euros més 
1.978,41 euros(21%) fent un total de 11.399,40 euros amb la distribució indicada.
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Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret ::::

Disposició transitòria primera del Reial decret legislatiu 3/2011 de 14 de novembre del Text refós �

de la Llei de contractes del sector públic que fa referència als expedients iniciats i contractes 
adjudicats amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta llei.
Article 10 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, pel que fa als �

contractes de serveis.
Article 23 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, pel que fa al termini �

de durada dels contractes i les seves pròrrogues.
Article 78 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, pel que fa al sistema �

de revisió de preus.

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 pròrroga  del contracte del servei de telecomunicacions de veu , dades i accés a 
internet de l' Ajuntament de Granollers i els seus organismes, lot 2 Servei de veu i dades basats en 
infraestructures mòbils, amb efectes de l'1 d'octubre de 2014 fins 31 de desembre de 2014 formalitzat 
amb l'empresa TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA,S.A.U.  amb CIF A-78923125 per un import màxim 
de 9.420,99 euros més 1.978,41 euros en concepte d'IVA (21%),el que fa un total de 11.399,40 euros  
amb càrrec a les partides pressupostàries i els imports a continuació indicats :

TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U. (A78923125)
Partida pressupostària Descripció Import 

octubre-desembre 
2014

H100 92000 22200 TELÈFON ÀREA 
GOVERN I 
ECONOMIA

666,67

H111 91210 22200 TELÈFON 
CONSISTORI

2133,33

H160 24100 22200 TELÈFON 
PROMOCIÓ 
ECONÒMICA

300,06

H200 92070 22200 TELÈFON PLANIF. I 
CIUTADANA

399,33

H260 92020 22200 TELÈFON SUPORT 
INFORMÀTIC

366,67

H302 15001 22200 TELÈFON DIR. I 
ADMIN. TERRITORI

386,67

H310 16002 22200 TELÈFON GRAL. 
SERVEIS, V.P. I 
MOBILITAT

316,67

H312 15520 22200 TELÈFON U.O.S. 562,33
H314 92040 22200 TELÈFON EDIFICIS 

ADMINISTRATIUS
3.125,00

H320 13000 22200 TELÈFON GRAL. 
SEGURETAT 
CIUTADANA

516,67

H350 17000 22200 TELÈFON MEDI 
AMBIENT

400,00

H410 32001 22200 TELÈFON 
GRAL.EDUCACIÓ

383,33

H420 34000 22200 TELÈFON 
ADMIN.ESPORTS

933,33

H430 33000 22200 TELÈFON ADMIN. 
CULTURA I 
COMUNICACIÓ

466,67

H431 33811 22200 TELÈFON COMISSIÓ 
FESTA MAJOR

163,33

H450 31100 22200 TELÈFON SALUT 
PUBLICA I CONSUM

216,67
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                                                                                                    Total Ajuntament                    11.336,74

H435 33320 22200 TELEFON 
ADMINISTRACIO 
MUSEU

31,33

H436 33330 22200 TELEFON LA TELA 31,33
                                                                                                     Total Museu                           62,66

  TOTAL (01/10 A 31/12)      11.399,40 euros

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-        Autoritzar la despesa de la pròrroga  del contracte del servei de telecomunicacions de veu, 
dades i accés a internet de l' Ajuntament de Granollers i els seus organismes, lot 2 Servei de veu i 
dades basats en infraestructures mòbils per un import de la pròrroga de  9.420,99 euros més 1.978,41 
euros en concepte d'IVA (21%),el que fa un total de 11.399,40 euros.

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.- Confeccionar els documents comptables ADRC  amb càrrec a les partides pressupostàries 
indicades en el primer punt d'aquest acord.

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.- Incorporar aquest acord com addenda al contracte núm. 90/2010 formalitzat amb data  1 de 
gener de 2013.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.-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 A LA PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓ EN RÈGIM DE LLOGUER DELDICTAMEN RELATIU A A LA PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓ EN RÈGIM DE LLOGUER DELDICTAMEN RELATIU A A LA PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓ EN RÈGIM DE LLOGUER DELDICTAMEN RELATIU A A LA PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓ EN RÈGIM DE LLOGUER DEL    
NÍNXOL NÚMNÍNXOL NÚMNÍNXOL NÚMNÍNXOL NÚM ....    259259259259    DEL QUARTERDEL QUARTERDEL QUARTERDEL QUARTER     12121212A DEL CEMENTIRI MUNICIPALA DEL CEMENTIRI MUNICIPALA DEL CEMENTIRI MUNICIPALA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

La senyora Carolina Revelles Blanco, amb NIF 47707782D i domicili al carrer Major, 33 Bx de La 
Roca del Vallès, ha sol·licitat en data 14 d'agost de 2014 i núm. de registre d'entrada 17265, la primera 
pròrroga de la concessió en règim de lloguer dels drets funeraris del Cementiri Municipal de la 
següent sepultura:

TitularTitularTitularTitular NínxolNínxolNínxolNínxol ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis ReferènciaReferènciaReferènciaReferència Fi concessióFi concessióFi concessióFi concessió
Carolina Revelles Blanco 259 3a 12A 4t 04529 30/12/2013

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

D'acord amb allò que disposa l'article 8.3. del Reglament del Cementiri Municipal que diu: "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 .

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

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

Ordenança Fiscal 2.5. Taxa de Cementiri Municipal. Epígraf 2n. Concessió a lloguer de dret funerari 
sobre nínxols de 3a. Punt 2. Primera pròrroga (2 anys).
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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 pròrroga de la concessió en règim de lloguer per un període de 2 anys, dels drets 
funeraris del Cementiri Municipal de la sepultura relacionada :

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis RefRefRefRef.... Fi concessióFi concessióFi concessióFi concessió
47707782D Carolina Revelles Blanco 259 3a 12A 4t 04529 30/12/2015

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Aprovar la liquidació de la Taxa de Cementiri Municipal, de conformitat amb l'Ordenança 
Fiscal 2.5, epígraf 2n. a nom de la senyora Carolina Revelles Blanco, amb NIF 47707782D, d'import 
212212212212,,,,15151515    euroseuroseuroseuros....

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Indicar a l'interessada que 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.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Comunicar que el pagament de la taxa es realitzarà en una entitat bancària mitjançant el rebut 
que rebran pròximament en el seu domicili.

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.- Notificar aquest acord a la senyora Carolina Revelles Blanco .

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.-    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 . 

SetèSetèSetèSetè.-.-.-.- 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
 
9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A TRASPASSOS DE LES CONCESSIONS DELS DRETS FUNERARISDICTAMEN RELATIU A TRASPASSOS DE LES CONCESSIONS DELS DRETS FUNERARISDICTAMEN RELATIU A TRASPASSOS DE LES CONCESSIONS DELS DRETS FUNERARISDICTAMEN RELATIU A TRASPASSOS DE LES CONCESSIONS DELS DRETS FUNERARIS

El Reglament del Cementiri Municipal en el seu article 11, preveu el traspàs preceptiu de la titularitat 
dels drets funeraris a favor dels hereus que ho acreditin, transcorreguts com a màxim cinc anys de la 
defunció del titular.

Per aquest motiu, els següents interessats han sol·licitat el traspàs de la concessió al seu favor :

RefRefRefRef.... NNNN.... ClClClCl.... QQQQ.... PisPisPisPis Antic titularAntic titularAntic titularAntic titular Nou titularNou titularNou titularNou titular NIFNIFNIFNIF ParentiuParentiuParentiuParentiu
01323 54 3a 6B 2n Sebastiana Herrerías Sola Juan Piñol Suárez 38111437T Nét
02812 26 3a 6 3r Maravillas Miralles Pérez Antonio Sola Miralles 40962245G Fill
01671 11 3a 7 2n Luis Reche Rosas Jordi Reche Bassa 52169385A Fill
02528 135 3a 6B 3r Carmen Ustrell Fusté Carles Canudas Ustrell 40461872L Fill
01880 75 3a 7A 3r Carmen Ustrell Fusté Miquel Canudas Ustrell 40461407Z Fill
00974 245 3a 3 2n Josefa Espinal Badia Jordi Viñallonga Espinal 38775228B Fill
06366 54 2a 17 1r Presentación Morón Aranega Manuela Esteban Morón 53124182R Filla
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06733 122 3a 19 3r Nieves Boada Gatell Montserrat Rof Boada 35005938F Filla
02297 103 3a 6A 3r Juan Montañá Peiris Maria del Carme Montañá García 52169098S Néta
05707 36 3a 14 4t Bernabé Martínez Poveda David Martínez Aubanell 47971022Z Nét

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

D'acord amb allò que disposa el Reglament del Cementiri Municipal, article 11, punt 1: "En el termini 
de cinc anys de la mort del titular del dret funerari, els hereus testamentaris o aquells a qui 
correspongui per herència hauran de sol·licitar a l'Ajuntament o entitat a qui autoritzi, la transmissió 
del dret funerari prèvia presentació del títol corresponent i els documents justificatius de la seva 
pretensió". 

L'Ordenança Fiscal 2.5. Taxa de Cementiri Municipal, en el seu epígraf 7è. Traspassos de 
concessions. Punt 1. Els traspassos entre parents per consanguinitat i/o afinitat de primer grau i 2n 
grau satisfaran el 7% dels drets assenyalats a l'epígraf 1r. Punt 2. Els traspassos entre parents de 3r 
grau de consanguinitat i/o afinitat, satisfaran el 19% dels drets assenyalats a l'epígraf 1r. Punt 3. Els 
traspassos entre parents a partir de 4rt grau de consanguinitat i/o afinitat, satisfaran el 75% dels drets 
assenyalats a l'epígraf 1r. I l'epígraf 6è, relatiu a l'expedició de títols i permisos.

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.-.-.-.- Autoritzar els traspassos de les concessions dels drets funeraris següents :

RefRefRefRef.... NNNN.... ClClClCl.... QQQQ.... PisPisPisPis Nou titularNou titularNou titularNou titular NIFNIFNIFNIF ParentiuParentiuParentiuParentiu
Taxa drets deTaxa drets deTaxa drets deTaxa drets de

conservació anualconservació anualconservació anualconservació anual
01323 54 3a 6B 2n Juan Piñol Suárez 38111437T Nét 12,30 €
02812 26 3a 6 3r Antonio Sola Miralles 40962245G Fill 12,30 €
01671 11 3a 7 2n Jordi Reche Bassa 52169385A Fill 12,30 €
02528 135 3a 6B 3r Carles Canudas Ustrell 40461872L Fill 12,30 €
01880 75 3a 7A 3r Miquel Canudas Ustrell 40461407Z Fill 12,30 €
00974 245 3a 3 2n Jordi Viñallonga Espinal 38775228B Fill 12,30 €
06366 54 2a 17 1r Manuela Esteban Morón 53124182R Filla 12,30 €
06733 122 3a 19 3r Montserrat Rof Boada 35005938F Filla 12,30 €
02297 103 3a 6A 3r Maria del Carme Montañá García 52169098S Néta 12,30 €
05707 36 3a 14 4t David Martínez Aubanell 47971022Z Nét 12,30 €

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.- Aprovar les següents liquidacions de la Taxa de Cementiri Municipal, de conformitat amb 
l'Ordenança Fiscal 2.5, epígraf 7è. Traspassos de concessions, i    l'epígraf 6è. per l'expedició del títol:

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular Import traspàsImport traspàsImport traspàsImport traspàs Import títolImport títolImport títolImport títol Total EurosTotal EurosTotal EurosTotal Euros
38111437T Juan Piñol Suárez 91,21 31,35 122122122122,,,,56565656
40962245G Antonio Sola Miralles 73,57 31,35 104104104104,,,,92929292
52169385A Jordi Reche Bassa 91,21 31,35 122122122122,,,,56565656
40461872L Carles Canudas Ustrell 73,57 31,35 104104104104,,,,92929292
40461407Z Miquel Canudas Ustrell 73,57 31,35 104104104104,,,,92929292
38775228B Jordi Viñallonga Espinal 91,21 31,35 122122122122,,,,56565656
53124182R Manuela Esteban Morón 98,70 31,35 130130130130,,,,05050505
35005938F Montserrat Rof Boada 73,57 31,35 104104104104,,,,92929292
52169098S Maria del Carme Montañá García 73,57 31,35 104104104104,,,,92929292
47971022Z David Martínez Aubanell 49,28 31,35 80808080,,,,63636363

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.-.-.-.- Informar als interessats que el pagament de la taxa es realitzarà en una entitat bancària 
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mitjançant el rebut que rebran pròximament en el seu domicili. Una vegada liquidada la taxa podranUna vegada liquidada la taxa podranUna vegada liquidada la taxa podranUna vegada liquidada la taxa podran    
recollir el títol del nínxol a lrecollir el títol del nínxol a lrecollir el títol del nínxol a lrecollir el títol del nínxol a l ''''Oficina dOficina dOficina dOficina d ''''Atenció al CiutadàAtenció al CiutadàAtenció al CiutadàAtenció al Ciutadà     ((((Carrer de Sant JosepCarrer de Sant JosepCarrer de Sant JosepCarrer de Sant Josep ,,,,    7777    planta baixaplanta baixaplanta baixaplanta baixa ).).).).

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.- Notificar aquest acord a les persones relacionades en el punt segon de la part dispositiva .

SISÈSISÈSISÈSISÈ.-.-.-.- 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 . 

SETÈSETÈSETÈSETÈ.-.-.-.-    Contra els apartats segon i 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
 
10101010).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A TRASPÀS DE LA CONCESSIÓ DE DRETS FUNERARISDICTAMEN RELATIU A TRASPÀS DE LA CONCESSIÓ DE DRETS FUNERARISDICTAMEN RELATIU A TRASPÀS DE LA CONCESSIÓ DE DRETS FUNERARISDICTAMEN RELATIU A TRASPÀS DE LA CONCESSIÓ DE DRETS FUNERARIS ,,,,    INTERVIUSINTERVIUSINTERVIUSINTERVIUS

El Reglament del Cementiri Municipal en el seu article 10, preveu el traspàs de la titularitat dels drets 
funeraris per actes intervius a familiars, persones que acreditin llaços afectius, hospitals, i entitats 
benèfiques o religioses.

D'acord amb aquest Reglament, la senyora Isabel Galán Moreno, amb NIF 75681761P i domicili al 
carrer de Bertran de Seva, 17 3r B de Granollers, ha sol·licitat en data 17 de juliol de 2014, amb núm. 
de registre d'entrada 15648, el traspàs de la concessió a favor de la seva filla Isabel Jiménez Galán, 
amb NIF 75681761P i domicili al mateix carrer d 'aquest municipi, dels nínxols del Cementiri Municipal :

NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis ReferènciaReferènciaReferènciaReferència
162 3a 9A 4t 03489
173 3a 13A 2n 05002

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

D'acord amb allò que disposa l'article 10 del Reglament del Cementiri Municipal, a la seva secció 
tercera, de la transmissió del dret funerari, que diu: "S'estimarà vàlida la cessió a títol gratuït del dret 
funerari sobre sepultures, per actes intervius a favor del cònjuge, parents del titular per consanguinitat 
fins al quart grau i afinitat fins el segon grau, i de persones que acreditin llaços afectius i convivència 
mínima amb el titular dels cinc anys immediatament anteriors a la transmissió. També les que es 
defereixin a favor d'hospitals, entitats benèfiques o religioses amb personalitat jurídica segons les 
lleis."

L'Ordenança Fiscal 2.5. Taxa de Cementiri Municipal, en el seu epígraf 7è. Traspassos de 
concessions. Punt 1. Els traspassos entre parents per consanguinitat i/o afinitat de primer grau i segon 
grau satisfaran el 7% dels drets assenyalats a l'epígraf 1r. Punt 2. Els traspassos entre parents de 
tercer grau de consanguinitat i/o afinitat, satisfaran el 19% dels drets assenyalats a l'epígraf 1r. Punt 3. 
Els traspassos entre parents a partir de quart grau de consanguinitat i/o afinitat, satisfaran el 75% dels 
drets assenyalats a l'epígraf 1r. I l'epígraf 6è, relatiu a l'expedició de títols i permisos.
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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.-.-.-.- Autoritzar els traspàs de la concessió dels drets funeraris següents :

RefRefRefRef.... NNNN.... ClClClCl.... QQQQ.... PisPisPisPis Nou titularNou titularNou titularNou titular NIFNIFNIFNIF ParentiuParentiuParentiuParentiu
Taxa drets deTaxa drets deTaxa drets deTaxa drets de

conservació anualconservació anualconservació anualconservació anual
03489 162 3a 9A 4t Isabel Jiménez Galán 52165766H Filla 12,30 €
05002 173 3a 13A 2n Isabel Jiménez Galán 52165766H Filla 12,30 €

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.- Aprovar les següents liquidacions de la Taxa de Cementiri Municipal, de conformitat amb 
l'Ordenança Fiscal 2.5, epígraf 7è. Traspassos de concessions, i    l'epígraf 6è. per l'expedició del títol:

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular Import traspàsImport traspàsImport traspàsImport traspàs Import títolImport títolImport títolImport títol Total EurosTotal EurosTotal EurosTotal Euros
52165766H Isabel Jiménez Galán 49,28 31,35 80808080,,,,63636363
52165766H Isabel Jiménez Galán 91,21 31,35 122122122122,,,,56565656

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.-.-.-.-    Informar als interessats que el pagament de la la taxa es realitzarà en una entitat bancària 
mitjançant el rebut que rebran pròximament en el seu domicili. Una vegada liquidada la taxa podranUna vegada liquidada la taxa podranUna vegada liquidada la taxa podranUna vegada liquidada la taxa podran    
recollir el títol del nínxol a lrecollir el títol del nínxol a lrecollir el títol del nínxol a lrecollir el títol del nínxol a l ''''Oficina dOficina dOficina dOficina d ''''Atenció al CiutadàAtenció al CiutadàAtenció al CiutadàAtenció al Ciutadà     ((((Carrer de Sant JosepCarrer de Sant JosepCarrer de Sant JosepCarrer de Sant Josep ,,,,    7777    planta baixaplanta baixaplanta baixaplanta baixa ).).).).

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.- Notificar aquest acord a la senyora Isabel Galán Moreno i a la senyora Isabel Jiménez 
Galán. 

SISÈSISÈSISÈSISÈ.-.-.-.- 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 . 

SETÈSETÈSETÈSETÈ.-.-.-.-    Contra els apartats segon i 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
 
11111111).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS DDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS DDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS DDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS D''''UNUNUNUN    
NÍNXOL DEL CEMENTIRI MUNICIPALNÍNXOL DEL CEMENTIRI MUNICIPALNÍNXOL DEL CEMENTIRI MUNICIPALNÍNXOL DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
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La señora Leonides Conde Cabezudo, con NIF 09462400Q y domicilio en la calle de Leopoldo Alas, 9 
2º C municipio de León, ha solicitado con fecha 3 de julio de 2014 y número de registro de entrada 
14738, la renuncia de la concesión de los derechos funerarios del nicho del Cementerio Municipal 
siguiente:

NºNºNºNº ClaseClaseClaseClase CuartelCuartelCuartelCuartel PisoPisoPisoPiso ReferenciaReferenciaReferenciaReferencia
131 3ª 13A 4º 04862

Fundamentos de derechoFundamentos de derechoFundamentos de derechoFundamentos de derecho ::::

De acuerdo con la Comisión Municipal Permanente del 14 de mayo de 1984, que aprobó la fórmula a 
aplicar en el rescate y determinación de apreciamiento de las concesiones funerarias . 

De acuerdo con lo que dispone el artículo 19 del Reglamento del Cementerio relativo a la renuncia de 
nicho y que dice: 1.-.-.-.-    Podrán renunciar los titulares de derechos de las sepulturas que no contengan 
cadáveres ni restos, a favor del Ayuntamiento de Granollers o entidad a que autorice, siempre que no 
posean carácter de alquiler, pagándose las cantidades que para cada caso señala la fórmula 
aprobada por la comisión de Gobierno del día 14 de mayo de 1984: Valor inicial del nicho (según el 
piso) + 5% + valor actual del nicho dividido entre 2 = Total del valor de la renuncia.

Artículo 22.1 de las bases de ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento de Granollers. 
Autorización - Disposición - Obligación: "1.- Las adquisiciones de bienes concretos, así como otros 
gastos no sujetos a procesos de contractación en los que la exigibilidad de la obligación pueda ser 
inmediata, originarán la tramitación del documento ADO."

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 ::::    

PrimeroPrimeroPrimeroPrimero .-.-.-.-    Aceptar la renuncia presentada por la señora Leonides Conde Cabezudo, con NIF 
09462400Q, referente a la concesión de los derechos funerarios del nicho siguiente, que queda a 
disposición de este Ayuntamiento:

NºNºNºNº ClaseClaseClaseClase CuartelCuartelCuartelCuartel PisoPisoPisoPiso ReferenciaReferenciaReferenciaReferencia
131 3ª 13A 4º 04862

SegundoSegundoSegundoSegundo.-.-.-.-    Dar de baja del Padrón de la Tasa de los derechos de Conservación del Cementerio 
Municipal del próximo ejercicio , la unidad fiscal detallada en el punto primero de la parte dispositiva de 
este acuerdo.

TerceroTerceroTerceroTercero .-.-.-.-  Autorizar, disponer y reconocer la obligación en concepto de indemnización por la renuncia 
de la concesión del nicho nº 131, classe 3ª, del cuartel 13A, por importe de 717717717717,,,,97979797    euroseuroseuroseuros, a la señora 
Leonides Conde Cabezudo, con NIF 09462400Q, en aplicación de la fórmula aprobada por la 
Comisión de Gobierno del día 14 de mayo de 1984, que se deberán cargar en la partida 
presupuestaria de gastos del Cementerio Municipal nº H311.16410.22699:

Valor inicial nichoValor inicial nichoValor inicial nichoValor inicial nicho     ((((añoañoañoaño    1991199119911991)))) ++++    5555    %%%% ++++    Valor actualValor actualValor actualValor actual SubtotalSubtotalSubtotalSubtotal Dividido porDividido porDividido porDividido por     2222
61.000 Ptas / 366,62 € 18,33 € 1.051,00 € 1.435,95 € 717,97 €

    TOTALTOTALTOTALTOTAL            717717717717,,,,97979797    €€€€

CuartoCuartoCuartoCuarto.-.-.-.- Notificar este acuerdo a la señora Leonides Conde Cabezudo, y al servicio de Contabilidad 
de este Ayuntamiento.

QuintoQuintoQuintoQuinto.-.-.-.- Contra el apartado primero de la parte dispositiva de este acuerdo se podrá interponer, con 
carácter potestativo, recurso de reposición ante el órgano que lo ha dictado, en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente de la recepción de esta notificación. Alternativamente, se podrá 
interponer recurso contencioso administrativo ante los juzgados contenciosos administrativos de la 
provincia de Barcelona, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la recepción de 
esta notificación.

Si optan por la interposición del recurso de reposición en vía administrativa, transcurrido un mes 
desde su interposición sin que haya sido resuelto, se entenderá desestimado por silencio 
administrativo y a partir del día siguiente podrá ser interpuesto recurso contencioso administrativo 
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ante los juzgados contenciosos administrativos de la provincia de Barcelona en el plazo de seis 
meses. 

SextoSextoSextoSexto.-.-.-.- Contra los apartados segundo y tercero de la parte dispositiva de este acuerdo se podrá 
interponer, recurso de reposición ante el órgano que lo haya dictado, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente de la recepción de esta notificación.

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que haya sido resuelto, se 
entenderá desestimado por silencio administrativo y a partir del día siguiente podrá ser interpuesto 
recurso contencioso administrativo ante los juzgados contenciosos administrativos de la provincia de 
Barcelona en el plazo de seis meses.

No obstante, pueden ejercitar cualquier otra acción si lo consideran conveniente . 

APROVAT PER UNANIMITAT
 
12121212).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS IDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS IDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS IDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS I    
TRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNA DEL CEMENTIRI MUNICIPALTRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNA DEL CEMENTIRI MUNICIPALTRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNA DEL CEMENTIRI MUNICIPALTRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

La senyora Encarnación Fernández Torres, amb NIF 36905315K i domicili a l'avinguda de Sant 
Esteve, 96 Esc. A 4t 4a de Granollers, ha sol·licitat en data 26 d'agost de 2014, amb núm. de registre 
d'entrada 17564, el trasllat de totes les restes del nínxol núm. 77, classe 3a, quarter 6C, pis 3r, 
referència 03914, a la fossa comuna del Cementiri Municipal i la renúncia de la concessió dels drets 
funeraris del nínxol esmentat a favor de l'Ajuntament.

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

D'acord amb la Comissió Municipal Permanent del 14 de maig de 1984, que aprovà la fórmula a 
aplicar en el rescat i determinació d'apreuament de les concessions funeràries. 

D'acord amb  allò que disposa l'article 19    del Reglament Regulador del Servei Públic del Cementiri 
Municipal relatiu a les renúncies de nínxol, punt 1r,    que diu: "Podran renunciar els titulars de drets de 
les sepultures que no continguin cadàvers ni restes, a favor de l’Ajuntament de Granollers o entitat a 
que autoritzi, sempre que no posseeixen amb caràcter de lloguer, pagant-se les quantitats que per a 
cada cas assenyala la formula aprovada per la comissió de Govern del dia 14 de maig de 1984: Valor 
inicial del nínxol, segons el pis + 5 % + valor actual del nínxol, segons el pis : per 2 = Total del valor de 
la renúncia.".

I en el seu punt 2, que diu: "En cas d’existir restes, podran ser traslladades a una altra sepultura, a 
càrrec del titular, o bé d’ofici per l’Administració a la fossa comuna o incinerar -los.".

I la vigent Ordenança Fiscal 2.5. Taxa de Cementiri Municipal. Epígraf 5è. Exhumacions i trasllats. 
Punt 3. "Els trasllats de restes a la fossa comuna pagaran el 50% de les tarifes d'inhumació del nínxol 
desocupat de l'epígraf 3, excepte els nínxols de concessió temporal per un termini de dos anys".

Article 22.1 de les bases d'execució del Pressupost General de l'Ajuntament de Granollers. 
Autorització - Disposició - Obligació: "1.- Les adquisicions de béns concrets, així com altres despeses 
no subjectes a processos de contractació en els quals l'exigibilitat de l'obligació pugui ésser 
immediata, originaran la tramitació del document ADO."

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 trasllat de restes del nínxol núm. 77, classe 3a, quarter 6C, pis 3r, referència 
03914, a la fossa comuna del Cementiri Municipala la fossa comuna del Cementiri Municipala la fossa comuna del Cementiri Municipala la fossa comuna del Cementiri Municipal .

SegonSegonSegonSegon.- Acceptar la renúncia presentada per la sol·licitant, a la concessió del nínxol número 77, 
classe 3a, quarter 6C, pis 3r, referència 03914, del Cementiri Municipal, que queda a disposició 
d'aquest Ajuntament.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Donar de baixa del Padró de la Taxa dels drets de Conservació del Cementiri Municipal del 
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proper exercici, la unitat fiscal detallada en el punt segon de la part dispositiva d 'aquest acord.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Aprovar la liquidació de la Taxa de Cementiri Municipal a nom de la senyora Encarnación 
Fernández Torres, de conformitat amb l'ordenança fiscal 2.5, epígraf 5è. Exhumacions i trasllats, punt 
3. Trasllats de restes a la fossa comuna, que puja 54545454,,,,08080808    euroseuroseuroseuros.

CinquèCinquèCinquèCinquè.- Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació en concepte d'indemnització per la renúncia de la 
concessió del nínxol núm. 77, classe 3a, del quarter 6C, per import de 541541541541,,,,27272727    euroseuroseuroseuros, a la senyora 
Encarnación Fernández Torres, amb NIF 36905315K, en aplicació de la fórmula aprovada per la 
Comissió de Govern del dia 14 de maig de 1984, que s'hauran de carregar a la partida pressupostaria 
de despeses del Cementiri Municipal núm. H311.16410.22699.

Valor inicial nínxolValor inicial nínxolValor inicial nínxolValor inicial nínxol     ((((anyanyanyany    1973197319731973)))) ++++    5555    %%%% ++++    Valor actualValor actualValor actualValor actual SubtotalSubtotalSubtotalSubtotal Dividit perDividit perDividit perDividit per     2222
5.000 Ptes / 30,05 € 1,50 € 1.051,00 € 1.082,55 € 541,27 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL            541541541541,,,,27272727    €€€€

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.- Compensar d'ofici l'import d'indemnització al qual es fa esment a l'apartat cinquè d'aquest 
acord, amb la liquidació de la taxa inclosa en l'apartat quart, i retornar a la senyora Encarnación 
Fernández Torres, amb NIF 36905315K, l'import de 487487487487,,,,19191919    euroseuroseuroseuros.

SetèSetèSetèSetè.-.-.-.-    Notificar aquest acord a la senyora Encarnación Fernández Torres, i al servei de Comptabilitat 
d'aquest Ajuntament.

VuitèVuitèVuitèVuitè.-.-.-.- Contra els apartats primer i segon 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 . 

NovèNovèNovèNovè.-.-.-.-    Contra els apartats tercer, quart, cinquè i sisè 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
 
13131313).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A UN TRASPÀS DE LA CONCESSIÓDICTAMEN RELATIU A UN TRASPÀS DE LA CONCESSIÓDICTAMEN RELATIU A UN TRASPÀS DE LA CONCESSIÓDICTAMEN RELATIU A UN TRASPÀS DE LA CONCESSIÓ,,,,    RENÚNCIA I TRASLLAT DERENÚNCIA I TRASLLAT DERENÚNCIA I TRASLLAT DERENÚNCIA I TRASLLAT DE    
RESTES A LA FOSSA COMUNA DRESTES A LA FOSSA COMUNA DRESTES A LA FOSSA COMUNA DRESTES A LA FOSSA COMUNA D ''''UN NÍNXOL DEL CEMENTIRI MUNICIPALUN NÍNXOL DEL CEMENTIRI MUNICIPALUN NÍNXOL DEL CEMENTIRI MUNICIPALUN NÍNXOL DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

El Reglament del Cementiri Municipal en el seu article 11, preveu el traspàs preceptiu de la concessió 
dels drets funeraris a favor dels hereus que ho acreditin, transcorreguts com a màxim cinc anys de la 
defunció del titular.

Per aquest motiu, el senyor Joan Garcia Pey, amb NIF 77270669F i domicili al carrer del Marquès de 
Casa Riera, 20A 2n 1a de Sant Vicenç de Montalt, ha sol·licitat en data 7 de juliol de 2014, amb núm. 
de registre d'entrada 14990, el traspàs de la concessió al seu favor:

RefRefRefRef.... NNNN.... ClClClCl.... QQQQ.... PisPisPisPis Antic titularAntic titularAntic titularAntic titular Nou titularNou titularNou titularNou titular NIFNIFNIFNIF ParentiuParentiuParentiuParentiu
05970 11 2a 16 1r Margarita Pey Castelló Joan Garcia Pey 77270669F Fill
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També sol·licita la renúncia de la concessió a favor de l'Ajuntament i el trasllat de totes les restes a la 
fossa comuna del Cementiri Municipal del nínxol abans esmentat .

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

D'acord amb allò que disposa el Reglament del Cementiri Municipal, article 11, punt 1: "En el termini 
de cinc anys de la mort del titular del dret funerari, els hereus testamentaris o aquells a qui 
correspongui per herència hauran de sol·licitar a l'Ajuntament o entitat a qui autoritzi, la transmissió 
del dret funerari prèvia presentació del títol corresponent i els documents justificatius de la seva 
pretensió". 

L'article 19    del mateix reglament relatiu a les renúncies de nínxol, punt 1r,    diu: "Podran renunciar els 
titulars de drets de les sepultures que no continguin cadàvers ni restes, a favor de l’Ajuntament de 
Granollers o entitat a que autoritzi, sempre que no posseeixen amb caràcter de lloguer, pagant-se les 
quantitats que per a cada cas assenyala la formula aprovada per la comissió de Govern del dia 14 de 
maig de 1984: Valor inicial del nínxol, segons el pis + 5 % + valor actual del nínxol, segons el pis : per 
2 = Total del valor de la renúncia.".

D'acord amb la vigent Ordenança Fiscal 2.5. Taxa de Cementiri Municipal, en el seu epígraf 5è. 
Exhumacions i trasllats. Punt 3. "Els trasllats de restes a la fossa comuna pagaran el 50% de les 
tarifes d'inhumació del nínxol desocupat de l'epígraf 3, excepte els nínxols de concessió temporal per 
un termini de dos anys". I l'epígraf 7è. Traspassos de concessions. Punt 1. Els traspassos entre 
parents per consanguinitat i/o afinitat de primer grau i 2n grau satisfaran el 7% dels drets assenyalats 
a l'epígraf 1r. Punt 2. Els traspassos entre parents de 3r grau de consanguinitat i/o afinitat, satisfaran 
el 19% dels drets assenyalats a l'epígraf 1r. Punt 3. Els traspassos entre parents a partir de 4rt grau de 
consanguinitat i/o afinitat, satisfaran el 75% dels drets assenyalats a l'epígraf 1r.

Article 22.1 de les bases d'execució del Pressupost General de l'Ajuntament de Granollers. 
Autorització - Disposició - Obligació: "1.- Les adquisicions de béns concrets, així com altres despeses 
no subjectes a processos de contractació en els quals l'exigibilitat de l'obligació pugui ésser 
immediata, originaran la tramitació del document ADO."

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 els traspàs de la concessió dels drets funeraris següent :

RefRefRefRef.... NNNN.... ClClClCl.... QQQQ.... PisPisPisPis Antic titularAntic titularAntic titularAntic titular Nou titularNou titularNou titularNou titular NIFNIFNIFNIF ParentiuParentiuParentiuParentiu
05970 11 2a 16 1r Margarita Pey Castelló Joan Garcia Pey 77270669F Fill

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Acceptar la renúncia presentada pel sol·licitant, a la concessió del nínxol número 11, classe 
2a, quarter 16, pis 1r, referència 05970, del Cementiri Municipal,  que queda a disposició d'aquest 
Ajuntament, i autoritzar el trasllat de totes les restes de l'esmentat nínxol, a la fossa comuna dela la fossa comuna dela la fossa comuna dela la fossa comuna del    
Cementiri MunicipalCementiri MunicipalCementiri MunicipalCementiri Municipal .

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Donar de baixa del Padró de la Taxa dels drets de Conservació del Cementiri Municipal del 
proper exercici, la unitat fiscal detallada en el punt segon de la part dispositiva d 'aquest acord.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Aprovar la liquidació de la Taxa de Cementiri Municipal a nom del senyor Joan Garcia Pey, de 
conformitat amb l'ordenança fiscal 2.5, epígraf 5è. Exhumacions i trasllats, apartat 3. Trasllats de 
restes a la fossa comuna, que puja 54,08 euros, i l'epígraf 7è. Traspassos de concessions, que puja 
98,70 euros, sumant doncs un total de 152152152152,,,,78787878    euroseuroseuroseuros....

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.- Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació en concepte d'indemnització per la renúncia de la 
concessió del nínxol núm. 11, classe 2a, del quarter 16, per import de 1111....006006006006,,,,96969696    euroseuroseuroseuros, al senyor Joan 
Garcia Pey, amb NIF 77270669F, en aplicació de la fórmula aprovada per la Comissió de Govern del 
dia 14 de maig de 1984, que s'hauran de carregar a la partida pressupostaria de despeses del 
Cementiri Municipal núm. H311.16410.22699.

Valor inicial nínxolValor inicial nínxolValor inicial nínxolValor inicial nínxol     ((((anyanyanyany    1993199319931993)))) ++++    5555    %%%% ++++    Valor actualValor actualValor actualValor actual SubtotalSubtotalSubtotalSubtotal Dividit perDividit perDividit perDividit per     2222
95.700 Ptes / 575,17 € 28,76 € 1.410,00 € 2.013,93 € 1.006,96 €
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TOTALTOTALTOTALTOTAL            1111....006006006006,,,,96969696    €€€€

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.- Compensar d'ofici l'import d'indemnització al qual es fa esment a l'apartat cinquè d'aquest 
acord, amb la liquidació de la taxa inclosa en l'apartat quart, i retornar al senyor Joan Garcia Pey, amb 
NIF 77270669F, l'import de 854854854854,,,,18181818    euroseuroseuroseuros.

SetèSetèSetèSetè.-.-.-.-    Notificar aquest acord al senyor Joan Garcia Pey, i al servei de Comptabilitat d'aquest 
Ajuntament.

VuitèVuitèVuitèVuitè.-.-.-.- Contra els apartats primer i segon 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 . 

NovèNovèNovèNovè.-.-.-.-    Contra els apartats tercer, quart, cinquè i sisè 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
 
14141414).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D''''AIGUAAIGUAAIGUAAIGUA    
POTABLEPOTABLEPOTABLEPOTABLE,,,,    CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DECORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DECORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DECORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE    2014201420142014    ((((MARÇMARÇMARÇMARÇ////MAIGMAIGMAIGMAIG)))),,,,    QUE REALITZAQUE REALITZAQUE REALITZAQUE REALITZA    
LLLL''''EMPRESA SOREA SAEMPRESA SOREA SAEMPRESA SOREA SAEMPRESA SOREA SA

Per acord de Ple de data 27 de desembre de 1969 s'adjudicava definitivament el contracte per 
l'execució de les obres del servei municipal d'abastament d'aigua a Granollers, amb el cabdal 
procedent del riu Ter i que comprèn la construcció de la xarxa de distribució i explotació de 
l'abastament a l'empresa SOREA SA, per un termini de 50 anys, a partir de la data d'atorgament del 
contracte d'adjudicació.

La clàusula 4a del contracte (atorgament notarial de 27/10/1971), estableix el cànon que ha de satisfer 
el concessionari a l'Ajuntament, s'ha de liquidar en  €/m3 d'aigua facturada.

El Ple de data 31 de juliol de 2012,  aprovava la modificació del contracte de gestió del Servei 
Municipal de Subministrament d'Aigua de Granollers, mitjançant la incorporació d'una addenda per 
mantenir l'equilibri concessional per l 'aplicació del nou règim tarifari i el nou quadre de preus d'inversió 
.

En el punt 5è de la part dispositiva de l'acord de Ple de data 31 de juliol de 2012, acordava l'aplicació 
del cànon de la concessió per un valor de 0,0627 €/m3.

En data 7 d'agost de 2012, l'Ajuntament va rebre notificació en la que es comunicava un augment del 
70% respecte al preu de venda d'aigua en base a l'acord del Consell d'Administració d'ATLL de la 
reunió del 25 de juliol en la que s'aprovava la modificació del pressuposts d'ingressos, de despeses i 
d'inversió per a l'exercici 2012 i la proposta per al 2013.

En data 5 de novembre de 2012,  la Comissió de Preus de Catalunya autoritza la modificació de les 
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tarifes d'aigua potable,   aplicable a partir d'1 de novembre de 2012, segons la mateixa Resolució 
(Exp. A-250/12): cànon de 0,0782 €/m3.

El Ple de l'Ajuntament en sessió de data 18 de desembre de 2012 es va donar per assabentar de 
l'autorització de la Comissió de Preus de Catalunya a l'increment de les tarifes del servei de 
subministrament de l'aigua potable, en un 26,61 %, amb motiu de l'increment del preu de l'aigua en 
alta aprovat per Aigües Ter Llobregat, aplicable a partir de l'1 de novembre de 2012.

D'altra banda el cànon  per al finançament de la construcció del dipòsit del Puig de les Forques, ja es 
va deixar d'aplicar en el darrer trimestre de 2012 per haver-se finalitzat el període de finançament 
establert.

En data 11 de juliol de 2014, l'empresa SOREA SA concessionària del servei d'abastament d'aigua 
potable a la ciutat de Granollers, va presentar  la liquidació del cànon de subministrament d'aigua 
corresponent al segon  trimestre de 2014 (de març a maig de 2014).

En data 25 de juliol de 2014,  l'enginyer tècnic de Serveis ha emès informe favorable a la liquidació 
presentada:

facturació        �  49.991,85 € 
factures grans �

consums         20.292,90 €
anul·lacions i creació �

de rebuts    
- 7,59 €

CÀNON 70.277,17 €

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

1. Contracte per l'execució de les obres del servei municipal d'abastament d'aigua a Granollers, amb 
el cabdal procedent del riu Ter i que comprèn la construcció de la xarxa de distribució i explotació de 
l'abastament.

2. Acord de Ple de data 31 de juliol de 2012, pel qual es modificava el contracte de gestió del Servei 
Municipal de Subministrament d'Aigua de Granollers.

3. Acord de Ple de data 18 de desembre de 2012, pel qual l'ajuntament es donava per assabentat de 
l'autorització de la Comissió de Preus de Catalunya a l'increment de les tarifes del servei de 
subministrament de l'aigua potable.

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 presentada per SOREA del cànon de la concessió del 
subministrament d'aigua potable, corresponent al segon trimestre de 2014 (de març a maig  de 2014),  
per import de 70.277,17 €.

SEGONSEGONSEGONSEGON -  Aplicar aquest ingrés en la partida pressupostària 2014.H311.55004 - Concessió per 
proveïment d'aigua.

TERCERTERCERTERCERTERCER - Notificar aquest acord a SOREA i al Servei de Comptabilitat .

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
15151515).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITSDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITSDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITSDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS    
DE LES OBLIGACIONS AMB LDE LES OBLIGACIONS AMB LDE LES OBLIGACIONS AMB LDE LES OBLIGACIONS AMB L''''EMPRESA ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICAEMPRESA ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICAEMPRESA ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICAEMPRESA ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA,,,,    SSSS....LLLL....    PELPELPELPEL    
CONCEPTE DE  REFACTURACIÓ DELS CONSUMS DE TRES QUADRES ELÈCTRICSCONCEPTE DE  REFACTURACIÓ DELS CONSUMS DE TRES QUADRES ELÈCTRICSCONCEPTE DE  REFACTURACIÓ DELS CONSUMS DE TRES QUADRES ELÈCTRICSCONCEPTE DE  REFACTURACIÓ DELS CONSUMS DE TRES QUADRES ELÈCTRICS    
DDDD''''ENLLUMENAT PÚBLIC MUNICIPALENLLUMENAT PÚBLIC MUNICIPALENLLUMENAT PÚBLIC MUNICIPALENLLUMENAT PÚBLIC MUNICIPAL ,,,,    DEL PERÍODE DE LDEL PERÍODE DE LDEL PERÍODE DE LDEL PERÍODE DE L ''''1111    DE JULIOL DEDE JULIOL DEDE JULIOL DEDE JULIOL DE     2010201020102010    ALALALAL    30303030    DE JUNYDE JUNYDE JUNYDE JUNY    
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DEDEDEDE    2011201120112011....

Que en data 4 d'agost de 2011, i amb registres d'entrada respectius nº15644, 15646 i 15647, la 
companyia Endesa Distribución Eléctrica, S.L. va informar de la situació anòmala de 3 
subministraments de corrent elèctrica directa sense contracte per a quadres de comamdament de 
l'enllumenat públic; instant a l'Ajuntament de Granollers a efectuar la seva contractació de manera 
urgent i comunicant la facturació corresponent dels consums registrats i certificats davant d 'una Entitat 
d'Inspecció dels aparells de mesura per a cadascun d'aquests subministraments.

En concret:

CM Adreça Període facturació Consum Import         
(IVA inclòs)

CM134 C/ Londres – C/ Mollet 1/7/10 al 30/6/11 264.273 kWh 31.553,10 €
CM135 C/Camí Ral – C/Camí Can Muntanyola 1/7/10 al 30/6/11 468.824 kWh 35.714,62 €
CM136 C/ Camí Ral – C/ Castellterçol 1/7/10 al 30/6/11 396.878 kWh 49.041,39 €

116.309,11 €

Que efectivament es comprova l'existència d'aquestes instal·lacions, corresponents a 3 quadres 
elèctrics d'enllumenat públic de la zona industrial Palau Nord en servei des del final de la urbanització 
d'aquesta zona cap a l'any 2001.

Que també es comprova com mai s'ha rebut ni facturat cap consum elèctric d'aquests 
subministraments, ni es disposa de cap document que acrediti la seva contractació; per la qual cosa 
resulta evident que es tracta d'un subministrament de corrent elèctrica que no té contracte. No obstant 
això, sí que l'Ajuntament de Granollers disposa de tota la documentació tècnica que acompanya 
aquest tipus d'instal·lacions; és a dir, els respectius projectes elèctrics, butlletins d'instal·lació, 
certificats de direcció i acabament d'obra,etc., així com còpia de la petició via fax dels dia 29/11/2011 
en la que l'Àrea Territorial de l'Ajuntament de Granollers sol·licita a la companyia Fecsa-Enher la 
contractació d'aquests 3 subministraments i n'aporta els respectius butlletins.

L'empresa Endesa Distribución Eléctrica, S.L. ha presentat en data 11 de juliol de 2014 les factures 
núms. F0414N00003555 / F0414N00003557 i F0414N00003558 pel concepte de consum elèctric dels 
quadres d'enllumenat públic: CM134 corresponent al C/Londres - C/Mollet; CM135 corresponent al 
C/Camí Ral - C/Camí Can Muntanyola i del CM136 correponent al C/Camí Ral - C/Castellterçol; del 
període de l'1 de juliol de 2010 al 30 de juny de 2011.

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 l'informe emès pel enginyer tècnic de serveis municipals, Miquel 
Pujadas, en el que s'indiquen i justifiquen els motius pels quals la despesa no ha estat reconeguda en 
l'exercici en el que s'ha realitzat o pel qual la tramitació de la despesa no ha seguit el procediment 
legalment establert i en el que queda acreditat que l'objecte de la despesa ha esta 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.

Existeix consignació pressupostària a la partida H311.16510.22100

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 
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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 en concepte de la refacturació dels 
consums elèctrics de tres quadres d'enllumenat públic municipal, del període de l'1 de juliol de 2010 al 
30 de juny de 2011. per import total de 13.034,39 euros a l'empresa  Endesa Distribución Eléctrica, 
S.L amb CIF B82846817.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions en concepte de la refacturació dels consums 
elèctrics de tres quadres d'enllumenat públic municipal, del període de l'1 de juliol de 2010 al 30 de 
juny de 2011. per import total de 13.034,39 euros a l'empresa  Endesa Distribución Eléctrica, S.L amb 
CIF B82846817.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Notificar aquest acord a Endesa Distribución Eléctrica , S.L.

TercerTercerTercerTercer     .-.-.-.- 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 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 JUNY DEMES DE JUNY DEMES DE JUNY DEMES DE JUNY 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 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....

47706651M David Navarro Pérez
Extremitat inferior dreta de
Francisco Navarro Pérez

379 3a 4 4t 01501

77057149L María Lorente Oliver Rosa Oliver Azor 104 3a 8A 4t 02136
40554943D Moisés Ruiz Mesa Antonia Padilla Ruiz 312 3a 2 5è 05285

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 
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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
47706651M David Navarro Pérez 379 3a 4 4t 01501 12,30 €
77057149L María Lorente Oliver 104 3a 8A 4t 02136 12,30 €
40554943D Moisés Ruiz Mesa 312 3a 2 5è 05285 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.
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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
 
17171717).-).-).-).-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 JUNY DEMES DE JUNY DEMES DE JUNY DEMES DE JUNY 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 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.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis RefRefRefRef....
38959296X Antonia López Guijosa Manuel García Guijosa 243 3a 12A 4t 04521
77297331N M. Carmen García Rodríguez Manuel García González 15 3a 13A 4t 04580
52141477V M. Dolores Zomeño Vallmaña Concepción Vallmaña Zamora 96 3a 13 5è 04810
38153203K Bernardo Fernández Tordable Antonia Martínez Cuenca 108 3a 8 4t 02458
38781350S Beatriz Camacho Nieto Blas Mora Rodríguez 143 3a 8 4t 02383
30914083J Manuel Granados Ginés Juan Granados Cañas 103 3a 12 4t 04165
23988815E Josefa Vico Quesada Alberto Moreno López 235 3a 1 4t 01420
75458339P José Antonio Rosales Ramírez Josefa Ramírez Carmona 71 3a 12A 4t 04229

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 
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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
38959296X Antonia López Guijosa 243 3a 12A 4t 04521 12,30 €
77297331N M. Carmen García Rodríguez 15 3a 13A 4t 04580 12,30 €
52141477V M. Dolores Zomeño Vallmaña 96 3a 13 5è 04810 12,30 €
38153203K Bernardo Fernández Tordable 108 3a 8 4t 02458 12,30 €
38781350S Beatriz Camacho Nieto 143 3a 8 4t 02383 12,30 €
30914083J Manuel Granados Ginés 103 3a 12 4t 04165 12,30 €
23988815E Josefa Vico Quesada 235 3a 1 4t 01420 12,30 €
75458339P José Antonio Rosales Ramírez 71 3a 12A 4t 04229 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
 
18181818).-).-).-).-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 JULIOL DEMES DE JULIOL DEMES DE JULIOL DEMES DE JULIOL 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 la concessió 
en representació i a favor dels següents interessats, de sepultures en règim de lloguer per un període 
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de 2 anys, que per ordre corresponen:

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular DifuntDifuntDifuntDifunt NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis RefRefRefRef....
52144033C Mercè Naqui Vilalta Mercedes Vilalta Roura 188 3a 13 5è 04970

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
52144033C Mercè Naqui Vilalta 188 3a 13 5è 04970 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.
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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
 
19191919).-).-).-).-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 JULIOL DEMES DE JULIOL DEMES DE JULIOL DEMES DE JULIOL 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 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.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis RefRefRefRef....
39147925Q Carmen Gallego Xercavins Juan Huertas García 10 C 100 2n 30042
52157026H Montserrat Mancera Segura Matilde Segura Ortega 201 3a 4 3r 00501
77529888Q María Carmen Martín Vidal Francisco Navarro Morales 6 3a 6 4t 02792
76222765Y M. Magdalena Lozano Gutiérrez María Martín Martínez 42 3a 6C 4t 03808

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 
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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
39147925Q Carmen Gallego Xercavins 10 C 100 2n 30042 12,30 €
52157026H Montserrat Mancera Segura 201 3a 4 3r 00501 12,30 €
77529888Q María Carmen Martín Vidal 6 3a 6 4t 02792 12,30 €
76222765Y M. Magdalena Lozano Gutiérrez 42 3a 6C 4t 03808 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.
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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
 
20202020).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA PARADADICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA PARADADICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA PARADADICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA PARADA    1039103910391039    DEL MERCATDEL MERCATDEL MERCATDEL MERCAT    
SETMANAL DEL DIJOUSSETMANAL DEL DIJOUSSETMANAL DEL DIJOUSSETMANAL DEL DIJOUS

En data 28 de juliol de 2014, la senyora Josefa Rodríguez Manzano, amb NIF 74705484N,  titular de la 
parada número 1039 del mercat setmanal del dijous, de 8 metres lineals, per a la venda de roba 
infantil,  ha presentat una sol·licitud de traspàs de la parada a favor de la senyora Dolores Arana 
Rodríguez, amb  NIF  52157093Q, que és la seva filla.

La senyora Josefa Rodríguez Manzano, 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 de la seva baixa 
per cessament de l'activitat de venda ambulant.

La senyora Dolores Arana Rodríguez ha adjuntat a la seva sol·licitud la documentació acreditativa de 
condició de marxant.

D'acord amb l'OF 2.16 epígraf 6.d.4 la senyora Arana resta exempta del pagament de la taxa per la 
transmissió de l'activitat comercial de venda no sedentària, per ser familiar de 1r. grau de 
consanguinitat.

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) Transmissió de l'activitat comercial de venda no sedentària, per metre lineal 600,00 €:
1. A un treballador amb una antiguitat mínima de 2 anys, per metre lineal 300,00 €
2. Entre familiars de primer grau d'afinitat, per metre lineal 150,00 €
3. Entre familiars de segon grau de consanguinitat, per metre lineal 150,00 €
4. Entre cònjuges i familiars de primer grau de consanguinitat , per metre lineal exempts

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 1039 del mercat setmanal del dijous, de 8 ml, per a 
la venda de roba infantil,  de la qual és titular la senyora Josefa Rodríguez Manzano, - NIF 
74705484N.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Atorgar la llicència per a la venda de roba infantil en el mercat setmanal del dijous, a la 
parada 1039 de 8 ml, a la senyora Dolores Arana Rodríguez, amb NIF 52157093Q pel  període restant 
de la llicència de venda no sedentària, que és fins el dia 5 d'octubre de 2025.
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TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-   Notificar aquest acord a la senyora Josefa Rodríguez Manzano i a la senyora Dolores Arana 
Rodríguez.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
21212121).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA PARADADICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA PARADADICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA PARADADICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA PARADA    2040204020402040    DEL MERCATDEL MERCATDEL MERCATDEL MERCAT    
SETMANAL DEL DISSABTESETMANAL DEL DISSABTESETMANAL DEL DISSABTESETMANAL DEL DISSABTE     ((((CAN BASSACAN BASSACAN BASSACAN BASSA))))

En data 24 de juliol de 2014, la senyora Fatima Bouaicha, amb NIE X4980937A,   titular de la parada 
número 2040 del mercat setmanal del dissabte (Can Bassa),  de 8 metres lineals, per a la venda de 
fruita i verdura,  ha presentat una sol·licitud de traspàs de la parada a favor del seu cònjuge, el senyor 
Abdeslam Bourossain , amb  NIE  X3122872R.

La senyora Fatima Bouaicha, 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 de la seva baixa per 
cessament de l'activitat de venda ambulant.

El senyor Abdeslam Bourossain ha adjuntat a la seva sol·licitud la documentació acreditativa de 
condició de marxant.

D'acord amb l'OF 2.16 epígraf 6.d.4 la senyora Arana resta exempta del pagament de la taxa per la 
transmissió de l'activitat comercial de venda no sedentària, per ser cònjuge.

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) Transmissió de l'activitat comercial de venda no sedentària, per metre lineal 600,00 €:
1. A un treballador amb una antiguitat mínima de 2 anys, per metre lineal 300,00 €
2. Entre familiars de primer grau d'afinitat, per metre lineal 150,00 €
3. Entre familiars de segon grau de consanguinitat, per metre lineal 150,00 €
4. Entre cònjuges i familiars de primer grau de consanguinitat , per metre lineal exempts

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 2040 del mercat setmanal del dissabte, de 8 ml, 
per a la venda de fruita i verdura,  de la qual és titular la senyora Fatima Bouaicha, amb NIE 
X4980937A.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Atorgar la llicència per a la venda de fruita i verdura en el mercat setmanal del dissabte, a la 
parada 2040 de 8 ml, al senyor Abdeslam Bourossain , amb  NIE  X3122872R.,pel  període restant de 
la llicència de venda no sedentària, que és fins el dia 5 d'octubre de 2025.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-   Notificar aquest acord a la senyora Fatima Bouaicha i al senyor Abdeslam Bourossain .
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QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat 
d'interposar-hi els recursos corresponents.

APROVAT PER UNANIMITAT
 
22222222).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A  ACCEPTAR LDICTAMEN RELATIU A  ACCEPTAR LDICTAMEN RELATIU A  ACCEPTAR LDICTAMEN RELATIU A  ACCEPTAR L''''AJUT DE SUPORT TÈCNIC ATORGAT PER LAAJUT DE SUPORT TÈCNIC ATORGAT PER LAAJUT DE SUPORT TÈCNIC ATORGAT PER LAAJUT DE SUPORT TÈCNIC ATORGAT PER LA    
DIPUTACIÓ DE BARCELONA DINS DE LA CONVOCATÒRIA DEL CATÀLEG DE SERVEISDIPUTACIÓ DE BARCELONA DINS DE LA CONVOCATÒRIA DEL CATÀLEG DE SERVEISDIPUTACIÓ DE BARCELONA DINS DE LA CONVOCATÒRIA DEL CATÀLEG DE SERVEISDIPUTACIÓ DE BARCELONA DINS DE LA CONVOCATÒRIA DEL CATÀLEG DE SERVEIS    2014201420142014    
DEL PLADEL PLADEL PLADEL PLA    """"XARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALS    2012201220122012----2015201520152015""""    PER A LES ACTUACIONS INCLOSES APER A LES ACTUACIONS INCLOSES APER A LES ACTUACIONS INCLOSES APER A LES ACTUACIONS INCLOSES A    
LLLL''''ÀMBIT DÀMBIT DÀMBIT DÀMBIT D''''ACTUACIÓ DE LACTUACIÓ DE LACTUACIÓ DE LACTUACIÓ DE L''''ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITATÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITATÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITATÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT    ----    ACTUALITZACIÓ PLA DEACTUALITZACIÓ PLA DEACTUALITZACIÓ PLA DEACTUALITZACIÓ PLA DE    
MOBILITAT URBANAMOBILITAT URBANAMOBILITAT URBANAMOBILITAT URBANA

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.

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. 

3r L'Ajuntament de Granollers, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 18 de març de 
2014, es va acollir a l'esmentada convocatòria pública per a l'atorgament d'ajut de suport tècnic, en el 
marc del Catàleg de concertació de l'any 2014 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", per a 
l'actuació anomenada   Actualització Pla Mobilitat UrbanaActualització Pla Mobilitat UrbanaActualització Pla Mobilitat UrbanaActualització Pla Mobilitat Urbana, inclosa en el programa Accessibilitat i 
Mobilitat dins de l'àmbit d'actuació de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, i va trametre l'esmentada 
sol·licitud a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu Electrònica 
Corporativa.

4t En data 1 d'agost de 2014, amb registre d'entrada núm. 16665, la Diputació de Barcelona 
comunica que per Decret del Vicepresident tercer i president delegat de l'Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, en data 20 de febrer de 2014 (ref. reg. 1007/14), es va aprovar el següent recurs tècnic, 
consistent en la redacció de plans, projectes i informes, en el marc del règim regulador del Catàleg de 
serveis 2013 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015"

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  RECURS  ACTUACIÓ 

Accessibilitat i 
Mobilitat

Estudis i plans de 
Mobilitat Urbana

Actualització Pla Mobilitat 
Urbana

6è El finançament de l'actuació s'efectuarà mitjançant les següents aportacions d'ambdues 
institucions:

Aportació Diputació XGL 30.000,00 € 

Aportació Ajuntament 30.000,00 €

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 
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següents; sol·licitud, instrucció, resolució, execució i justificació i tancament.  Publicat al BOPB 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 .... Acceptar els recursos tècnics atorgat per la Diputació de Barcelona, en el marc del règim 
regulador del Catàleg de serveis 2013 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", de conformitat 
amb els antecedents esmentats i els fonaments 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  RECURS  ACTUACIÓ 

Accessibilitat i 
Mobilitat

Estudis i plans de 
Mobilitat Urbana

Actualització Pla Mobilitat 
Urbana

SegonSegonSegonSegon:::: Notificar aquest acord al Servei d'Infraestructures, Urbanisme i Habitatge de la Diputació 
de Barcelona.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
23232323).-).-).-).-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     ----    ABRILABRILABRILABRIL////JUNY DEJUNY DEJUNY DEJUNY 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 ).
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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 2 de setembre 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 
d'abril a 30 de juny de  2014:

Els ingressos reals obtinguts en aquest període han estat  de 484.396,75 €.

Les despeses reals enregistrades han estat de 153.285,36 €

Diferència : 331.111,39 €

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 € + 33.111,14 € (10% de 331.111,39 €), que fan 
un total de 186.396,50 €

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 d'abril a 30 de juny de 2014:

DIFERÈNCIADIFERÈNCIADIFERÈNCIADIFERÈNCIA
IngressosIngressosIngressosIngressos 484.396,75 €
DespesesDespesesDespesesDespeses

153.285,36 €
331.111,39 €

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Imputar els drets reconeguts per import de 484.396,75 €,  corresponents al període d'1 d'abril 
a 30 de juny de  2014, en la partida H315.33000.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-  Reconèixer l'obligació per import de  186.396,50 € amb Granollers Promocions SA, pel 
servei de gestió de zones blaves, amb càrrec a la partida H315.13340.25001 - operació comptable O 
201400009466.

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

 
24242424).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR L ''''ESBORRANY DE LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI PERESBORRANY DE LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI PERESBORRANY DE LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI PERESBORRANY DE LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI PER    
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A LA CESSIÓ PROVISIONAL DE LA LA CESSIÓ PROVISIONAL DE LA LA CESSIÓ PROVISIONAL DE LA LA CESSIÓ PROVISIONAL DE L''''ÚS A FAVOR DE LÚS A FAVOR DE LÚS A FAVOR DE LÚS A FAVOR DE L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS DE LAAJUNTAMENT DE GRANOLLERS DE LAAJUNTAMENT DE GRANOLLERS DE LAAJUNTAMENT DE GRANOLLERS DE LA    
FINCA SITUADA A LA CARRETERA DE CANOVELLESFINCA SITUADA A LA CARRETERA DE CANOVELLESFINCA SITUADA A LA CARRETERA DE CANOVELLESFINCA SITUADA A LA CARRETERA DE CANOVELLES ,,,,    NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO    12121212    DE GRANOLLERSDE GRANOLLERSDE GRANOLLERSDE GRANOLLERS

1r En data 9 de maig de 2007 es va subscriure un Conveni per a la cessió provisional d 'ús a favor de 
l'Ajuntament de Granollers de la finca situada a la carretera de Canovelles núm. 12 de Granollers, 
signat entre l'Ajuntament de Granollers i el Sr. Antoni Rovira i Clapés, en què s'estableix que el Sr. 
Rovira cedia l'ús de la seva finca per a aparcament públic gratuït (finca cadastral 
9974108DG3097F001LS).

2n En l'apartat segon de "compromisos i obligacions", punt 5, de l'esmentat conveni, s'estableix que 
"l'Ajuntament de Granollers compensarà, durant les anualitats en que faci ús dels terrenys objecte del 
present conveni, l'import del rebut del IBI (Impost sobre Béns Immobles) de la finca situada a la 
carretera de Canovelles número 12 de Granollers, mitjançant transferència econòmica a nom del seu 
propietari, el Sr. ANTONI ROVIRA I CLAPÉS", al compte corrent número 2100.0296.62.0100307886".

3r Que es necessari precisar i completar la redacció d'aquest apartat segon de "compromisos i 
obligacions", punt 5 del conveni esmentat, en el sentit de que l'Ajuntament de Granollers com a usuari 
de la finca es fa càrrec de les despeses generades de la finca i per tant l'obligació de fer-se càrrec de 
la Taxa de Clavegueram de l'esmentada finca d'acord amb les liquidacions corresponents per aquest 
concepte aprovades anualment per l'Ajuntament de Granollers.

4t Que ambdues parts creuen convenient modificar el Conveni subscrit el dia  9 de maig de 2007, a fi 
de precisar i completar la voluntat de les parts expressades en el conveni que ara es modifica .

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 l'esborrany de la MODIFICACIÓ del Conveni de col·laboració entre el senyor 
Antoni Rovira Clapés i l'Ajuntament de Granollers per a la cessió provisional de la finca situada a la 
carretera de Canovelles número 12 d'aquesta ciutat per a l'ús provisional d'aparcament públic en el 
municipi, que a continuació es transcriu literalment:

""""MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓMODIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓMODIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓMODIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ    PER A LA CESSIÓ PROVISIONAL DE L’ÚSPER A LA CESSIÓ PROVISIONAL DE L’ÚSPER A LA CESSIÓ PROVISIONAL DE L’ÚSPER A LA CESSIÓ PROVISIONAL DE L’ÚS    
A FAVOR DE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS  DE  LA FINCA SITUADA A LA CARRETERA DEA FAVOR DE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS  DE  LA FINCA SITUADA A LA CARRETERA DEA FAVOR DE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS  DE  LA FINCA SITUADA A LA CARRETERA DEA FAVOR DE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS  DE  LA FINCA SITUADA A LA CARRETERA DE    
CANOVELLES NÚMEROCANOVELLES NÚMEROCANOVELLES NÚMEROCANOVELLES NÚMERO     12121212    DE GRANOLLERSDE GRANOLLERSDE GRANOLLERSDE GRANOLLERS

Granollers,      de setembre de 2014

REUNITSREUNITSREUNITSREUNITS

D’una part el senyor Josep Mayoral i Antigas, Alcalde de Granollers, en nom i representació de 
l'Ajuntament de Granollers, segons acord del Ple de la Corporació de data 11 de juny de 2011, amb 
domicili social a la plaça de la Porxada, 6, i NIF núm. P-0809500-B, assistit per la Secretària general 
de la Corporació, senyora Aurora Corral García.

D’altra part el senyor ANTONI ROVIRA I CLAPÉS, en nom propi com a propietari de la finca situada a 
la carretera de Canovelles, 12 de Granollers, amb domicili al c/ Carretera de Caldes , 98 baixos de 
Granollers. 

Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària i suficient per formalitzar el present 
conveni, i;

MANIFESTENMANIFESTENMANIFESTENMANIFESTEN     

1r En data 9 de maig de 2007 es va subscriure un Conveni per a la cessió provisional d 'ús a favor de 
l'Ajuntament de Granollers de la finca situada a la carretera de Canovelles núm. 12 de Granollers, 
signat entre l'Ajuntament de Granollers i el Sr. Antoni Rovira i Clapés, en què s'estableix que el 
Sr. Rovira cedia l'ús de la seva finca per a aparcament públic gratuït (finca cadastral 
9974108DG3097F001LS).

2n En l'apartat segon de "compromisos i obligacions", punt 5, de l'esmentat conveni, s'estableix que 
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"l'Ajuntament de Granollers compensarà, durant les anualitats en que faci ús dels terrenys 
objecte del present conveni, l'import del rebut del IBI (Impost sobre Béns Immobles) de la finca 
situada a la carretera de Canovelles número 12 de Granollers, mitjançant transferència 
econòmica a nom del seu propietari, el senyor ANTONI ROVIRA I CLAPÉS", al compte corrent 
número 2100.0296.62.0100307886".

3r Que es necessari precisar i completar la redacció d'aquest apartat segon de "compromisos i 
obligacions", punt 5 del conveni esmentat, en el sentit de que l'Ajuntament de Granollers com a 
usuari de la finca es fa càrrec de les despeses generades de la finca i per tant l'obligació de 
fer-se càrrec de la Taxa de Clavegueram de l'esmentada finca d'acord amb les liquidacions 
corresponents per aquest concepte aprovades anualment per l'Ajuntament de Granollers.

4t Que ambdues parts creuen convenient modificar el Conveni subscrit el 9 de maig de 2007, a fi de 
precisar i completar la voluntat de les parts expressades en el conveni que ara es modifica .

Per la qual cosa, d’acord amb el que s’ha manifestat en els apartats anteriors, lliure i voluntàriament 
les parts

CONVENENCONVENENCONVENENCONVENEN

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER. Modificar el contingut del punt 5è de l'apartat Segon Compromisos i obligacions 
assumits per l'Ajuntament de Granollers del Conveni subscrit per les parts amb data 9 de maig de 
2007, i que passen a tenir la redacció següent:

""""SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.- COMPROMISOS I OBLIGACIONS ASSUMITS PER L’AJUNTAMENT DECOMPROMISOS I OBLIGACIONS ASSUMITS PER L’AJUNTAMENT DECOMPROMISOS I OBLIGACIONS ASSUMITS PER L’AJUNTAMENT DECOMPROMISOS I OBLIGACIONS ASSUMITS PER L’AJUNTAMENT DE        
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS

5. L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS aprovarà anualment les liquidacions corresponents a 
l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) i la Taxa Clavegueram d'aquesta la finca situada  a la 
carretera de Canovelles núm. 12 de Granollers (finca cadastral 9974108DG3097F0001LS).

En el termini del mes següent d'haver efectuat el pagament de la quantitat íntegra d'aquests 
tributs, l'Ajuntament de Granollers aprovarà la despesa corresponent, pel mateix import, a favor 
del senyor ANTONI ROVIRA I CLAPÉS, sempre que el pagament s'hagi fet en període voluntari, 
mitjançant transferència bancària al número de compte corrent que faciliti el propietari del terreny.

L'Ajuntament de Granollers, en cap cas, es farà càrrec de la despesa corresponent al pagament 
efectuat en període de constrenyiment pel que fa als conceptes d'interessos de demora i recàrrec 
de constrenyiment."

SEGONSEGONSEGONSEGON. La resta de compromisos recollits al conveni de col·laboració de 9 de maig de 2007 
restaran vigents en tot allò que no contradigui la modificació prevista al pacte precedent .

I en prova de conformitat, els compareixents signen aquest conveni, per duplicat i a un sol efecte, en 
la data i el lloc de l'encapçalament."

SegonSegonSegonSegon.... Facultat l'il·lustre Sr. Alcalde de l'Ajuntament de Granollers per a la signatura del conveni 
a què fa referència l'acord anterior.

TercerTercerTercerTercer .... Notificar aquest acord al senyor Antoni Rovira i Clapés i a l'Àrea Econòmica de 
l'Ajuntament de Granollers.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
25252525).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR L ''''ESBORRANY DE LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI PERESBORRANY DE LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI PERESBORRANY DE LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI PERESBORRANY DE LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI PER    
A LA CESSIÓ PROVISIONAL DE LA LA CESSIÓ PROVISIONAL DE LA LA CESSIÓ PROVISIONAL DE LA LA CESSIÓ PROVISIONAL DE L''''ÚS A FAVOR DE LÚS A FAVOR DE LÚS A FAVOR DE LÚS A FAVOR DE L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS DAJUNTAMENT DE GRANOLLERS DAJUNTAMENT DE GRANOLLERS DAJUNTAMENT DE GRANOLLERS D''''UNAUNAUNAUNA    
PART DE LA FINCA SITUADA ENTRE EL CARRER JOSEP UMBERT I EL PASSEIG DE LAPART DE LA FINCA SITUADA ENTRE EL CARRER JOSEP UMBERT I EL PASSEIG DE LAPART DE LA FINCA SITUADA ENTRE EL CARRER JOSEP UMBERT I EL PASSEIG DE LAPART DE LA FINCA SITUADA ENTRE EL CARRER JOSEP UMBERT I EL PASSEIG DE LA    
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MUNTANYAMUNTANYAMUNTANYAMUNTANYA    ((((ANTIGA BÒBILAANTIGA BÒBILAANTIGA BÒBILAANTIGA BÒBILA ))))    DE GRANOLLERSDE GRANOLLERSDE GRANOLLERSDE GRANOLLERS

1r En data 8 de març de 2004 es va subscriure un Conveni per a la cessió provisional de la 
provisional a l'Ajuntament de Granollers d'una part de la finca (aproximadament una superfície de 
9.278 m

2
), situada entre el carrer Josep Umbert i el passeig de la Muntanya, anomenada la "Torreta", 

antiga Bòbila, (adreça tributària Prage Serra de Llevant, Pol 5 Par RU 00135 i amb referència 
cadastral 001225400DG40E), per a la dotació d'un aparcament públic gratuït en el municipi de 
Granollers.

En data 19 de març de 2007 es  va incorporar una addenda al conveni  mitjançant la qual s 'ampliava la 
superfície cedida en 4.080 m

2
, amb motiu de l'inici de les obres dels nous jutjats de Granollers .

Que amb el desplegament del POUM, el desenvolupament del PAU 149 (nous jutjats) i la incorporació 
del sector urbanitzable 129, s'han redefinit les superfícies ocupades, i la situació actual és d'una 
superfície total de la finca Pol 5 Par RU 00135 de 16.497 m

2
, l'ús en forma d'aparcament de la zona 

nord és d'11.204 m
2
, el que representa una ocupació del 67,92% (finca cadastral 

08095A005001350000KF)

2n En l'apartat segon de "compromisos i obligacions", punt 6, de l'esmentat conveni, s'estableix que 
"l'Ajuntament de Granollers es compromet a subvencionar a la societat mercantil Promocions Frasmo, 
SL, del pagament de l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa rústica que pugui devengar-se 
durant el termini de vigència d'aquest Conveni, en relació a la totalitat de la finca propietat de la 
societat Promocions Frasmo, SL.

3r Que es necessari precisar i completar la redacció d'aquest apartat segon de "compromisos i 
obligacions", punt 6 del conveni esmentat, en el sentit de que l'Ajuntament de Granollers com a usuari 
de la finca es fa càrrec de les despeses generades de la finca i per tant l'obligació de fer-se càrrec de 
la Taxa de Clavegueram de l'esmentada finca d'acord amb les liquidacions corresponents per aquest 
concepte aprovades anualment per l'Ajuntament de Granollers, en la part proporcional de l'ocupació 
de la superfície d'11.204 m

2
, per a l'ús d'aparcament públic gratuït, el que representa una ocupació del 

67,92% del total de la superfície de la finca de propietat de l 'empresa Promocions Frasmo, SL.

4t Que ambdues parts creuen convenient modificar el Conveni subscrit el dia 8 de març de 2004, a 
fi de precisar i completar la voluntat de les parts expressades en el conveni que ara es modifica .

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 l'esborrany de la MODIFICACIÓ del Conveni de col·laboració entre la societat 
mercantil Promocions Frasmo, SL i l'Ajuntament de Granollers per a la cessió provisional d 'una part de 
la finca (aproximadament una ocupació de situada entre el carrer Josep Umbert i el passeig de la 
Muntanya (antiga Bòbila) d'aquesta ciutat per a l'ús provisional d'aparcament públic en el municipi, 
que a continuació es transcriu literalment:

""""MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓMODIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓMODIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓMODIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ    PER A LA CESSIÓ PROVISIONAL DE L’ÚSPER A LA CESSIÓ PROVISIONAL DE L’ÚSPER A LA CESSIÓ PROVISIONAL DE L’ÚSPER A LA CESSIÓ PROVISIONAL DE L’ÚS    
A FAVOR DE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS  DA FAVOR DE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS  DA FAVOR DE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS  DA FAVOR DE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS  D''''UNA PART DE LA FINCA SITUADA ENTREUNA PART DE LA FINCA SITUADA ENTREUNA PART DE LA FINCA SITUADA ENTREUNA PART DE LA FINCA SITUADA ENTRE    
EL CARRER JOSEP CARNER I EL PASSEIG DE LA MUNTANYAEL CARRER JOSEP CARNER I EL PASSEIG DE LA MUNTANYAEL CARRER JOSEP CARNER I EL PASSEIG DE LA MUNTANYAEL CARRER JOSEP CARNER I EL PASSEIG DE LA MUNTANYA    ((((ANTIGA BÒBILAANTIGA BÒBILAANTIGA BÒBILAANTIGA BÒBILA))))    DEDEDEDE    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS

Granollers,     de setembre de 2014

REUNITSREUNITSREUNITSREUNITS

D’una part el senyor Josep Mayoral i Antigas, Alcalde de Granollers, en nom i representació de 
l'Ajuntament de Granollers, segons acord del Ple de la Corporació de data 11 de juny de 2011, amb 
domicili social a la plaça de la Porxada, 6, i NIF núm. P-0809500-B, assistit per la Secretària general 
de la Corporació, senyora Aurora Corral García.

D’altra part el senyor Honorato Morales Frasnedo, en nom i representació, en la qualitat 
d'administrador solidari de la societat mercantil PROMOCIONS FRASMO, SL, com a propietari de la 
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finca situada antre el carrer Josep Umbert i el passeig de la Muntanya (antiga Bòbila), amb domicili  
fiscal a l'avinguda de les Corts Catalanes, núm. 2 de Sant Cugat del Vallès (08173) i NIF núm. 
B60915188.

Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària i suficient per formalitzar el present 
conveni, i;

MANIFESTENMANIFESTENMANIFESTENMANIFESTEN     

1r En data 8 de març de 2004 es va subscriure un Conveni per a la cessió provisional de la 
provisional a l'Ajuntament de Granollers d'una part de la finca (aproximadament una superfície de 
9.278 m

2
), situada entre el carrer Josep Umbert i el passeig de la Muntanya, anomenada la 

"Torreta", antiga Bòbila, (finca Pol 5 Par RU 00135 i amb referència cadastral 001225400DG40E), 
per a la dotació d'un aparcament públic gratuït en el municipi de Granollers .

En data 19 de març de 2007 es  va incorporar una addenda al conveni  mitjançant la qual s 'ampliava la 
superfície cedida en 4.080 m

2
, amb motiu de l'inici de les obres dels nous jutjats de Granollers .

Que amb el desplegament del POUM, el desenvolupament del PAU 149 (nous jutjats) i la incorporació 
del sector urbanitzable 129, s'han redefinit les superfícies ocupades, i la situació actual és d'una 
superfície total de la finca Pol 5 Par RU 00135 de 16.497 m

2
, l'ús en forma d'aparcament de la 

zona nord és d'11.204 m
2
, el que representa una ocupació del 67,92% (finca cadastral 

08095A005001350000KF)

2n En l'apartat segon de "compromisos i obligacions", punt 6, de l'esmentat conveni, s'estableix que 
"l'Ajuntament de Granollers es compromet a subvencionar a la societat mercantil Promocions 
Frasmo, SL, del pagament de l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa rústica que pugui 
devengar-se durant el termini de vigència d'aquest Conveni, en relació a la totalitat de la finca 
propietat de la societat Promocions Frasmo, SL.

3r Que es necessari precisar i completar la redacció d'aquest apartat segon de "compromisos i 
obligacions", punt 6 del conveni esmentat, en el sentit de que l'Ajuntament de Granollers com a 
usuari de la finca es fa càrrec de les despeses generades de la finca i per tant l'obligació de 
fer-se càrrec de la Taxa de Clavegueram de l'esmentada finca d'acord amb les liquidacions 
corresponents per aquest concepte aprovades anualment per l'Ajuntament de Granollers, en la 
part proporcional de l'ocupació de la superfície d'11.204 m

2
, per a l'ús d'aparcament públic gratuït, 

el que representa una ocupació del 67,92% del total de la superfície de la finca de propietat de 
l'empresa Promocions Frasmo, SL.

4t Que ambdues parts creuen convenient modificar el Conveni subscrit el dia 8 de març de 2004, a 
fi de precisar i completar la voluntat de les parts expressades en el conveni que ara es modifica .

Per la qual cosa, d’acord amb el que s’ha manifestat en els apartats anteriors, lliure i voluntàriament 
les parts

CONVENENCONVENENCONVENENCONVENEN

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER. Modificar el contingut del punt 6è de l'apartat Segon Compromisos i obligacions 
assumits per l'Ajuntament de Granollers del Conveni subscrit per les parts amb data 8 de març de 
2004, i que passen a tenir la redacció següent:

""""SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.- COMPROMISOS I OBLIGACIONS ASSUMITS PER L’AJUNTAMENT DECOMPROMISOS I OBLIGACIONS ASSUMITS PER L’AJUNTAMENT DECOMPROMISOS I OBLIGACIONS ASSUMITS PER L’AJUNTAMENT DECOMPROMISOS I OBLIGACIONS ASSUMITS PER L’AJUNTAMENT DE        
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS

6. L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS aprovarà anualment les liquidacions corresponents a 
l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) i la Taxa Clavegueram d'aquesta la finca situada entre el 
carrer Josep Umbert i el passeig de la Muntanya, antiga Bòbila, de Granollers (finca cadastral 
08095A005001350000KF i domicili tributari Prage Serra de Llevant, Po. 5 Par. RU 0013).

En el termini del mes següent d'haver efectuat el pagament de la quantitat íntegra d'aquests 
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tributs, l'Ajuntament de Granollers aprovarà la despesa corresponent, per l'import proporcional a 
l'ocupació de la superfície de la finca d'11.204 m

2
 per a l'ús temporal d'aparcament, el que 

representa un 67,92% d'aquests tributs, a favor de l'empresa PROMOCIONS FRASMO, SL, 
sempre que el pagament s'hagi fet en període voluntari, mitjançant transferència bancària al 
número de compte corrent que faciliti la propietària del terreny.

L'Ajuntament de Granollers, en cap cas, es farà càrrec de la despesa corresponent al pagament 
efectuat en període de constrenyiment pel que fa als conceptes d'interessos de demora i recàrrec 
de constrenyiment."

SEGONSEGONSEGONSEGON. La resta de compromisos recollits al conveni de col·laboració de 8 de març de 2004 
restaran vigents en tot allò que no contradigui la modificació prevista al pacte precedent .

I en prova de conformitat, els compareixents signen aquest conveni, per duplicat i a un sol efecte, en 
la data i el lloc de l'encapçalament."

SegonSegonSegonSegon.... Facultat l'il·lustre Sr. Alcalde de l'Ajuntament de Granollers per a la signatura del conveni 
a què fa referència l'acord anterior.

TercerTercerTercerTercer .... Notificar aquest acord a l'empresa PROMOCIONS FRASMO, SL i a l'Àrea Econòmica de 
l'Ajuntament de Granollers.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
26262626).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR ELS AJUTS ECONÒMICS ATORGATS PER LADICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR ELS AJUTS ECONÒMICS ATORGATS PER LADICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR ELS AJUTS ECONÒMICS ATORGATS PER LADICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR ELS AJUTS ECONÒMICS ATORGATS PER LA    
DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMADIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMADIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMADIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA    
COMPLEMENTARI DE SUPORT A LCOMPLEMENTARI DE SUPORT A LCOMPLEMENTARI DE SUPORT A LCOMPLEMENTARI DE SUPORT A L''''ECONOMIA LOCAL DEL PLAECONOMIA LOCAL DEL PLAECONOMIA LOCAL DEL PLAECONOMIA LOCAL DEL PLA    """"XARXA DE GOVERNSXARXA DE GOVERNSXARXA DE GOVERNSXARXA DE GOVERNS    
LOCALSLOCALSLOCALSLOCALS    2012201220122012----2015201520152015""""    FASEFASEFASEFASE    2222

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 27 de desembre de 2013, el Butlletí Oficial de la Província publica l'anunci d'aprovació 
del "Programa complementari de suport a l'economia productiva local", del seu règim concertació, de 
la resolució de concessió dels ajuts corresponents a la línia de suport "finançament dels plans locals 
d'ocupació" (Fase 1) i de l'obertura de convocatòria pública per la concessió d'ajuts corresponents a 
les línies de suport "finançament de la reforma, rehabilitació  i reparació d'elements constitutius de 
patrimoni singular local" i finançament de millora del manteniment dels camins locals (Fase 2)  en el 
marc del pla "Xarxa de governs locals 2012-2015".

3r Els Programes complementaris es defineixen com aquells instruments específics de concertació 
elaborats de forma contingent per tal d'ajustar-se a les necessitats dels governs locals de l'àmbit 
territorial de la Diputació de Barcelona.

El Programa complementari de suport a lPrograma complementari de suport a lPrograma complementari de suport a lPrograma complementari de suport a l''''economia productivaeconomia productivaeconomia productivaeconomia productiva té per objecte central el foment de 
l'ocupació, mitjançant la contribució específica al finançament d'aquelles despeses derivades de plans 
locals d'ocupació; l'afavoriment d'inversions que contribueixin a dinamitzar a curt termini l'activat 
econòmica, tot potenciant la competitivitat local i afavorint la captació d'inversió complementària 
pública o privada; i la generació d'ocupació, amb la voluntat de procurar un desenvolupament 
sostenible i territorialment equilibrat .

Les línies de suport que la Diputació de Barcelona ofereix als ens locals responent a la tipologia 
d'actuacions concertables següents:

Fase 1 d'execució del Programa complementari:
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Línia 1 """"finançament dels plans locals dfinançament dels plans locals dfinançament dels plans locals dfinançament dels plans locals d''''ocupacióocupacióocupacióocupació """" adreçada a garantir una dotació econòmica als 
municipis en el desplegament de plans d'ocupació locals.  Corresponent a la fase 1 
d'execució del Programa complementari.

Fase 2 d'execució del Programa complementari:

Línia 2 """"finançament de la reformafinançament de la reformafinançament de la reformafinançament de la reforma,,,,    rehabilitació i reparació drehabilitació i reparació drehabilitació i reparació drehabilitació i reparació d''''elements constitutius de patrimonielements constitutius de patrimonielements constitutius de patrimonielements constitutius de patrimoni    
singular localsingular localsingular localsingular local"""" adreçada al finançament d'inversions en la realització obres parcials o 
integrals d'aquests elements o béns d'interès històric, patrimonial, cultural, social, 
arquitectònic i paisatgístic o turístic local, ja siguin de titularitat municipal o de titularitat 
privada on s'acrediti el seu ús públic, procurant garantir el foment de l'ocupació.

Línia 3 """"finançament de la millora i del manteniment de camins localsfinançament de la millora i del manteniment de camins localsfinançament de la millora i del manteniment de camins localsfinançament de la millora i del manteniment de camins locals""""    adreçada a inversions re
ferides a l'execució d'obres de manteniment i millora dels camins de titularitat pública del 
territori dels municipis i comarques, en particular, de les actuacions de manteniment i 
condicionament de camins que disposin d'un ús públic.

4t L'Ajuntament de Granollers, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 25 de març de 
2014, es va acollir a l'esmentada convocatòria pública per a l'atorgament d'ajuts de suport econòmics 
en el marc del Programa complementari de suport a lPrograma complementari de suport a lPrograma complementari de suport a lPrograma complementari de suport a l''''economia productivaeconomia productivaeconomia productivaeconomia productiva del Pla "Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015",  corresponents a la Fase 2 d'execució de l'esmentat Programa, i va 
trametre les sol·licituds  per a la concertació dels recursos econòmics a través del Portal de tràmits 
dels ens locals i altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa, abans del 27272727    de març dede març dede març dede març de    
2014201420142014....

5è En data 6 d'agost de 2014, amb registre d'entrada número 16871, la Diputació de Barcelona 
comunica aquesta corporació que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 24 de 
juliol de 2014, va adoptar l'acord relatiu a la resolució de la convocatòria de concessió d'ajuts 
corresponents a les línies de suport "finançament de la reformafinançament de la reformafinançament de la reformafinançament de la reforma,,,,    rehabilitació i reparació drehabilitació i reparació drehabilitació i reparació drehabilitació i reparació d''''elementselementselementselements     
constitutius de patrimoni singular localconstitutius de patrimoni singular localconstitutius de patrimoni singular localconstitutius de patrimoni singular local" i "finançament de la millora i del manteniment dels caminsfinançament de la millora i del manteniment dels caminsfinançament de la millora i del manteniment dels caminsfinançament de la millora i del manteniment dels camins    
localslocalslocalslocals" del Programa complementari de suport a l'economia productiva local, en el marc del Pla "Xarxa 
de Governs Locals 2012-2015".  

En el seu acord setè estableix que els ajuts corresponents a la línia de suport "finançament de lafinançament de lafinançament de lafinançament de la    
millora i del manteniment dels camins localsmillora i del manteniment dels camins localsmillora i del manteniment dels camins localsmillora i del manteniment dels camins locals"  del Programa complementari, els ens locals hauran de 
complir, com a obligacions addicionals al règim regulador del Programa, amb els requisits que 
especificats en aquest punt, per tal de donar compliment a la Disposició addicional 6a de la Llei 
orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera, per al destí del 
superàvit pressupostari relatius a les inversions financerament sostenibles .

No obstant això, l'esmentat dictamen preveu en el seu acord desè, que aquests ajuts es puguin 
desvincular del règim de les inversions financerament sostenibles si el municipi beneficiari acredita a 
la Diputació de Barcelona les circumstàncies que dificulten el compliment dels terminis i els requisits 
d'aquesta tipologia d'actuacions.

El 31 de juliol de 2014 es publica en el  Butlletí Oficial de la Província el detall dels ajuts atorgats, així 
com les sol·licituds desestimades i el resultat de la valoració o motiu de la desestimació.

6è Que a l'Ajuntament de Granollers li ha atorgat els ajuts econòmics per a les actuacions que es 
detallen seguidament, incloses a la Fase 2 d'execució del Programa complementari :

Línia 2 "finançament de la reforma, rehabilitació i reparació d'elements constitutius de patrimoni 
singular local"

NOM ACTUACIÓ DEMANADA
 COST TOTAL 

PREVIST 
 IMPORT 

SOL·LICITAT 
 IMPORT 

ATORGAT
 CODI XGL

Rehabilitació integral del campanar de laRehabilitació integral del campanar de laRehabilitació integral del campanar de laRehabilitació integral del campanar de la    
Parròquia de Mare de Déu de Fàtima deParròquia de Mare de Déu de Fàtima deParròquia de Mare de Déu de Fàtima deParròquia de Mare de Déu de Fàtima de    
GranollersGranollersGranollersGranollers

79.281,93 63.425,54 45454545....797797797797,,,,50505050    14/X/110241

L'execució de les obres de rehabilitació anirà a càrrec de l'entitat privada titular de l'element on es 
realitza l'actuació, el centre religiós Parròquia de la Mare de Déu de Fàtima de Granollers, d'acord 
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amb l'excepcionalitat establerta a l'article 10. Entitats executores, apartat 3. del Règim de 
concertació aplicable al "Programa complementari de suport a l'economia productiva local" per a 
aquesta línia de suport.

Línia 3 "finançament de la millora i del manteniment de camins locals " 

NOM ACTUACIÓ DEMANADA
 COST TOTAL 

PREVIST 
 IMPORT 

SOL·LICITAT 
 IMPORT 

ATORGAT
 CODI XGL

Projecte de manteniment de camins de PalouProjecte de manteniment de camins de PalouProjecte de manteniment de camins de PalouProjecte de manteniment de camins de Palou    
2014201420142014

30.000,00 18.000,00 18181818....000000000000,,,,00000000    14/X/110326

L'execució de les obres de l'esmentat projecte anirà a càrrec d'aquest ajuntament, mitjançant 
contracte menor.

6è Que d'acord amb l'article 84.2.a. de l'Estatut de Catalunya, l'Ajuntament de Granollers té 
competència pròpia en la matèria d'ordenació i gestió del territori, l'urbanisme i la disciplina urbanística  
i la conservació i el manteniment dels béns de domini públic local .

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

D'acord amb el Règim de concertació aplicable al "Programa complementari de suport a l'economia 
productiva local" que estableix les línies de suport i tipologia d'actuacions, les condicions de la 
sol·licitud, el procediment de formalització dels recursos, els terminis d'execució i de justificació i s'hi 
desenvolupen les condicions 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 
BOPB de data 27 de desembre de 2013.

L'article 10.3 de l'esmentat Règim de concertació estableix que excepcionalment, en el marc de la línia 
de suport "finançament de la reforma, rehabilitació i reparació d’elements constitutius de patrimoni 
singular local”, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015, podran esdevenir executores 
aquelles entitats o associacions locals de caràcter privat i sense ànim de lucre, en la condició que 
siguin titulars d’immobles destinats a la realització d’una activitat pública i que  s’aporti conveni vigent 
entre l’ens destinatari dels ajuts en el marc de la convocatòria descrita i l’entitat que podrà executar 
les actuacions de rehabilitació objecte de suport .

L'article 26 de l'esmentat Règim de concertació estableix que l'ens destinatari haurà d'emetre 
resolució expressa de l'ajut en el marc de la Fase 2 en el termini màxim de tres mesos des de l'acte de 
resolució de la concessió dels ajuts a través de la realització  "P300".

L'acord setè del dictamen aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 24 de 
juliol de 2014, de resolució de la convocatòria de concessió d'ajuts corresponents a la Fase 2 del 
Programa complementari de suport a l'economia productiva local, en el marc del Pla "Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015", per a la línia de suport "finançament de la millora i del manteniment delsfinançament de la millora i del manteniment delsfinançament de la millora i del manteniment delsfinançament de la millora i del manteniment dels    
camins localscamins localscamins localscamins locals" estableix que els municipis beneficiaris hauran de complir les obligacions addicionals 
al règim regulador de l'esmentat Programa que s'especifiquen a continuació, per tal de donar 
compliment a la Disposició addicional 6a de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF):
"a) Que l'execució i justificació de les actuacions finançades a càrrec d'aquesta línia de suport no es 

realitzi més tard del 30 d'octubre de 2015.
b) Que la inversió tingui reflex pressupostari en el grup de programa "454.Camins veïnals", recollit 

en l'annex I de la Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'aprova l'estructura dels 
pressupostos de les Entitats Locals.

c) Que la inversió es realitzi a través del capítol  6 de despeses del municipi que en resulti l'executor, 
quedant excloses les despeses associades a les actuacions finançades que es refereixin a 
l'adquisició de mobiliari , estris i vehicles.

d) Amb l'última justificació de despeses, caldrà que el municipi beneficiari presenti memòria 
econòmica de la inversió, segons model normalitzat, subscrita per l'alcalde/essa, i degudament 
informada per l'interventor/a de l'ens destinatari."

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

PrimerPrimerPrimerPrimer: Acceptar l'ajut econòmicajut econòmicajut econòmicajut econòmic de 45.797,50 euros atorgat per la Diputació de Barcelona per a 
l'execució de l'actuació anomenada Rehabilitació integral del campanar de la Parròquia de Mare de Déu deRehabilitació integral del campanar de la Parròquia de Mare de Déu deRehabilitació integral del campanar de la Parròquia de Mare de Déu deRehabilitació integral del campanar de la Parròquia de Mare de Déu de    
Fàtima de GranollersFàtima de GranollersFàtima de GranollersFàtima de Granollers, corresponent a la línia de suport "finançament de la reforma, rehabilitació i 
reparació d'elements constitutius de patrimoni singular local" del Programa complementari de suport a 
l'economia productiva local, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", que s'imputarà 
a l'aplicació d'ingressos del Pressupost de l'exercici 2014 H330.76108 (Projecte 20141019), de 
conformitat amb els fets exposats i amb els fonaments de drets invocats.

SegonSegonSegonSegon:::: Acceptar l'ajut econòmicajut econòmicajut econòmicajut econòmic de 18.000,00 euros atorgat per la Diputació de Barcelona per a 
l'execució de l'actuació anomenada Projecte de manteniment de camins de PalouProjecte de manteniment de camins de PalouProjecte de manteniment de camins de PalouProjecte de manteniment de camins de Palou     2014201420142014, corresponent a la 
línia de suport "finançament de la millora i del manteniment dels camins locals" del Programa 
complementari de suport a l'economia productiva local, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 
2012-2015", que s'imputarà a l'aplicació d'ingressos del Pressupost de l'exercici 2014H330.76104 
(Projecte 20021045), de conformitat amb els fets exposats i amb els fonaments de drets invocats.

TercerTercerTercerTercer :::: Acceptar els termes i condicions de gestió de l'ajut expressades en l'acord setè del 
dictamen aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 24 de juliol de 2014 
(reg. 373-2014) i de la resta de disposicions que li són aplicables del règim de concertació del 
Programa complementari de suport a l'economia productiva local, del  marc del Pla "Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015".

QuartQuartQuartQuart:::: Trametre a la Diputació de Barcelona aquest acord juntament amb els formularis 
normalitzat P302 d'acceptació d'ajuts atorgats en el marc del Programa complementari de suport a 
l'economia productiva local.

CinquèCinquèCinquèCinquè:::: Notificar aquest acord al Servei de Comptabilitat de l 'Ajuntament de Granollers.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

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

27272727).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA CONCESSIÓ DE LES QUATRE BEQUES DDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA CONCESSIÓ DE LES QUATRE BEQUES DDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA CONCESSIÓ DE LES QUATRE BEQUES DDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA CONCESSIÓ DE LES QUATRE BEQUES D''''ESTUDIESTUDIESTUDIESTUDI    
DEL MEMORIAL JOSEP HOMS I COROMINAS PER AL CURS ESCOLARDEL MEMORIAL JOSEP HOMS I COROMINAS PER AL CURS ESCOLARDEL MEMORIAL JOSEP HOMS I COROMINAS PER AL CURS ESCOLARDEL MEMORIAL JOSEP HOMS I COROMINAS PER AL CURS ESCOLAR     2013201320132013----2014201420142014

El Ple de la Corporació en la sessió ordinària del dia 30 de setembre de 1997 va aprovar la creació de 
la borsa d'estudis Memorial Josep Homs i CorominasMemorial Josep Homs i CorominasMemorial Josep Homs i CorominasMemorial Josep Homs i Corominas i les Bases reguladores del concurs per a 
l'adjudicació de les beques.

La Junta de Govern Local del dia 28 de març de 2011 va aprovar la modificació de les bases que han 
de regir el concurs per a l'adjudicació de la borsa d'estudis Memorial Josep Homs i Corominas.

En l'Apartat III paràgraf primer s'especifica que “La  convocatòria per a l'atorgament de les beques 
s'obrirà el mes d'abril de cada any, i el termini per a la presentació de candidats, serà fins al 20 de juny 
següent un cop es conegui la intenció dels alumnes de continuar o no amb estudis superiors“. La 
Junta de Govern Local del dia 3 de juny de 2014 va aprovar la convocatòria del concurs.

Mitjançant resolució d'Alcaldia núm. 386/2014, de data 5 de juny, es fa el nomenament dels membres 
de la Junta Avaluadora de les Beques corresponents al curs 2013/14.

De conformitat amb l'apartat IV de les Bases esmentades, el dia 26 de juny de 2014 es va reunir la 
Junta Avaluadora per tal de valorar les propostes presentades pels diferents departaments i/o equips 
de professors, d'entre els millors alumnes que vulguin continuar estudis superiors , i dels expedients de 
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cada alumne candidat , i va aprovar, per unanimitat, el veredicte següent:

Atorgar, per unanimitat, les quatre beques d'estudi del Memorial Josep Homs i CorominasMemorial Josep Homs i CorominasMemorial Josep Homs i CorominasMemorial Josep Homs i Corominas als �

alumnes següents: Pilar Mateo Aunión, Claudia Ribó Montoy, Anna Surroca Gibert i Irene 
Guijarro Parra.

El punt V. REVOCACIÓ de les  Bases esmentades, diu que l'adjudicació de la beca es podrà deixar 
sense efecte si l'alumne abandonés els estudis durant el curs o si els documents i les dades que 
serviren de base a la seva concessió resultessin falsos. Si així fos, la Junta Avaluadora haurà previst 
aspirants suplents, als quals podrà atorgar la beca en cas de renúncia o revocació.  

Atès l'acord aprovat per la Junta de Govern Local del dia 28 de març de 2011, el lliurament de l'import 
de la beca concedida a l'alumne adjudicatari es farà efectiu mitjançant la presentació de la matrícula 
universitària. 

Els alumnes beneficiaris de la beca han presentat al Servei d'Educació de l'Ajuntament de Granollers 
els corresponents certificats de matriculació en centres universitaris per al curs 2013/14 per tal que es 
faci efectiu el pagament de les beques concedides.

Atesa l'existència de crèdit suficient a l'aplicació pressupostària H111.91210.48100 per atendre la 
despesa.

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 concessió de les quatre beques d'estudi del Memorial Josep Homs i CorominasMemorial Josep Homs i CorominasMemorial Josep Homs i CorominasMemorial Josep Homs i Corominas 
als alumnes: Pilar Mateo Aunión, Claudia Ribó Montoy, Anna Surroca Gibert i Irene Guijarro Parra.

SEGON. Aprovar el pagament de l'import de les beques Memorial Josep Homs i CorominasMemorial Josep Homs i CorominasMemorial Josep Homs i CorominasMemorial Josep Homs i Corominas,,,,    curscurscurscurs    
2013201320132013////2014201420142014 de 500 € cada una , als alumnes guanyadors de conformitat al detall següent:

Pilar Mateo Aunión - ingrés al compte corrent de l'alumne.�

Claudia Ribó Montoy - ingrés al compte corrent de l'alumne.�

Anna Surroca Gibert - ingrés al compte corrent de l'alumne.�

Irene Guijarro Parra - ingrés al compte corrent de l'alumne.�

d'acord amb l'apartat primer del veredicte de la Junta Avaluadora i amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària H111.91210.48100, ja que han presentat al Servei d'Educació de l'Ajuntament de 
Granollers el certificat de matriculació al corresponent centre universitari .

TERCER. Notificar aquest acord a l'Àrea Econòmica i als estudiants.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
28282828).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A SOL·LICITAR EL SUPORT DE FINANÇAMENT DE LES LLARSDICTAMEN RELATIU A SOL·LICITAR EL SUPORT DE FINANÇAMENT DE LES LLARSDICTAMEN RELATIU A SOL·LICITAR EL SUPORT DE FINANÇAMENT DE LES LLARSDICTAMEN RELATIU A SOL·LICITAR EL SUPORT DE FINANÇAMENT DE LES LLARS    
DDDD''''INFANTS DE TITULARITAT MUNICIPAL DINS ELINFANTS DE TITULARITAT MUNICIPAL DINS ELINFANTS DE TITULARITAT MUNICIPAL DINS ELINFANTS DE TITULARITAT MUNICIPAL DINS EL    """"PROGRAMA COMPLEMENTARI DEPROGRAMA COMPLEMENTARI DEPROGRAMA COMPLEMENTARI DEPROGRAMA COMPLEMENTARI DE    
FINANÇAMENT DE LES LLARS DFINANÇAMENT DE LES LLARS DFINANÇAMENT DE LES LLARS DFINANÇAMENT DE LES LLARS D''''INFANTS DE TITULARITAT MUNICIPALINFANTS DE TITULARITAT MUNICIPALINFANTS DE TITULARITAT MUNICIPALINFANTS DE TITULARITAT MUNICIPAL"""",,,,    EN EL MARC DELEN EL MARC DELEN EL MARC DELEN EL MARC DEL    
“PLA XARXA DE GOVERNS LOCALS“PLA XARXA DE GOVERNS LOCALS“PLA XARXA DE GOVERNS LOCALS“PLA XARXA DE GOVERNS LOCALS     2012201220122012----2015201520152015” DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA” DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA” DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA” DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

El 24  de de juliol de 2014, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona  va aprovar el dictamen 
que proposa aprovar en el marc del "Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015", el "Programa 
complementari de finançament de les llars d'infants de titularitat municipal", el seu règim de c
oncertació i la corresponent resolució de concessió d 'ajuts.

El “Programa complementari de finançament de les llars d'infants de titularitat municipal”, té per 
finalitat contribuir al sosteniment de les llars d'infants de titularitat municipal i, molt especialment, 
garantir la coberta de costos de funcionament d'aquests centres i contribuir al sosteniment de les 
places, tot complementant les aportacions realitzades en el marc del Programa complementant 
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d'urgència social aprovat per la Diputació en data 7 de novembre de 2013 i que la Junta de Govern de 
l'Ajuntament de Granollers en data 10 de desembre de 2013 va acceptar la concessió de la línia de 
suport “Escolarització 0-3 anys” establert en  Programa complementant d'urgència social.

És necessari acollir-se a aquesta nova convocatòria de finançament del funcionament de les llars 
d'infants municipals donat que el Departament d'Ensenyament no les subvenciona.

A l'article 5 de l'anunci diu que els ajuts concedits a l'empara d'aquest règim regulador s'hauran de 
destinar a finançar despeses del curs escolar 2012-2013.

A l'article 7 entre d'altres diu:

- L'import màxim de l'ajut a atorgar a cada ens destinatari, prèvia sol·licitud, complementarà els ajuts 
atorgats en el marc del Programa complementant d'urgència social, en la línia de suport  
“escolarització 0-3 anys” aprovat per la Junta de Govern de la Diputació en data 7 de novembre de 
2013 en la modalitat de fons de prestació, d'acord amb la despesa acreditada per cada ajuntament i 
per un import màxim de 415 euros per alumne matriculat i equivalent del curs 2012-2013

L'ajut atorgat (article 16), així com les condicions generals i específiques que li siguin d'aplicació, 
s'entendrà acceptat amb la presentació de la justificació dins el termini conferit a l'efecte que és el 31 
de març de 2015.

A l'acord també es recull (article 18), que els ajuts atorgats als ens destinataris seran compatibles amb 
qualsevol altra subvenció concedida per altres ens públics o privats .

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

L'article 84 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya del 2006 estableix com a competència dels ens 
locals la planificació, l'ordenació i la gestió de l'educació infantil.

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. Sol·licitar a la Diputació de Barcelona suport per el finançament de les escoles bressols 
municipals, en la línia d'ajuts del “Programa complementari de finançament de les llars d'infants de 
titularitat municipal, en el marc del “Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015” de la Diputació de 
Barcelona, per a despeses generades en el curs 2012-2013.

SEGON. Notificar aquest acord a l'Àrea d'Atenció a les Persones 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
 
29292929).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A SOL·LICITAR SUPORT TÈCNIC A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONADICTAMEN RELATIU A SOL·LICITAR SUPORT TÈCNIC A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONADICTAMEN RELATIU A SOL·LICITAR SUPORT TÈCNIC A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONADICTAMEN RELATIU A SOL·LICITAR SUPORT TÈCNIC A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA    
QUE POSA A LQUE POSA A LQUE POSA A LQUE POSA A L''''ABAST DEL MUNICIPI DE GRANOLLERSABAST DEL MUNICIPI DE GRANOLLERSABAST DEL MUNICIPI DE GRANOLLERSABAST DEL MUNICIPI DE GRANOLLERS,,,,    EN EL MARC DEL CATÀLEG DEEN EL MARC DEL CATÀLEG DEEN EL MARC DEL CATÀLEG DEEN EL MARC DEL CATÀLEG DE    
SERVEIS I ACTIVITATS LOCALSSERVEIS I ACTIVITATS LOCALSSERVEIS I ACTIVITATS LOCALSSERVEIS I ACTIVITATS LOCALS    2014201420142014    DINS EL  “PLA DE XARXA DE GOVERNS LOCALSDINS EL  “PLA DE XARXA DE GOVERNS LOCALSDINS EL  “PLA DE XARXA DE GOVERNS LOCALSDINS EL  “PLA DE XARXA DE GOVERNS LOCALS    
2012201220122012----2015201520152015” CONCRETAMENT EN L” CONCRETAMENT EN L” CONCRETAMENT EN L” CONCRETAMENT EN L''''ACCIÓ “DIAGNOSI DEL MARC LOCAL DE LA FORMACIÓACCIÓ “DIAGNOSI DEL MARC LOCAL DE LA FORMACIÓACCIÓ “DIAGNOSI DEL MARC LOCAL DE LA FORMACIÓACCIÓ “DIAGNOSI DEL MARC LOCAL DE LA FORMACIÓ    
PROFESSIONAL AL MERCAT DE TREBALL DE GRANOLLERS”PROFESSIONAL AL MERCAT DE TREBALL DE GRANOLLERS”PROFESSIONAL AL MERCAT DE TREBALL DE GRANOLLERS”PROFESSIONAL AL MERCAT DE TREBALL DE GRANOLLERS”

1. El Ple de la Diputació de Barcelona de 31 de maig de 2012 va aprovar el Pla de Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015, així com el seu Protocol general, que té com finalitat establir el marc general i el 
procediment d'implementació de les actuacions i dels recursos que es comprenguin al Pla de 
referència.

2. La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers del dia 17 de juliol de 2012 va acordar 
adherir-se al Pla de Xarxa de Governs Locals 2012-2015.

3. En data 30 de gener de 2014 la Junta de Govern Local de la Diputació de Barcelona va aprovar la 
convocatòria i el Catàleg de concertació i de recursos per a l'any 2014 dins del Pla de Xarxa de 
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Governs Locals 2012-2015.

4. Els recursos que la Diputació ofereix als ens locals responen a la següent tipologia :
– Recursos econòmics
– Recursos tècnics
– Recursos materials

5. El Consell Municipal de la Formació Professional, en la seva comissió permanent del passat 21 de 
maig va acordar que l'Ajuntament de Granollers sol·licités a la Diputació de Barcelona un estudi que 
valori quines son les necessitats futures de nous cicles formatius al nostre territori en els propers 
anys.

6. El servei d'Educació, dins de la tipologia de recursos tècnics, està interessat a acollir-se a la 
convocatòria pública per a l'atorgament d'ajuts de suport tècnics que la Diputació de Barcelona posa a 
l'abast del municipi de Granollers, en el marc del Catàleg de Serveis i Activitats 2014  Pla de Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015 concretament en la següent actuació:

    “Diagnosi del marc local de la Formació Professional al mercat de treball de Granollers”“Diagnosi del marc local de la Formació Professional al mercat de treball de Granollers”“Diagnosi del marc local de la Formació Professional al mercat de treball de Granollers”“Diagnosi del marc local de la Formació Professional al mercat de treball de Granollers”

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

L'art. 12 de la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació �

professional, estableix,respecte de l’oferta formativa a grups amb dificultats especials d'integració 
laboral, que: “la finalitat de facilitar la integració social i la inclusió dels individus o grups 
desfavorits al mercat de treball, les administracions públiques, especialment l'Administració local, 
en l'àmbit de les seves competències respectives, han d'adaptar les ofertes formatives a les 
necessitats específiques dels joves amb fracàs escolar, discapacitats, minories ètniques, aturats 
de llarga durada i, en general, persones amb risc d'exclusió social”. I, respecte a l'organització de 
la informació i orientació professional, l'art. 15.1 estableix que: “la informació i l'orientació 
professional hi poden participar, entre altres, els serveis de les administracions educatives i 
laborals, de l'Administració local i dels agents socials, i correspon a l'Administració General de 
l'Estat desenvolupar fórmules de cooperació i coordinació entre tots els ens implicats” .

L'apartat 4 de l'art. 159.3.) de la LEC, “correspon als municipis, participar en les funcions que �

corresponen a l'Administració de la Generalitat en els diferents aspectes del sistema educatiu, i 
especialment en les matèries següents: ... la programació dels ensenyaments de formació 
professional …”

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. Acollir-se a la convocatòria pública per a l'atorgament d'ajuts de suport tècnic que la 
Diputació de Barcelona posa a l'abast del municipi de Granollers, en el marc del catàleg de serveis i 
activitats locals 2014 dins el  “Pla de Xarxa de Governs Locals 2012-2015” concretament en l'acció 
“Diagnosi del marc local de la Formació Professional al mercat de treball de Granollers” .

SEGON. Acceptar les condicions recollides en les bases per a l'atorgament  d'ajuts en el marc del 
catàleg de serveis i activitats 2014, publicat en el BOP de dia 5 de febrer de 2014.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
30303030).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORI,,,,    APROVAR LA CONTRACTACIÓ IAPROVAR LA CONTRACTACIÓ IAPROVAR LA CONTRACTACIÓ IAPROVAR LA CONTRACTACIÓ I    
ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I PRESCRIPCIONSELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I PRESCRIPCIONSELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I PRESCRIPCIONSELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I PRESCRIPCIONS    
TÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL PER A LATÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL PER A LATÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL PER A LATÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL PER A LA    
GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE LES PISTES MUNICIPALS DE TENNIS DE GRANOLLERS I ELGESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE LES PISTES MUNICIPALS DE TENNIS DE GRANOLLERS I ELGESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE LES PISTES MUNICIPALS DE TENNIS DE GRANOLLERS I ELGESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE LES PISTES MUNICIPALS DE TENNIS DE GRANOLLERS I EL    
BARBARBARBAR----RESTAURANT DECLARAT DESERT AMB ANTERIORITATRESTAURANT DECLARAT DESERT AMB ANTERIORITATRESTAURANT DECLARAT DESERT AMB ANTERIORITATRESTAURANT DECLARAT DESERT AMB ANTERIORITAT,,,,    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 ....
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L'Ajuntament de Granollers disposa d'equipaments esportius de titularitat municipal entre els quals 
estan les pistes de tennis. Aquesta instal.lació està formada per dos espais diferenciats:

1.- les pistes de joc i les grades per a públic a la pista núm. 1 així com les dependències auxiliars 
formades pels vestidors, recepció i oficines.
2.- l'espai de bar-restaurant i cuina

Vist l'informe de data 8 de juliol de 2014, emès pel cap del Servei d'Esports, pel qual es justifica la 
necessitat d'iniciar expedient licitatori per a procedir a l'adjudicació mitjançant procediment obert d'un 
contracte administratiu especial per a la gestió i explotació de les pistes municipals de tennis de 
Granollers i el bar-restaurant.

Aquest contracte administratiu especial no genera despeses per a l'Ajuntament de Granollers per 
poder explotar les pistes municipals de tennis de Granollers així com el bar -restaurant i percebre'n de 
forma directa l'import de les tarifes i consumicions que efectuïn els usuaris. L'ingrés s'imputarà a la 
partida d'ingressos H422.55000 "Concessions instal.lacions esportives" dels exercicis afectats.

El cànon o preu de sortida serà un 2% dels ingressos bruts del volum anual de negoci de l 'adjudicatari.

La durada del contracte es de 4 anys amb possibilitat de dos pròrrogues de mutu acord i de forma 
expressa per a un total de 4 anys més.

Vistes les característiques del contracte i el seu valor estimat, el procediment de contractació adient, 
atès el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 novembre que aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, és el contracte administratiu especial de serveis procediment obert .

Mitjançant dictamen de la Junta de Govern Local en sessió ordinària que va tenir lloc el  2 de setembre 
de 2014, es va declarar desert  el procediment obert anteriorment endegat per adjudicar aquest 
contracte administratiu especial per a la gestió i explotació de les pistes municipals de tennis de 
Granollers i el bar-restaurant per manca d'ofertes admissibles.

D'acord amb l'informe tècnic de data 5 de setembre de 2014 que consta en aquest expedient, es 
proposa iniciar un nou procediment obert per a adjudicar  mitjançant procediment obert  el contracte 
administratiu especial per a la gestió i explotació de les pistes municipals de tennis de Granollers i el 
bar-restaurant amb l'aprovació d'uns nous plecs de clàusules administratives particulars i 
prescripcions tècniques.

El responsable del contracte serà el senyor Jordi Romea Viñets, cap del Servei d'Esports, d'acord amb 
l'article 52 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic .

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

Article 19.1 b) 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 qualificació del contracte administratiu 
especial.
Articles 22 i 109 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 necessitat i justificació de la contractació 
a realitzar.
Article 52 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 designació del responsable del contracte.
Article 110 del 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 l'aprovació de l'expedient de contractació.
Articles 157 a 161 del 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 tramitació del contracte mitjançant 
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.-.-.-.- Iniciar una nova licitació per a adjudicar mitjançant el sistema de procediment obert i 
tramitació ordinària, del contracte administratiu especial per a la gestió i explotació de les pistes 
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municipals de tennis de Granollers i el bar-restaurant, d'acord amb les directius dels tècnics 
municipals del Servei d'Esports, on queda determinada en precisió l'idoneïtat, naturalesa i extensió de 
les necessitats que hauran de cobrir-se mitjançant el corresponent contracte, de conformitat amb els 
fets i fonaments invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.- Autoritzar l'ingrés al pressupost de l'Ajuntament de Granollers amb imputació a a partida 
pressupostària d'ingressos H422.55000 "Concessions intal.lacions esportives" dels exercicis afectats, 
per l'import  resultant del cànon de  la oferta guanyadora , tenint com a cànon de sortida el 2% dels 
ingressos bruts del volum anual de negoci de l 'adjudicatari.

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.- 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.

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.- Designar com a responsable del contracte al senyor Jordi Romea Viñets, cap del Servei 
d'Esports de l'Ajuntament de Granollers.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.- Publicar anunci licitatori de la present contractació al BOPB i al perfil del contractant de la 
web municipal. 

APROVAT PER UNANIMITAT
 
31313131).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA    
CONCEDIDA AL CLUB ATLÈTIC GRANOLLERS PER A LA CELEBRACIÓ DEL CROSCONCEDIDA AL CLUB ATLÈTIC GRANOLLERS PER A LA CELEBRACIÓ DEL CROSCONCEDIDA AL CLUB ATLÈTIC GRANOLLERS PER A LA CELEBRACIÓ DEL CROSCONCEDIDA AL CLUB ATLÈTIC GRANOLLERS PER A LA CELEBRACIÓ DEL CROS    
INTERNACIONAL CIUTAT DE GRANOLLERS PER A LINTERNACIONAL CIUTAT DE GRANOLLERS PER A LINTERNACIONAL CIUTAT DE GRANOLLERS PER A LINTERNACIONAL CIUTAT DE GRANOLLERS PER A L ''''ANYANYANYANY    2013201320132013

En sessió de data 24 de setembre de 2013 la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers va 
atorgar a l'entitat Club Atlètic Granollers una subvenció per import de 5.000,00 € per a la celebració 
del Cros internacional Ciutat de Granollers.

A l'apartat quart de la part dispositiva de l'acord d'atorgament de la subvenció es preveu que s'ha de 
presentar la justificació de l 'actuació subvencionada abans del dia 28 de febrer de 2014.

En data 28 de febrer de 2013 i amb número de registre d'entrada 4052 l'entitat Club Atlètic Granollers 
ha presentat la justificació requerida.

En data 9 de juny de 2014 i amb número de registre de sortida 810 es va reclamar al club l'esmena de 
la justificació.

En data 30 de juliol de 2014 i amb número de registre d'entrada 16501 l'entitat Club Atlètic Granollers 
ha presentat una nova justificació per tal de complir amb la justificació que requereix la normativa .  

Vist l'informe emès en data 12 d'agost de 2014 pel cap del Servei d'Esports que justifica la 
procedència d'aprovar la justificació de l'actuació subvencionada que s'ha indicat perquè s'ha verificat 
que el contingut de la documentació aportada s'ajusta a la finalitat i import de l'actuació 
subvencionada i  acredita la correcta execució de l 'actuació subvencionada.

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

Article 14.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, estableix que són �

obligacions del beneficiari , entre d'altres:
a) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que 
fonamenta la concessió de la subvenció.
b) Justificar davant l'òrgan atorgant, el compliment dels requisits i condicions, així com la 
realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determina la concessió o gaudi de la 
subvenció. ...

Article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, pel que fa a la �

justificació de les subvencions públiques .

Article 71.1 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el reglament de la Llei 38/2003, �
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de 17 de novembre, General de subvencions, pel que fa a la forma de justificació.

Articles 17, 18 i 19 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Granollers, �

aprovada per acord del Ple de la corporació, de 28 de febrer de 2006, i parcialment modificada per 
acord del Ple de la corporació, de 26 d'octubre de 2010, pel que fa a la formalització de les 
justificacions, les despeses subvencionables i la comprovació de les justificacions .

Apartat quart de la part dispositiva de l'acord d'atorgament de la subvenció, aprovat per la Junta �

de Govern Local, de 24 de setembre de 2013, pel que fa al termini i forma de justificació per part 
del beneficiari del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció .

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 justificació de la subvenció atorgada al Club Atlètic Granollers per acord de la 
Junta de Govern Local de data 24 de setembre de 2013 per a l'any 2013 en els termes que s'indiquen 
a continuació:

DataDataDataData    ////    
númnúmnúmnúm....    RGERGERGERGE

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació Import conceditImport conceditImport conceditImport concedit ImportImportImportImport     
justificatjustificatjustificatjustificat

3824
28-02-14

Club Atlètic 
Granollers

G59500538 Cros 
Internacional

5.000,00 € 5.461,95 €

TOTAL 5.000,00 € 5.461,95 €

SEGON. Notificar aquest acord a l'entitat beneficiària i a Intervenció.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
32323232).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA    
CONCEDIDA A LCONCEDIDA A LCONCEDIDA A LCONCEDIDA A L''''ESPORT CLUB GRANOLLERS PER COL·LABORAR EN EL FOMENT I LAESPORT CLUB GRANOLLERS PER COL·LABORAR EN EL FOMENT I LAESPORT CLUB GRANOLLERS PER COL·LABORAR EN EL FOMENT I LAESPORT CLUB GRANOLLERS PER COL·LABORAR EN EL FOMENT I LA    
PROMOCIÓ DE LPROMOCIÓ DE LPROMOCIÓ DE LPROMOCIÓ DE L ''''ESPORT PER A LESPORT PER A LESPORT PER A LESPORT PER A L ''''ANYANYANYANY    2013201320132013

En sessió de data 30 d'abril de 2013 la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers va 
atorgar a l'entitat Esport Club Granollers una subvenció per import de 37.500,00 € per  a col·laborar en 
el foment i la promoció de l'esport per a l'any 2013 i en data 30 d'abril de 2013 es va signar el 
corresponent conveni de col·laboració que recull les obligacions de l 'entitat beneficiària.

L'apartat tercer de la part dispositiva de l'acord d'atorgament de la subvenció preveu que s'ha de 
presentar la justificació de l 'actuació subvencionada abans del dia 28 de febrer de 2014.

En data 21 de febrer de 2014 amb número de registre d'entrada 3320 l'entitat Esport Club Granollers 
ha presentat la justificació requerida.

Vist l'informe emès en data 12 d'agost de 2014 pel cap del Servei d'Esport que justifica la procedència 
d'aprovar la justificació de l'actuació subvencionada que s'ha indicat perquè s'ha verificat que el 
contingut de la documentació aportada s'ajusta a la finalitat i import de l'actuació subvencionada i  
acredita la correcta execució de l 'actuació subvencionada.

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

Article 14.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, estableix que són �

obligacions del beneficiari , entre d'altres:
a) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que 
fonamenta la concessió de la subvenció.
b) Justificar davant l'òrgan atorgant, el compliment dels requisits i condicions, així com la 
realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determina la concessió o gaudi de la 
subvenció. ...

Article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, pel que fa a la �
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justificació de les subvencions públiques .

Article 71.1 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el reglament de la Llei 38/2003, �

de 17 de novembre, General de subvencions, pel que fa a la forma de justificació.

Articles 17, 18 i 19 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Granollers, �

aprovada per acord del Ple de la corporació, de 28 de febrer de 2006, i parcialment modificada per 
acord del Ple de la corporació, de 26 d'octubre de 2010, pel que fa a la formalització de les 
justificacions, les despeses subvencionables i la comprovació de les justificacions .

L'Apartat tercer de la part dispositiva de l'acord d'atorgament de la subvenció, aprovat per la Junta �

de Govern Local, de 30 d'abril de 2013, pel que fa al termini i forma de justificació per part del 
beneficiari del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció .

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 justificació de la subvenció atorgada a l'Esport Club Granollers per acord de la 
Junta de Govern Local de data 30 d'abril de 2013 per a l'any 2013 en els termes que s'indiquen a 
continuació:

DataDataDataData    ////    
númnúmnúmnúm....    RGERGERGERGE

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

Import justificatImport justificatImport justificatImport justificat

3320
21-02-14

Esport Club 
Granollers

G08501587 Promoció de 
l'esport del futbol

37.500,00€ 37.575,48€

TOTAL 37.500,00€ 37.575,48€

SEGON. Notificar aquest acord a l'entitat beneficiària i a Intervenció.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
33333333).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ    
EXTRAORDINÀRIA CONCEDIDA AL CLUB ATLÈTIC GRANOLLERS PER COL·LABORAR EN LAEXTRAORDINÀRIA CONCEDIDA AL CLUB ATLÈTIC GRANOLLERS PER COL·LABORAR EN LAEXTRAORDINÀRIA CONCEDIDA AL CLUB ATLÈTIC GRANOLLERS PER COL·LABORAR EN LAEXTRAORDINÀRIA CONCEDIDA AL CLUB ATLÈTIC GRANOLLERS PER COL·LABORAR EN LA    
CELEBRACIÓ DEL CAMPIONAT DCELEBRACIÓ DEL CAMPIONAT DCELEBRACIÓ DEL CAMPIONAT DCELEBRACIÓ DEL CAMPIONAT D ''''ESPANYA CADETESPANYA CADETESPANYA CADETESPANYA CADET     2013201320132013

En sessió de data 10 de desembre de 2013 la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers va 
atorgar una subvenció extraordinària al Club Atlètic Granollers segons el que s 'indica a continuació:

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

Club Atlètic Granollers G59500583 Celebració Campionat 
d'Espanya Cadet

2.000,00€

TOTAL 2.000,00€

La base desena de la convocatòria de subvencions preveu que s'ha de presentar la justificació de 
l'actuació subvencionada abans del dia 28 de febrer de 2014, aquesta entitat va presentar la 
justificació fora de termini ja que van confondre la data de justificació de la subvenció de 2013 amb la 
data de sol·licitud de subvencions de concurrència competitiva per al  2014.

En la data i amb el número de registre d'entrada que consta a l'apartat primer de la part dispositiva 
d'aquest acord, l'entitats beneficiària de la subvenció indicada ha presentat la justificació requerida .

Vist l'informe emès en data 12 d'agost de 2014 pel cap del Servei d'Esports que justifica la 
procedència d'aprovar la justificació de les actuacions subvencionades que s'han indicat perquè s'ha 
verificat que el contingut de la documentació aportada s'ajusta a la finalitat i import de l'actuació 
subvencionada i  acredita la correcta execució de l'actuació subvencionada de conformitat amb les 
condicions previstes a les bases de la convocatòria, tal i com consta a l'apartat primer de la part 
dispositiva d'aquest acord.
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Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

- Article 14.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, estableix que són 
obligacions del beneficiari , entre d'altres:
a) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta 
la concessió de la subvenció.
b) Justificar davant l'òrgan atorgant, el compliment dels requisits i condicions, així com la realització 
de l'activitat i el compliment de la finalitat que determina la concessió o gaudi de la subvenció . ...

- Article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, pel que fa a la justificació 
de les subvencions públiques.

- Article 71.1 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de subvencions, pel que fa a la forma de justificació.

- Articles 17, 18 i 19 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Granollers, aprovada 
per acord del Ple de la corporació, de 28 de febrer de 2006, i parcialment modificada per acord del Ple 
de la corporació, de 26 d'octubre de 2010, pel que fa a la formalització de les justificacions, les 
despeses subvencionables i la comprovació de les justificacions .

- Article 10 de les bases específiques que regeixen la convocatòria de subvencions corresponent a 
l'any 2013, aprovades per acord de la Junta de Govern Local, de data 8 de gener de 2013, pel que fa 
al termini i forma de justificació del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció .

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 justificació de la subvenció extraordinària atorgada per acord de la Junta de 
Govern Local de data 10 de desembre de 2013 en el marc de la convocatòria del servei d'Esports per 
col·laborar en la celebració del Campionat d'Espanya Cadet 2013 en els termes que s'indiquen a 
continuació:

DataDataDataData    ////    
númnúmnúmnúm....    RGERGERGERGE

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

ImportImportImportImport     
justificatjustificatjustificatjustificat

5434
19-03-14

Club Atlètic 
Granollers

G5950058
3

Celebració Campionat 
d'Espanya Cadet

2.000,00 € 2.117,50 €

TOTAL 2.000,00 € 2.117,50 €

SEGON. Notificar aquest acord a l'entitat beneficiària i a Intervenció.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
34343434).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ    
EXTRAORDINÀRIA CONCEDIDA A LEXTRAORDINÀRIA CONCEDIDA A LEXTRAORDINÀRIA CONCEDIDA A LEXTRAORDINÀRIA CONCEDIDA A L''''ASSOCIACIÓ ESPORTIVA CARLES VALLBONA PERASSOCIACIÓ ESPORTIVA CARLES VALLBONA PERASSOCIACIÓ ESPORTIVA CARLES VALLBONA PERASSOCIACIÓ ESPORTIVA CARLES VALLBONA PER    
COL·LABORAR EN LA PARTICIPACIÓ DEL TORNEIG DE VOLEIBOL FEMENÍ DE GETXOCOL·LABORAR EN LA PARTICIPACIÓ DEL TORNEIG DE VOLEIBOL FEMENÍ DE GETXOCOL·LABORAR EN LA PARTICIPACIÓ DEL TORNEIG DE VOLEIBOL FEMENÍ DE GETXOCOL·LABORAR EN LA PARTICIPACIÓ DEL TORNEIG DE VOLEIBOL FEMENÍ DE GETXO     2013201320132013

En sessió de data 10 de desembre de 2013 la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers va 
atorgar una subvenció extraordinària a l'Associació Esportiva Carles Vallbona segons el que s 'indica a 
continuació:

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

Associació Esportiva 
Carles Vallbona

G61577425 Participació del Torneig de 
Voleibol femení de Getxo

3.000,00€

TOTAL 3.000,00€

La base desena de la convocatòria de subvencions preveu que s'ha de presentar la justificació de 
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l'actuació subvencionada abans del dia 28 de febrer de 2014.

En la data i amb el número de registre d'entrada que consta a l'apartat primer de la part dispositiva 
d'aquest acord, l'entitats beneficiària de la subvenció indicada ha presentat la justificació requerida .

Vist l'informe emès en data 17 de juliol de 2014 pel cap del Servei d'Esports que justifica la 
procedència d'aprovar la justificació de les actuacions subvencionades que s'han indicat perquè s'ha 
verificat que el contingut de la documentació aportada s'ajusta a la finalitat i import de l'actuació 
subvencionada i  acredita la correcta execució de l'actuació subvencionada de conformitat amb les 
condicions previstes a les bases de la convocatòria, tal i com consta a l'apartat primer de la part 
dispositiva d'aquest acord.

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

- Article 14.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, estableix que són 
obligacions del beneficiari , entre d'altres:
a) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta 
la concessió de la subvenció.
b) Justificar davant l'òrgan atorgant, el compliment dels requisits i condicions, així com la realització 
de l'activitat i el compliment de la finalitat que determina la concessió o gaudi de la subvenció . ...

- Article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, pel que fa a la justificació 
de les subvencions públiques.

- Article 71.1 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de subvencions, pel que fa a la forma de justificació.

- Articles 17, 18 i 19 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Granollers, aprovada 
per acord del Ple de la corporació, de 28 de febrer de 2006, i parcialment modificada per acord del Ple 
de la corporació, de 26 d'octubre de 2010, pel que fa a la formalització de les justificacions, les 
despeses subvencionables i la comprovació de les justificacions .

- Article 10 de les bases específiques que regeixen la convocatòria de subvencions corresponent a 
l'any 2013, aprovades per acord de la Junta de Govern Local, de data 8 de gener de 2013, pel que fa 
al termini i forma de justificació del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció .

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 justificació de la subvenció extraordinària atorgada per acord de la Junta de 
Govern Local de data 10 de desembre de 2013 en el marc de la convocatòria del servei d'Esports per 
col·laborar en la participació del Torneig de Voleibol femení de Getxo 2013 en els termes que 
s'indiquen a continuació:

DataDataDataData    ////    
númnúmnúmnúm....    RGERGERGERGE

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

ImportImportImportImport     
justificatjustificatjustificatjustificat

3407
24-02-14

Associació Esportiva 
Carles Vallbona

G61577425 Participació del Torneig 
de Voleibol femení de 
Getxo

3.000,00€ 3.310,67 €

TOTAL 3.000,00 € 3.310,67 €

SEGON. Notificar aquest acord a l'entitat beneficiària i a Intervenció.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
35353535).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA    
CONCEDIDA A LCONCEDIDA A LCONCEDIDA A LCONCEDIDA A L''''ASSOCIACIÓ ESPORTIVA CARLES VALLBONA PER A LA REALITZACIÓ DEASSOCIACIÓ ESPORTIVA CARLES VALLBONA PER A LA REALITZACIÓ DEASSOCIACIÓ ESPORTIVA CARLES VALLBONA PER A LA REALITZACIÓ DEASSOCIACIÓ ESPORTIVA CARLES VALLBONA PER A LA REALITZACIÓ DE    
LLLL''''ACTIVITAT ESPORTIVA REALITZADA EN HORARI EXTRAESCOLAR PER AL CURS ESCOLARACTIVITAT ESPORTIVA REALITZADA EN HORARI EXTRAESCOLAR PER AL CURS ESCOLARACTIVITAT ESPORTIVA REALITZADA EN HORARI EXTRAESCOLAR PER AL CURS ESCOLARACTIVITAT ESPORTIVA REALITZADA EN HORARI EXTRAESCOLAR PER AL CURS ESCOLAR    
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2012201220122012////2013201320132013

En sessió de data 19 de març de 2013 la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers va 
atorgar a l'entitat Associació Esportiva Carles Vallbona una subvenció per import de 6.300,00 € per a 
la realització de l'activitat esportiva realitzada en horari extraescolar per al curs escolar  2012/2013 i en 
data 19 de març de 2013 es va signar el corresponent conveni de col·laboració que recull les 
obligacions de l'entitat beneficiària. 

La clàusula cinquena del conveni preveu que s'ha de presentar la justificació de l'actuació 
subvencionada abans del dia 30 de setembre de 2013.

En data 26 de febrer de 2014 amb número de registre d'entrada 3588 l'entitat Associació Esportiva 
Carles Vallbona ha presentat la justificació requerida, 

Vist l'informe emès en data 12 d'agost de 2014 pel que justifica la procedència d'aprovar la justificació 
de l'actuació subvencionada que s'ha indicat perquè s'ha verificat que el contingut de la documentació 
aportada s'ajusta a la finalitat i import de l'actuació subvencionada i  acredita la correcta execució de 
l'actuació subvencionada de conformitat amb les condicions previstes al conveni de col·laboració 
formalitzat en data 19 de març de 2013.

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

Article 14.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, estableix que són �

obligacions del beneficiari , entre d'altres:
a) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que 
fonamenta la concessió de la subvenció.
b) Justificar davant l'òrgan atorgant, el compliment dels requisits i condicions, així com la 
realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determina la concessió o gaudi de la 
subvenció. ...

Article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, pel que fa a la �

justificació de les subvencions públiques .

Article 71.1 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el reglament de la Llei 38/2003, �

de 17 de novembre, General de subvencions, pel que fa a la forma de justificació.

Articles 17, 18 i 19 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Granollers, �

aprovada per acord del Ple de la corporació, de 28 de febrer de 2006, i parcialment modificada per 
acord del Ple de la corporació, de 26 d'octubre de 2010, pel que fa a la formalització de les 
justificacions, les despeses subvencionables i la comprovació de les justificacions .

Clàusula cinquena del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Granollers i l'entitat �

beneficiària, mitjançant el qual es regula l'atorgament de la subvenció per a per a la realització de 
l'activitat esportiva realitzada en horari extraescolar per al curs escolar 2012/2013, signat en data 
19 de març de 2013, pel que fa al termini i forma de justificació per part del beneficiari del 
compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció .

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 justificació de la subvenció atorgada a l'Associació Esportiva Carles Vallbona per 
acord de la Junta de Govern Local de data 19 de març de 2013  per a l'any 2013 en els termes que 
s'indiquen a continuació:

DataDataDataData    ////    
númnúmnúmnúm....    RGERGERGERGE

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

ImportImportImportImport     
justificatjustificatjustificatjustificat

3588
26-02-14

Associació Esportiva 
Carles Vallbona

G64784481 EEMM realitzada en 
horari extraescolar

6.300,00 € 6.444,75 €

TOTAL 6.300,00 € 6.444,75 €

SEGON. Notificar aquest acord a l'entitat beneficiària i a Intervenció.
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TERCER.Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat 
d'interposar-hi els recursos corresponents.

APROVAT PER UNANIMITAT
 
36363636).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA    
CONCEDIDA AL CLUB BÀSQUET GRANOLLERS PER COL·LABORAR AMB EL FOMENT I LACONCEDIDA AL CLUB BÀSQUET GRANOLLERS PER COL·LABORAR AMB EL FOMENT I LACONCEDIDA AL CLUB BÀSQUET GRANOLLERS PER COL·LABORAR AMB EL FOMENT I LACONCEDIDA AL CLUB BÀSQUET GRANOLLERS PER COL·LABORAR AMB EL FOMENT I LA    
PROMOCIÓ DE LPROMOCIÓ DE LPROMOCIÓ DE LPROMOCIÓ DE L ''''ESPORT PER A LESPORT PER A LESPORT PER A LESPORT PER A L ''''ANYANYANYANY    2013201320132013

En sessió de data 30 d'Abril de 2013 la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers va 
atorgar a l'entitat Club Bàsquet Granollers una subvenció per import de 65.000,00 € per col·laborar 
amb el foment i la promoció de l'esport per a l'any 2013 i en data 30 d'abril de 2013  es va signar el 
corresponent conveni de col·laboració que recull les obligacions de l 'entitat beneficiària.

L'apartat tercer de la part dispositiva de l'acord preveu que s'ha de presentar la justificació de 
l'actuació subvencionada abans del dia 28 de febrer de 2014.

En data 21 de febrer de 2014 amb número de registre d'entrada 3289 l'entitat Club Bàsquet Granollers 
ha presentat la justificació requerida.

Vist l'informe emès en data 12 d'agost de 2014 pel Club Bàsquet Granollers que justifica la 
procedència d'aprovar la justificació de l'actuació subvencionada que s'ha indicat perquè s'ha verificat 
que el contingut de la documentació aportada s'ajusta a la finalitat i import de l'actuació 
subvencionada i  acredita la correcta execució de l'actuació subvencionada de conformitat amb les 
condicions previstes al conveni de col·laboració formalitzat en data  30 d'abril de 2013.

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

Article 14.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, estableix que són �

obligacions del beneficiari , entre d'altres:
a) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que 
fonamenta la concessió de la subvenció.
b) Justificar davant l'òrgan atorgant, el compliment dels requisits i condicions, així com la 
realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determina la concessió o gaudi de la 
subvenció. ...

Article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, pel que fa a la �

justificació de les subvencions públiques .

Article 71.1 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el reglament de la Llei 38/2003, �

de 17 de novembre, General de subvencions, pel que fa a la forma de justificació.

Articles 17, 18 i 19 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Granollers, �

aprovada per acord del Ple de la corporació, de 28 de febrer de 2006, i parcialment modificada per 
acord del Ple de la corporació, de 26 d'octubre de 2010, pel que fa a la formalització de les 
justificacions, les despeses subvencionables i la comprovació de les justificacions .

Apartat tercer de la part dispositiva de l'acord d'atorgament de la subvenció, aprovat per la Junta �

de Govern Local, de data 30 d'abril de 2013, pel que fa al termini i forma de justificació per part del 
beneficiari del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció .

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 justificació de la subvenció atorgada al Club Bàsquet Granollers per acord de la 
Junta de Govern Local de data 30 d'abril de 2013, per a l'any 2013 en els termes que s'indiquen a 
continuació:

DataDataDataData    ////    
númnúmnúmnúm....    RGERGERGERGE

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació Import conceditImport conceditImport conceditImport concedit ImportImportImportImport     
justificatjustificatjustificatjustificat

21.2.14/ CB Granollers G08913873 Promoció de 65.000,00 € 67.362,05
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2389 l'esport del bàsquet
TOTAL 65.000,00 € 67.362,05

SEGON. Notificar aquest acord a l'entitat beneficiària i a Intervenció.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
37373737).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LES DONACIONS DE MATERIAL AL BANC DDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LES DONACIONS DE MATERIAL AL BANC DDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LES DONACIONS DE MATERIAL AL BANC DDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LES DONACIONS DE MATERIAL AL BANC D''''AJUDESAJUDESAJUDESAJUDES    
TÈCNIQUESTÈCNIQUESTÈCNIQUESTÈCNIQUES ,,,,    QUE GESTIONA EL CENTRE PER A LQUE GESTIONA EL CENTRE PER A LQUE GESTIONA EL CENTRE PER A LQUE GESTIONA EL CENTRE PER A L ''''AUTONOMIA PERSONAL SÍRIUSAUTONOMIA PERSONAL SÍRIUSAUTONOMIA PERSONAL SÍRIUSAUTONOMIA PERSONAL SÍRIUS

Les persones relacionades en la taula següent ens han ofert donar de forma gratuïta a l'Ajuntament de 
Granollers, per tal que es pugui aprofitar des del Servei del Centre per a l 'Autonomia Personal SÍRIUS, 
el material següent:

DATADATADATADATA REGISTREREGISTREREGISTREREGISTRE DONANTDONANTDONANTDONANT DNIDNIDNIDNI MATERIALMATERIALMATERIALMATERIAL
25/10/2013 19757 Palmira Barnet Garrido 38947754Z cadira de rodes elèctrica
17/03/2014 5188 Juan Tello Guerrero 38953799T cadira de rodes sunrise medical 

no autopropulsable
28/05/2014 11016 Mirta Liliana Prieto Genovese 48174342Z caminador d'interior
04/06/2014 11586 Juan Doblas Cobos 37767774A cadira de rodes manual d'acer
07/07/2014 14971 Antonia Sanroma Costa 38944825Y cadira de rodes elèctrica, 

bolquers i un agafador de paret
09/07/2014 15206 Teresa Moragas Bassa 37737727V ortèsis varies, barra amb 

ventoses, alça de WC, dos 
taloneres de silicona 

09/07/2014 15208 Pilar Fernández Escriche 77295444B cadira de wàter, fusta de 
banyera, caminador dos rodes, 

dos taloneres prevenció d'úlceres 

14/07/2014 15484 Fundació Antònia Roura G08889347 cadira de rodes, cadira 
basculant, cadira de dutxa, dues 

tauletes amb rodes 

Es tracten d'uns oferiments de donacions pures i simples, i atès que l'acceptació de les donacions no 
comporta l'assumpció de cap condició, càrrega ni gravamen i no són sotmeses a cap condició, es 
considera d'interès per a l'Ajuntament de Granollers.

Aquest material és de gran utilitat per al Servei del Centre per a l'Autonomia Personal SÍRIUS, per tal 
que es pugui realitzar el préstec del mateix a persones que ho necessitin . 

Vist els informes favorables emesos pel tècnic referent de Serveis Socials .

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

Article 206 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei I.
municipal i de règim local de Catalunya.
Articles 29 i 32 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, Decret 336/1988, de 17 d'octubre.II.
Articles  618 i següents del Codi Civil.III.

Per delegació del Ple de data 5 de juliol de 2011, la Junta de Govern Local és competent per dictar 
aquest acord. 

Per tot l'exposat,

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

PrimerPrimerPrimerPrimer----    Acceptar les donacions pures i simples, de caràcter irrevocable, i d'acord amb els oferiments 
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efectuats segons la taula següent: 

DATADATADATADATA REGISTREREGISTREREGISTREREGISTRE DONANTDONANTDONANTDONANT DNIDNIDNIDNI MATERIALMATERIALMATERIALMATERIAL
25/10/2013 19757 Palmira Barnet Garrido 38947754Z cadira de rodes elèctrica
17/03/2014 5188 Juan Tello Guerrero 38953799T cadira de rodes sunrise medical 

no autopropulsable
28/05/2014 11016 Mirta Liliana Prieto Genovese 48174342Z caminador d'interior
04/06/2014 11586 Juan Doblas Cobos 37767774A cadira de rodes manual d'acer
07/07/2014 14971 Antonia Sanroma Costa 38944825Y cadira de rodes elèctrica, 

bolquers i un agafador de paret
09/07/2014 15206 Teresa Moragas Bassa 37737727V ortèsis varies, barra amb 

ventoses, alça de WC, dos 
taloneres de silicona 

09/07/2014 15208 Pilar Fernández Escriche 77295444B cadira de wàter, fusta de 
banyera, caminador dos rodes, 

dos taloneres prevenció d'úlceres 

14/07/2014 15484 Fundació Antònia Roura G08889347 cadira de rodes, cadira 
basculant, cadira de dutxa, dues 

tauletes amb rodes 

SegonSegonSegonSegon.- Dipositar el material objecte de donació a les instal·lacions del Centre per a l'Autonomia 
Personal SÍRIUS, per tal que aquest Servei en pugui fer ús mitjançant el préstec a particulars. Aquest 
material passarà a formar part del Banc d'Ajudes Tècniques que gestiona l'esmentat servei.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-  Notificar a les persones interessades aquest acord. 

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

L'Alcalde proposa la inclusió per urgència d 'un nou punt a l'ordre del dia amb el següent títol:

PROPOSTA RELATIVA A L'APROVACIÓ DEL PROTOCOL ADDICIONAL DE CONCRECIÓ PER AL 
2014 DEL CONTRACTE PROGRAMA PER A LA COORDINACIÓ, LA COOPERACIÓ I LA 
COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA I L'AJUNTAMENT 
DE GRANOLLERS, EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS, ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL 
BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES D'IGUALTAT, SUBSCRIT L'ANY 2012

S'aprova per unanimitat dels regidors i regidores presents la inclusió d 'aquest punt en l'ordre del dia.
A continuació es procedeix al debat del següent punt:

38383838).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A L''''APROVACIÓ DEL PROTOCOL ADDICIONAL DE CONCRECIÓAPROVACIÓ DEL PROTOCOL ADDICIONAL DE CONCRECIÓAPROVACIÓ DEL PROTOCOL ADDICIONAL DE CONCRECIÓAPROVACIÓ DEL PROTOCOL ADDICIONAL DE CONCRECIÓ    
PER ALPER ALPER ALPER AL    2014201420142014    DEL CONTRACTE PROGRAMA PER A LA COORDINACIÓDEL CONTRACTE PROGRAMA PER A LA COORDINACIÓDEL CONTRACTE PROGRAMA PER A LA COORDINACIÓDEL CONTRACTE PROGRAMA PER A LA COORDINACIÓ,,,,    LA COOPERACIÓ I LALA COOPERACIÓ I LALA COOPERACIÓ I LALA COOPERACIÓ I LA    
COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA ICOL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA ICOL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA ICOL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA I    
LLLL''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS,,,,    EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALSEN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALSEN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALSEN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS,,,,    ALTRESALTRESALTRESALTRES    
PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES DPROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES DPROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES DPROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES D''''IGUALTATIGUALTATIGUALTATIGUALTAT,,,,    SUBSCRIT LSUBSCRIT LSUBSCRIT LSUBSCRIT L''''ANYANYANYANY    
2012201220122012

El Departament de Benestar Social i Família, juntament amb l'Associació Catalana de Municipis i 
Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya, va definir les condicions generals del Contracte 
Programa per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre aquest Departament i els ens 
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locals en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat 
per al període 2008-2011, que es van recollir en l'Acord marc signat el 28 de juliol del 2008. 
Posteriorment aquestes condicions es varen concretar amb cada ens local, amb la formalització del 
corresponent Contracte Programa individualitzat.

Tant el Departament com les entitats municipals i els ens locals valoren el contracte programa com 
una eina molt vàlida de relació interadministrativa. Per aquest motiu es va voler donar continuïtat al 
contracte programa per al període 2012-2015, per al qual es pretén que inclogui gradualment tots els 
serveis i programes de l'àmbit competencial del Departament de Benestar social i Família .

Així, el dia 14 de maig del 2012, el Departament de Benestar Social i Família, l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya varen signar l’Acord marc en què es 
determinaven les condicions i els criteris que regirien els serveis i programes inclosos en aquest 
Contracte programa 2012-2015. Alhora, la Comissió de Seguiment de l’Acord marc per a la 
coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis d’informació i atenció a les dones, 
constituïda per les entitats municipalistes i l’Institut Català de les Dones, va signar una declaració 
formal interadministrativa en matèria d’igualtat, polítiques de dones i violència masclista, en què es 
manifestava que el Sistema de finançament dels serveis d’informació i atenció a les dones (SIAD) 
s’incloïa també en aquest Contracte programa 2012-2015.

Per part de l'Ajuntament de Granollers es va aprovar el contingut i la signatura del Contracte programa 
2012-2015, per resolució d'alcaldia núm. 749/2012, de data 8 de juny, que va ser ratificada per la 
Junta de Govern Local, de 26 de juny de 2012.

Durant el mes de juliol del 2013, es van signar les addendes de concreció de les condicions per a 
l’exercici 2013 amb cadascun dels ens locals que havien subscrit el Contracte programa 2012-2015.

El mes de juliol del 2014, el Departament de Benestar Social i Família, l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya han signat l’Addenda de concreció 
dels acords per al 2014. 

El Protocol addicional de concreció per al 2014 del Contracte Programa estableix el finançament dels 
diferents serveis, d'acord amb el marc competencial actual i en funció del moment de 
desenvolupament de cadascun, tot presentant una proposta de concreció per a l'exercici 2014. En ell 
s’incorporen per primera vegada diverses actuacions en matèria de joventut, dependents de la 
Direcció General de Joventut, entre les quals hi figuren els serveis de suport a les Oficines joves . 

Durant el mes de juliol de 2014 el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de 
Catalunya va presentar a l’Ajuntament de Granollers el protocol addicional de concreció per al 2014 
del Contracte Programa, subscrit l’any 2012, amb la fitxa econòmica corresponent al 2014. El 
finançament dels serveis manté la seva continuïtat pel que fa als imports, amb l’única variació 
respecte al 2013 consistent en la incorporació de la FitxaFitxaFitxaFitxa    32323232....    Servei d’Oficines JovesServei d’Oficines JovesServei d’Oficines JovesServei d’Oficines Joves .

Un cop consensuada per ambdues parts el contingut de la clàusula de garantia de compliment de les 
obligacions financeres o de compromisos de pagament de la Generalitat de Catalunya, establerta a 
l'acord cinquè del Protocol addicional de concreció per al 2014 del Contracte Programa, en data 8 de 
setembre de 2014 el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya ens ha 
tramès novament el Contracte Programa d'enguany amb les modificacions incorporades, per tal de 
procedir al tràmit de signatures.

Vist l'informe favorable emès pel director de serveis de Benestar Social .

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, pel que a les relacions interadministratives, l'assistència i la cooperació de la 
Generalitat amb els ens locals.

L'article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, introduït pel 
número 17 de l'article primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat 
de l'Administració local, en relació amb la disposició addicional novena de la referida Llei 27/2013, de 
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27 de desembre, estableix que si la Generalitat de Catalunya delega competències o subscriu 
convenis de col·laboració amb les entitats locals que impliquin obligacions financeres o compromisos 
de pagament a càrrec de la Comunitat autònoma, serà necessari que aquestes obligacions incloguin 
una clàusula de garantia del compliment d'aquests compromisos. Aquesta clàusula autoritzarà 
l'Administració General de l'Estat a aplicar retencions en les transferències que corresponen a 
Catalunya en aplicació del seu sistema de finançament.

L'article 108.3 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, contempla la possibilitat de subscriure convenis i protocols 
amb d'altres administracions públiques en l'àmbit de les seves competències i per a la consecució de 
finalitats d'interès comú. 

El Contracte programa 2012-2015 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el 
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Granollers, 
en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat, 
subscrit el 12 de juny de 2012.

Per tot l'exposat,

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 .-.-.-.- Aprovació del Protocol addicional de concreció per al 2014 del Contracte Programa per a la 
coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i 
l'Ajuntament de Granollers, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d'igualtat, subscrit l'any 2012, així com les fitxes que incorpora i consten a l 'expedient, el text 
íntegre del qual és el següent:

"REUNITSREUNITSREUNITSREUNITS

D'una banda, l’Honorable senyora Neus Munté i Fernàndez, consellera de Benestar Social i Família de la 
Generalitat de Catalunya, en ús de les competències que li corresponen d’acord amb la Llei 13/1989, de 14 
de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat, i el Decret 
200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels 
departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya , així com el seu àmbit de competències.

I de l’altra, l'Il·lustríssim senyor Josep Mayoral Antigas, alcalde president de l'Ajuntament de Granollers , en 
ús de les competències que li atribueix l’article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya .

MANIFESTENMANIFESTENMANIFESTENMANIFESTEN

Que, el dia 14 de maig del 2012, el Departament de Benestar Social i Família, l’Associació Catalana de 1.
Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya varen signar l’Acord marc en què es 
determinaven les condicions i els criteris que regirien els serveis i programes inclosos en aquest 
Contracte programa 2012-2015. Alhora, la Comissió de Seguiment de l’Acord marc per a la coordinació, 
la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis d’informació i atenció a les dones, constituïda per 
les entitats municipalistes i l’Institut Català de les Dones, va signar una declaració formal 
interadministrativa en matèria d’igualtat, polítiques de dones i violència masclista, en què es manifestava 
que el Sistema de finançament dels serveis d’informació i atenció a les dones (SIAD) s’incloïa també en 
aquest Contracte programa 2012-2015.

Que, durant els mesos de maig i juny del 2012, es varen signar 104 contractes programa amb els 2.
ajuntaments dels municipis de més de 20.000 habitants, consells comarcals i altres ens supramunicipals, 
on es concretaren els serveis i programes inclosos, així com les condicions i els criteris per a la seva 
prestació i els indicadors per efectuar -ne l’avaluació. 

Que el Contracte programa signat el 2012 recollia els acords per al període 2012-2015, però les 3.
circumstàncies socioeconòmiques del país i les accions que es preveien en el mateix Contracte 
programa que s’havien de desenvolupar durant aquest període, han  fet necessària la formalització 
d’addendes de concreció anual . 

Que el dia 8 de juliol del 2013, el Departament de Benestar Social i Família, l’Associació Catalana de 4.
Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya varen signar l’Addenda a l’Acord marc 
per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials, altres programes 
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relatius al benestar social i polítiques d’igualtat , per al 2013.

Que, durant el mes de juliol del 2013, es van signar les addendes de concreció de les condicions per a 5.
l’exercici 2013 amb cadascun dels ens locals que havien subscrit el Contracte programa  2012-2015. 

Que, el mes de juliol del 2014, el Departament de Benestar Social i Família, l’Associació Catalana de 6.
Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya han signat l’Addenda de concreció dels 
acords per al 2014. 

Que en el Contracte programa 2012-2015 es feia èmfasi en la importància de fer del Contracte programa 7.
l’únic instrument de relació amb els ens locals del Departament de Benestar Social i Família, i 
s’apostava, per tant, per incloure, gradualment, tots els serveis i programes de l’àmbit competencial del 
Departament de Benestar Social i Família. En aquest sentit, el 2012 es van incloure els serveis 
d’informació i atenció a les dones (SIAD), corresponents a l’Institut Català de les Dones, el 2013 els 
serveis i programes d’acció comunitària i atenció al poble gitano, i el 2014 s’inclouen les actuacions 
següents en matèria de joventut amb els consells comarcals i altres ens supramunicipals : 

Competències delegades en matèria de personal, inspecció d’instal·lacions i seguiment a.
d’activitats d’educació en el lleure. 
Oficines joves. b.
Tècnics compartits. c.
Activitats de desenvolupament dels plans comarcals de joventut .d.

Que una altra de les voluntats que establia el Contracte programa 2012-2015 era avançar en la definició 8.
de criteris objectius, transparents i mesurables en la prestació i el finançament dels serveis socials 
bàsics, els serveis d’atenció domiciliària, els equips d’atenció a la infància i l’adolescència, els serveis 
d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents en situació de risc, el servei de 
transport adaptat i els plans d’inclusió social. El 2013, els grups de treball constituïts a aquest efecte han 
fet avenços importants en la definició dels models i el 2014 se n’analitzarà la implantació en el territori, 
d’acord amb les singularitats de cadascun dels ens locals .  

Que per a aquest exercici 2014 es mantenen els acords signats el 2013 amb les modificacions que 9.
s’especifiquen a continuació:

ACORDENACORDENACORDENACORDEN

PrimerPrimerPrimerPrimer....    ObjecteObjecteObjecteObjecte     
És objecte d’aquest protocol addicional l’actualització dels acords signats en el Contracte programa 
2012-2015 que s’han d’aplicar el 2014, d’acord amb el Contracte programa subscrit per les parts el  12 de juny 
de 2012. 

SegonSegonSegonSegon....    Serveis i programesServeis i programesServeis i programesServeis i programes     
Els serveis i programes d’aplicació, per a aquest 2014, són els mateixos que consten a l’acord tercer del 
Contracte programa signat el 2012, amb les modificacions que s’especifiquen a continuació :

Fitxa 1. Projectes específics: es dóna continuïtat a l’ajustament d’aquests projectes i es limiten a o
experiències pilot compartides amb els ens locals que tenen continuïtat el 2014 i els serveis o 
programes de productes de suport i accessibilitat pactats de mutu acord .
Fitxa 5. “Minuts menuts”: se suspèn el finançament d’aquest Programa durant tot l’exercici  2014. o
Fitxa 22. Accions formatives per a professionals dels serveis socials: es manté la suspensió de o
finançament per aquest concepte.
Fitxa 24. Servei d’integració familiar: aquest Servei es va traspassar el 2013 al sistema habitual de o
compra de places i, per tant, ja no s’inclou en el present Contracte programa.
Fitxa 25. Programes de suport a famílies en situació de vulnerabilitat: es manté la suspensió de o
finançament per aquest concepte.
Fitxa 29. Acció comunitària: plans de desenvolupament comunitari i Programa d’acció comunitària o
integral: incorporats al Contracte programa 2013.
Fitxa 30. Atenció al poble gitano: mediació sociocultural, diagnòstics participatius amb la població o
gitana i lleure actiu: incorporats al Contracte programa 2013.
Fitxa 31. Competències delegades als consells comarcals en matèria de joventut: s’incorpora per o
primera vegada al Contracte programa del 2014.
Fitxa 32. Servei de suport a les oficines joves: s’incorpora per primera vegada al Contracte programa o
del 2014.
Fitxa 33. Servei de Tècnics Compartits per al desenvolupament del projecte “Territori” que dóna o
suport directe als plans locals de joventut : s’incorpora per primera vegada al Contracte programa del 
2014.
Fitxa 34. Programa d’activitats de desenvolupament dels projectes per a joves dels plans comarcals o
de joventut: s’incorpora per primera vegada al Contracte programa del  2014.
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Es modifica la distribució de fitxes per nivells en els termes següents : 

La fitxa 14 Servei prelaboral; la fitxa 20 Programa d’atenció social a persones afectades pel o
VIH/sida, i la fitxa 21 Programa d’atenció social a persones amb drogodependències, es traslladen 
al nivell 2.2. 
La fitxa 31 s’incorpora al nivell 1 i, per tant, li són d’aplicació les condicions que es fixen en el o
Contracte programa signat el 2012 per a aquest nivell. 
Les fitxes 32, 33 i 34 s’incorporen al nivell 2.2 i, per tant, li són d’aplicació les condicions que es o
fixen en el Contracte programa signat el  2012 per a aquest nivell. 

D’altra banda, el 2013 es va incloure en el Contracte programa les convocatòries de finançament dels 
municipis de menys de 20.000 habitants corresponents a la fitxa 7 Acollida i integració de persones 
estrangeres immigrades; la fitxa 5 “Minuts menuts” (els mesos que va ser d’aplicació), i tots els programes 
relatius a la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària .  
El 2014, s’incorporen a la fitxa 2 els programes i serveis que fins a aquest exercici s’havien finançat als 
ajuntaments de menys de 20.000 habitants mitjançant la convocatòria pública . 

Atesa la continuïtat dels serveis i programes del 2013 el 2014, per a aquest exercici, els ens locals no han de 
presentar els projectes d’interès mitjançant la plataforma EACAT . En el cas que s’hagi produït la modificació o  
anul·lació d’alguns, cal comunicar-ho a la unitat del Departament de Benestar Social i Família competent en 
la matèria.

Les fitxes dels serveis o programes que són objecte d’aquest Contracte programa entre el Departament de 
Benestar Social i Família i l'Ajuntament de Granollers consten a l’annex 1. 

TercerTercerTercerTercer ....    FinançamentFinançamentFinançamentFinançament
D’acord amb el que s’establia al Contracte programa 2012-2015, el finançament dels serveis i programes 
manté la seva continuïtat amb les excepcions següents :

Per als serveis inclosos en el nivellnivellnivellnivell     1111, es posposa més enllà del 2014 l’increment de professionals signat al 
Contracte programa 2012. Els mòduls dels professionals dels equips bàsics d’atenció social resten subjectes 
als canvis en la legislació en matèria pressupostària i es vinculen a les mateixes condicions que regeixen per 
als treballadors de la Generalitat de Catalunya. Aquestes afectacions també són d’aplicació per als 
professionals de la fitxa 19 Equips d’atenció a la infància i l’adolescència, i per als referents comunitaris. 
Aquesta adaptació s’efectua sobre els mòduls dels professionals del  2011. 

Pel que fa als serveis inclosos en el nivellnivellnivellnivell     2222,,,,    el 2013 es manté la suspensió de finançament per a les fitxes 5, 
22 i 25 i la resta de fitxes es mantenen en les mateixes condicions que el  2013.

Pel que fa al traspàs dels serveis del nivell 2.1, i en compliment dels acords signats al 2012, al 2014 ja no 
estaran inclosos en el Contracte programa el servei d’atenció precoç i els centres ocupacionals, i es 
continuarà treballant per al traspàs per a la resta de serveis d’aquest nivell .

Els consells comarcals que tenen dins del seu territori una Oficina Jove gestionada per un ens local menor de 
20.000 habitants que no signa el Contracte programa, s’inclourà dins d’aquesta Fitxa 32, Servei de suport a 
les oficines joves, el detall de les aportacions a efectuar als municipis corresponents i el detall de la 
documentació necessària per a la gestió econòmica , inclosa la justificació i avaluació del servei .

Per a la resta de serveis i programes es mantenen les condicions acordades el  2013. 

QuartQuartQuartQuart ....    JustificacióJustificacióJustificacióJustificació
La justificació del Contracte programa s’ha d’efectuar tal com consta en el conjunt de clàusules del Contracte 
programa 2012, amb l’excepció del SAD dependència, que, a més del que s’establia al document esmentat, 
s’ha de presentar durant el mes de maig del 2015 un certificat de l’interventor de l’ens local en què 
s’especifiquin les hores fetes efectivament i la despesa executada , tal com es va fer el 2013. 

La gestió de la liquidació s’ha de fer d’acord amb les hores realitzades efectivament i a partir de la despesa 
executada. L’import màxim que s’ha de tenir en compte per calcular la liquidació és el de les hores 
realitzades efectivament multiplicades pel mòdul establert d’acord amb el percentatge de finançament de 
l’ens local. Aquestes hores realitzades efectivament no poden ser superiors a les hores que consten en els 
PIA tramitats i validats per ambdues parts.

Alhora, per a aquest any 2014, la justificació econòmica del SAD, tant social com de dependència, es 
diferencia en despeses de producció del servei i despeses de provisió del servei, que s’especifiquen en un 
document proveït pel Departament amb aquesta finalitat, adjunt a la certificació econòmica emesa per 
l’interventor de l’ens tal com es va fer el  2013. 
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A partir d’enguany, a la relació de les fitxes què s’estableix que el concepte que financiï el Departament sigui 
la contractació de personal i que per a l’acceptació de la justificació es imprescindible que s’adjunti una llista 
annexa de professionals junt amb el certificat de l’interventor /a, s’incorporen les fitxes 30.1, 31.1, 32 i 33.

CinquèCinquèCinquèCinquè....    Gestió econòmicaGestió econòmicaGestió econòmicaGestió econòmica
Les aportacions econòmiques del Departament de Benestar Social i Família, que consten en les fitxes dels 
diferents serveis, es podran fer efectives mitjançant fons propis o fons conveniats amb altres administracions. 

Per contribuir a les despeses derivades de l’execució d’aquest Contracte programa, la Generalitat de 
Catalunya ha de compensar a l’ens local amb els imports previstos en les fitxes corresponents d’acord amb el 
procediment de justificació i avaluació que es detallen en el mateix Contracte programa. Formalitzat per 
ambdues parts el dictamen d’avaluació, dins el primer semestre de l'exercici en curs, la Generalitat de 
Catalunya té dos mesos per efectuar els corresponents pagaments. Transcorregut aquest termini sense que 
s’hagi efectuat el pagament, l’ens local ha de requerir formalment la Generalitat de Catalunya perquè ho faci 
efectiu en el termini màxim de dos mesos, finalitzat el qual, sense que s’hagi produït, podrà comunicar-ho a 
l’Administració General de l’Estat, als efectes d’allò previst a l’article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local . 

La Generalitat de Catalunya podrà ampliar el termini de quatre mesos per a la realització dels pagaments, 
previ mutu acord exprés de les parts .

SisèSisèSisèSisè....    Grups de treballGrups de treballGrups de treballGrups de treball
Al Contracte programa signat el 2012 es fa esment a la constitució de grups de treball entre el Departament 
de Benestar Social i Família, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de 
Catalunya, per tal d’avançar amb la definició del model i el finançament dels serveis d’intervenció 
socioeducativa no residencials per a infants i adolescents, el servei de transport adaptat i els plans d’inclusió 
social. Durant el 2013 s’ha fet un avenç important en la definició del model de prestació d’aquests serveis, 
però cal aprofundir en l’estudi de costos i el pla de finançament, així com en la implantació a cada territori 
atenent les especificitats de cadascun. Per tant, durant aquest 2014 es continuarà treballant perquè se’n 
pugui iniciar l’aplicació a partir del 2015.

S’acorda que en el marc del grup de treball tècnic format per les parts signatàries del present protocol 
addicional, s’inclou com una de les línies de treball estratègiques per al 2014, l’anàlisi dels serveis d’atenció 
precoç que presten els ens locals . 

SetèSetèSetèSetè....    VigènciaVigènciaVigènciaVigència
La vigència d’aquest protocol addicional és des del moment de la seva signatura i amb efectes de l’1 de 
gener fins al 31 de desembre del 2014, sens perjudici de les actuacions que es desprenguin de l’avaluació 
del 2014, que s’han d’executar el 2015, i també sens perjudici que pugui ser revisada d’acord amb el 
desplegament normatiu de la Llei de serveis socials , la Llei de pressupostos i altra normativa relacionada .

VuitèVuitèVuitèVuitè....    ResolucióResolucióResolucióResolució
Són causes de resolució d’aquest protocol :

- La finalització del període de vigència.
- El mutu acord de les parts.
- L’incompliment dels seus pactes, amb denúncia prèvia amb tres mesos d’antelació .

NovèNovèNovèNovè....    Jurisdicció competentJurisdicció competentJurisdicció competentJurisdicció competent
La informació, la documentació i les dades que es puguin recollir com a conseqüència de les actuacions 
objecte d’aquest protocol addicional se sotmeten a la normativa de protecció de dades que preveu la Llei 
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal .

Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el compliment del Conveni es resolen per acord 
de les parts en el marc de la Comissió d’Avaluació i Seguiment. En cas contrari, es poden sotmetre a la 
jurisdicció contenciosa administrativa.

I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest Contracte programa, les parts el signen per duplicat i 
a un sol efecte." 

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Acceptar les aportacions econòmiques concedides pel Departament de Benestar Social i 
Família de la Generalitat de Catalunya, en el marc Protocol addicional de concreció per al 2014 del 
Contracte Programa referit, amb càrrec a les aplicacions d'ingressos del pressupost vigent que es 
detallen a continuació:

FitxesFitxesFitxesFitxes Nom del projecteNom del projecteNom del projecteNom del projecte
Import conceditImport conceditImport conceditImport concedit     

((((€€€€))))
AplicacióAplicacióAplicacióAplicació     

pressupostàriapressupostàriapressupostàriapressupostària
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Professionals equips bàsics (TS i ES) 422.481,18 € 2014/H461.45020

SAD Social 138,369,69 € 2014/H461.45023

SAD Dependència 152.809,00 € 2014/H461.45067

Ajuts d'urgències socials 41.607,00 € 2014/H461.45025

Fitxa 1

Projecte específic: SIRIUS 18.000,00 € 2014/H461.45028

Fitxa 2 Servei de centre obert 93.000,00 € 2014/H461.45024

Fitxa7 Acollida i integració a persones estrangeres immigrades 41.540,00 € 2014/H250.45027

Fitxa 9 Servei de transport adaptat 37.979,06 € 2014/H461.45065

Fitxa 21
Programa d'atenció social a persones amb 
drogodependències

15.082,68 € 2014/H452.45086

Fitxa 23 Òrgans de participació en serveis socials sense import
Fitxa 28 Serveis d'informació i atenció a les dones - SIAD 34,500.00 € 2014/H403.45067
Fitxa 32 Servei d'Oficines Joves 1.8000,00 € 2014/H441.45014

TOTALTOTALTOTALTOTAL    2014201420142014 997997997997....168168168168,,,,61616161    €€€€

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Facultar al senyor Josep Mayoral Antigas, alcalde de l'Ajuntament de Granollers, per a la 
signatura del present protocol addicional.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Notificar el present acord al Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de 
Catalunya i al Servei de Comptabilitat 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
 

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 quinze 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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