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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     1111    DE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

DiaDiaDiaDia::::        7777    de gener dede gener dede gener dede gener de     2015201520152015
HoraHoraHoraHora::::    17171717::::00000000    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
Sra. Andrea Canelo Matito

Regidors i regidores

Secretari general accidental

Sr. José Cañas Caballero

Interventor general

Sr. Francesc Aragón Sánchez

ABSÈNCIES JUSTIFICADES

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 LA REVOCACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ  DE LA TAXA PERDICTAMEN RELATIU A LA REVOCACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ  DE LA TAXA PERDICTAMEN RELATIU A LA REVOCACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ  DE LA TAXA PERDICTAMEN RELATIU A LA REVOCACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ  DE LA TAXA PER    
LLLL''''APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR DE LES EMPRESESAPROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR DE LES EMPRESESAPROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR DE LES EMPRESESAPROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR DE LES EMPRESES    
EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS DEXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS DEXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS DEXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D''''INTERÈS GENERAL DE LINTERÈS GENERAL DE LINTERÈS GENERAL DE LINTERÈS GENERAL DE L''''EXERCICIEXERCICIEXERCICIEXERCICI     
2011201120112011    PRACTICADA A ORANGE ESPAGNE SAUPRACTICADA A ORANGE ESPAGNE SAUPRACTICADA A ORANGE ESPAGNE SAUPRACTICADA A ORANGE ESPAGNE SAU,,,,    COM EMPRESA PRESTADORA DEL SERVEICOM EMPRESA PRESTADORA DEL SERVEICOM EMPRESA PRESTADORA DEL SERVEICOM EMPRESA PRESTADORA DEL SERVEI    
DE TELEFONIA MÒBILDE TELEFONIA MÒBILDE TELEFONIA MÒBILDE TELEFONIA MÒBIL,,,,    I DE LA DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ QUE LAI DE LA DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ QUE LAI DE LA DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ QUE LAI DE LA DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ QUE LA    
CONFIRMACONFIRMACONFIRMACONFIRMA,,,,    EN EL SEU DIA INTERPOSAT EN CONTRA SEVAEN EL SEU DIA INTERPOSAT EN CONTRA SEVAEN EL SEU DIA INTERPOSAT EN CONTRA SEVAEN EL SEU DIA INTERPOSAT EN CONTRA SEVA,,,,    ARRAN DE LA SENTÈNCIAARRAN DE LA SENTÈNCIAARRAN DE LA SENTÈNCIAARRAN DE LA SENTÈNCIA    
DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMDICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMDICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMDICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM....    15151515    DE BARCELONA DEL RECURSDE BARCELONA DEL RECURSDE BARCELONA DEL RECURSDE BARCELONA DEL RECURS    
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU ORDINARI NÚMEROCONTENCIÓS ADMINISTRATIU ORDINARI NÚMEROCONTENCIÓS ADMINISTRATIU ORDINARI NÚMEROCONTENCIÓS ADMINISTRATIU ORDINARI NÚMERO     11111111////2013201320132013

PrimerPrimerPrimerPrimer :::: El 24242424    dddd''''abril delabril delabril delabril del    2012201220122012    mitjançant resolució  de la Junta de Govern Local es va aprovar la 
liquidació de Taxa per lTaxa per lTaxa per lTaxa per l''''aprofitament especial del domini públic local a favor de les empresesaprofitament especial del domini públic local a favor de les empresesaprofitament especial del domini públic local a favor de les empresesaprofitament especial del domini públic local a favor de les empreses    
explotadores de serveis se subministraments dexplotadores de serveis se subministraments dexplotadores de serveis se subministraments dexplotadores de serveis se subministraments d''''interès generalinterès generalinterès generalinterès general de l'exercici 2011201120112011  per valor de 
43434343....276276276276,,,,83838383.-.-.-.-euroseuroseuroseuros ( liquidació amb número de rebut 4444....406406406406....428428428428    ), que té com a subjecte passiu 
contribuent a ORANGE ESPAGNE SAUORANGE ESPAGNE SAUORANGE ESPAGNE SAUORANGE ESPAGNE SAU (  Abans FRANCE TELECOM ESPAÑA SA ) amb CIF 
A82009812 ,  com empresa prestadora del servei de telefonia mòbil.

SegonSegonSegonSegon:::: El 23232323    de maig delde maig delde maig delde maig del     2012201220122012 la Sra. Francisca Hernández Amezcua amb DNI 46.592.611-Q en nom 
i representació del contribuent, interposà recurs de reposicióinterposà recurs de reposicióinterposà recurs de reposicióinterposà recurs de reposició i alhora sol·licità  la suspensiósuspensiósuspensiósuspensió  deldeldeldel    
procediment recaptatoriprocediment recaptatoriprocediment recaptatoriprocediment recaptatori contra la liquidació esmentada mitjançant escrit amb registre d'entrada 
10101010....435435435435////12121212    el 28282828    de maig delde maig delde maig delde maig del    2012201220122012....    A tal efecte aportà com a garantia l' aval bancariaval bancariaval bancariaval bancari estès pel Banc 
Bilbao Vizcaya Argentaria SA el 17 de maig del 2012 , amb número d'inscripció al Registre Especial d' 
Avals 0182000748989018200074898901820007489890182000748989      per un import de  43434343....276276276276....83838383.-.-.-.-euroseuroseuroseuros.

TercerTercerTercerTercer :::: El 26262626    juny deljuny deljuny deljuny del    2012201220122012 la Sra. Francisca Hernández Amezcua amb DNI 46.592.611-Q en nom i 
representació del contribuent, interposà de nou escrit que manifestà que era recurs de reposicióinterposà de nou escrit que manifestà que era recurs de reposicióinterposà de nou escrit que manifestà que era recurs de reposicióinterposà de nou escrit que manifestà que era recurs de reposició i 
alhora sol·licità de nou la suspensiósuspensiósuspensiósuspensió  del procediment recaptatoridel procediment recaptatoridel procediment recaptatoridel procediment recaptatori contra la mateixa liquidació 
esmentada a l'apartat primer mitjançant escrit amb registre d'entrada 13131313....251251251251////12121212 . A tal efecte aportà 
com a garantia un  aval bancariaval bancariaval bancariaval bancari nou estès pel Banc Bilbao Vizcaya Argentaria SA el 18 de juny del 
2012 , amb número d'inscripció al Registre Especial d' Avals 0182000018200001820000182000751751751751751751751751 per un import de  
43434343....276276276276....83838383.-.-.-.-euroseuroseuroseuros.

QuartQuartQuartQuart:::: El 25252525    de juliol delde juliol delde juliol delde juliol del    2012201220122012    mitjançant resolució d'Alcaldia núm. 1111....016016016016////2012201220122012,,,,    hom va decretar la 
suspensió del procediment recaptatorisuspensió del procediment recaptatorisuspensió del procediment recaptatorisuspensió del procediment recaptatori  referent a la liquidacióliquidacióliquidacióliquidació  de la taxa  de l'exerciciexerciciexerciciexercici     2011201120112011.

CinquèCinquèCinquèCinquè:::: El 13131313    de desembre delde desembre delde desembre delde desembre del    2012201220122012 amb registre de sortida núm. 15151515....420420420420////12121212 el Servei de Gestió 
Tributària envià comunicació al contribuent referent a la duplicitat d'avals presentats per la suspensió 
de la liquidació esmentada. El contribuent rebé la mateixa el dia 21212121    de desembre delde desembre delde desembre delde desembre del    2012201220122012    però no es 
posà en contacte amb el Servei de Gestió Tributària.

SisèSisèSisèSisè::::    El 17171717    dddd''''octubre deloctubre deloctubre deloctubre del    2012201220122012    mitjançant resolució de l'Alcaldia núm. 1111....276276276276////2012201220122012, hom  va 
desestimar el recurs de reposiciódesestimar el recurs de reposiciódesestimar el recurs de reposiciódesestimar el recurs de reposició abans esmentat , i confirmà íntegrament la liquidació del tribut de 
referència. L'interessat rebé la notificació de la mateixa el dia 8888    de novembre delde novembre delde novembre delde novembre del    2012201220122012    mitjançant 
document amb núm. de sortida    13131313....531531531531////2002200220022002....

SetèSetèSetèSetè:::: El 4444    de gener delde gener delde gener delde gener del    2013201320132013    el contribuent interposa recurs contenciós administratiurecurs contenciós administratiurecurs contenciós administratiurecurs contenciós administratiu davant del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15151515    de Barcelona contra la desestimació del recurs de reposiciócontra la desestimació del recurs de reposiciócontra la desestimació del recurs de reposiciócontra la desestimació del recurs de reposició    
assenyalatassenyalatassenyalatassenyalat , la qual cosa motiva el procediment número 11111111////2013201320132013, que a dia d'avui resta pendent de 
Sentència.

VuitèVuitèVuitèVuitè:::: El 18181818    de febrer  delde febrer  delde febrer  delde febrer  del     2013201320132013     el Jutjat Contenciós Administratiu número 15151515 de Barcelona emet auto 
, en el que decreta la suspensió del procediment  ordinari 11111111////2013201320132013 fins que  s'acreditin les sentències 
del Tribunal Suprem dels recursos de cassació en els quals es varen plantejar diverses qüestions 
prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea . 

NovèNovèNovèNovè::::    ElElElEl    18181818    de març delde març delde març delde març del    2013201320132013    l'interessat presentà escrit amb registre d'entrada núm. 5555....177177177177////13131313    en 
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que reclamava la devolució de les garanties referents  a la suspensió d 'execució del procés recaptatori 
de la Taxa esmentada de diversos exercicis ( 2009, 2010, i 2011) , tot al·legant com a motiu les 
sentències emeses per una banda  pel Tribunal de Justícia de la Unió EuropeaTribunal de Justícia de la Unió EuropeaTribunal de Justícia de la Unió EuropeaTribunal de Justícia de la Unió Europea ( Sala quarta ) de 12121212    
de juliol delde juliol delde juliol delde juliol del    2012201220122012 , i de l'altra la del Tribunal Suprem , de 10101010    dddd''''octubre deloctubre deloctubre deloctubre del    2012201220122012,  que resolia el 
recursos de cassació núms. 4.307/2009 i 861/2009. 

DesèDesèDesèDesè:::: La sentènciasentènciasentènciasentència  del Tribunal de Justícia de la Unió EuropeaTribunal de Justícia de la Unió EuropeaTribunal de Justícia de la Unió EuropeaTribunal de Justícia de la Unió Europea ( Sala quarta ) de 12121212    de juliol delde juliol delde juliol delde juliol del    
2012201220122012   ( dictada en els afers acumulats C-55/11, C-57/11 i C-58/11) estableix que l'article 13 de la 
Directiva 2002/20/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de març de 2002, relativa a 
l'autorització de xarxes i serveis de comunicacions electròniques ( Directiva autorització ), s'ha 
d'interpretar en el sentit que s'oposa a l'aplicació d'un cànon per drets d'instal·lació de recursos en una 
propietat pública o privada, o per sobre o per sota d'aquesta, als operadors que, sense ser propietaris 
d'aquests recursos, els utilitzen per a prestar serveis de telefonia mòbil . 

També disposa que aquest article té efecte directe, de tal manera que confereix als particulars el dret 
a invocar-lo directament davant els òrgans jurisdiccionals nacionals per a oposar -se a l'aplicació d'una 
resolució dels poders públics incompatible amb ell .

OnzèOnzèOnzèOnzè:::: La interlocutòria del mateix Tribunalinterlocutòria del mateix Tribunalinterlocutòria del mateix Tribunalinterlocutòria del mateix Tribunal    ((((    Sala vuitenaSala vuitenaSala vuitenaSala vuitena    ))))    dededede    30303030    de gener dede gener dede gener dede gener de    2014201420142014        (   adoptada 
en l'afer C-25/13 ) resol la decisió prejudicial plantejada per al Jutjat contenciós administratiu número 
17 de Barcelona en la que aquest es pregunta si la Taxa per l'aprofitament especial del domini públic 
local a favor de els empreses explotadores de serveis se subministraments d 'interès general, aplicable 
a les empreses de telefonia mòbil, està compresa dintre del concepte de “cànon per drets 
d'instal·lació”. Aquest Jutjat diferencia entre l'autorització dels drets d'instal·lació de recursos i la 
contraprestació que s'ha de rebre per l'ús de domini on s'instal·len aquests. 

En la interlocutòria exposada el Tribunal afirma que el dret de la Unió Europea s'ha d'interpretar, a la 
vista de la sentència de de 12 de juliol del 2012 abans esmentada, en el sentit que s'oposa a 
l'aplicació d'una taxa, imposada com a contrapartida per la utilització i l'explotació dels recursos 
instal·lats en una propietat pública o privada, o per sobre o per sota d'aquesta, en el sentit de l'article 
13 de la Directiva 2002/20/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de març de 2002, relativa a 
l'autorització de xarxes i serveis de comunicacions electròniques ( Directiva autorització ), als 
operadors que presten serveis de comunicacions electròniques sense ser propietaris d'aquests 
recursos.

DotzèDotzèDotzèDotzè::::     El dia    25252525    de setembre delde setembre delde setembre delde setembre del    2014201420142014 Jutjat Contenciós Administratiu número 15151515 de Barcelona emet 
sentència número 193193193193////2014201420142014  del procediment  ordinari 11111111////2013201320132013 estimant totalmentestimant totalmentestimant totalmentestimant totalment el contenciós 
administratiu interposat per ORANGE ESPAGNE SAUORANGE ESPAGNE SAUORANGE ESPAGNE SAUORANGE ESPAGNE SAU (  Abans FRANCE TELECOM ESPAÑA SA ) i 
per tant, deixant sense efecte les resolucions de desestimació del recurs de reposició núm. 
1111....276276276276////2012201220122012    i la d'aprovació de la liquidació de la Taxa de referència del dia  24242424    dddd''''abril delabril delabril delabril del     2012201220122012. 

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

IIII....    Article 219 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, estableix que l'administració 
tributària podrà revocar els seus actes en benefici dels interessats quan s'estimi que infringeixen 
manifestament la llei, quan circumstàncies sobrevingudes que afecten a una situació jurídica particular 
posen de manifest la improcedència de l'acte dictat, o quan en la tramitació del procediment s'ha 
produït indefensió als interessats. 

IIIIIIII.... Articles 10 a 12 del Reial decret 520/2005, de 13 de maig, pel que s'aprova el Reglament general de 
desenvolupament de la Llei general tributària, en matèria de revisió en via administrativa, regula el 
procediment a seguir per a la revocació dels actes administratius tributaris . 

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 ::::    Revocar dRevocar dRevocar dRevocar d''''oficioficioficiofici  la liquidació amb número de rebut 4444....406406406406....428428428428 aprovada per resolució de la 
Junta de Govern Local de 24242424    dddd''''abril delabril delabril delabril del    2012201220122012 , per un import de 43434343....276276276276,,,,83838383.-.-.-.-euroseuroseuroseuros , en concepte de 
Taxa per lTaxa per lTaxa per lTaxa per l''''aprofitament especial del domini públic local a favor de les empreses explotadores deaprofitament especial del domini públic local a favor de les empreses explotadores deaprofitament especial del domini públic local a favor de les empreses explotadores deaprofitament especial del domini públic local a favor de les empreses explotadores de    
serveis se subministraments dserveis se subministraments dserveis se subministraments dserveis se subministraments d''''interès general corresponent a linterès general corresponent a linterès general corresponent a linterès general corresponent a l''''exerciciexerciciexerciciexercici     2011201120112011 que té com a subjecte 
passiu contribuent a l'entitat    ORANGE ESPAGNE SAUORANGE ESPAGNE SAUORANGE ESPAGNE SAUORANGE ESPAGNE SAU, en la seva condició de prestadora del servei 
de telefonia mòbil, i la resolució posterior, també d'Alcaldia, núm.    1111....276276276276////2012201220122012, de 17171717    dddd''''octubre deloctubre deloctubre deloctubre del    
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2012201220122012 , que desestimava el recurs de reposició presentat   i que mantenia íntegrament la liquidació 
esmentada, d'acord amb la sentència dictada el 25252525    de setembre delde setembre delde setembre delde setembre del    2014201420142014    pel    Jutjat ContenciósJutjat ContenciósJutjat ContenciósJutjat Contenciós    
Administratiu númAdministratiu númAdministratiu númAdministratiu núm ....    15151515 de Barcelona del recurs contenciós administratiu ordinari número  11111111////2013201320132013 i que 
ha posat de manifest la seva improcedència.

SegonSegonSegonSegon::::    Retornar a ORANGE ESPAGNE SAUORANGE ESPAGNE SAUORANGE ESPAGNE SAUORANGE ESPAGNE SAU els avals bancarisavals bancarisavals bancarisavals bancaris presentats, el primer, estès pel Banc 
Bilbao Vizcaya Argentaria SA el 17 de maig del 2012 , amb número d'inscripció al Registre Especial d' 
Avals 0182000748989018200074898901820007489890182000748989  per un import de  43434343....276276276276....83838383.-.-.-.-euroseuroseuroseuros, i el segon presentat per duplicat, estès pel 
Banc Bilbao Vizcaya Argentaria SA pel mateix import  el dia 18 de juny del 2012 i amb número 
d'inscripció al Registre Especial d ' Avals 0182000018200001820000182000751751751751751751751751.

TercerTercerTercerTercer :::: Notificar aquesta resolució a    ORANGE ESPAGNE SAUORANGE ESPAGNE SAUORANGE ESPAGNE SAUORANGE ESPAGNE SAU    amb direcció fiscal corresponent al 
Parc Empresarial de La Finca, Paseo del Club Deportivo, 1, ( Edifici 8 ) 28.223 de Pozuelo de Alarcón 
( MADRID ) , i al Servei de Tresoreria.

QuartQuartQuartQuart::::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 LA REVOCACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ  DE LA TAXA PERDICTAMEN RELATIU A LA REVOCACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ  DE LA TAXA PERDICTAMEN RELATIU A LA REVOCACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ  DE LA TAXA PERDICTAMEN RELATIU A LA REVOCACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ  DE LA TAXA PER    
LLLL''''APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR DE LES EMPRESESAPROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR DE LES EMPRESESAPROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR DE LES EMPRESESAPROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR DE LES EMPRESES    
EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS DEXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS DEXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS DEXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D''''INTERÈS GENERAL DE LINTERÈS GENERAL DE LINTERÈS GENERAL DE LINTERÈS GENERAL DE L''''EXERCICIEXERCICIEXERCICIEXERCICI     
2012201220122012    PRACTICADA A ORANGE ESPAGNE SAUPRACTICADA A ORANGE ESPAGNE SAUPRACTICADA A ORANGE ESPAGNE SAUPRACTICADA A ORANGE ESPAGNE SAU,,,,    COM EMPRESA PRESTADORA DEL SERVEICOM EMPRESA PRESTADORA DEL SERVEICOM EMPRESA PRESTADORA DEL SERVEICOM EMPRESA PRESTADORA DEL SERVEI    
DE TELEFONIA MÒBIL I DE LA DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ QUE LADE TELEFONIA MÒBIL I DE LA DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ QUE LADE TELEFONIA MÒBIL I DE LA DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ QUE LADE TELEFONIA MÒBIL I DE LA DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ QUE LA    
CONFIRMACONFIRMACONFIRMACONFIRMA

PrimerPrimerPrimerPrimer :::: El 23232323    dddd''''abril delabril delabril delabril del    2013201320132013    mitjançant resolució  de la Junta de Govern Local es va aprovar la 
liquidació de Taxa per lTaxa per lTaxa per lTaxa per l''''aprofitament especial del domini públic local a favor de les empresesaprofitament especial del domini públic local a favor de les empresesaprofitament especial del domini públic local a favor de les empresesaprofitament especial del domini públic local a favor de les empreses    
explotadores de serveis se subministraments dexplotadores de serveis se subministraments dexplotadores de serveis se subministraments dexplotadores de serveis se subministraments d''''interès generalinterès generalinterès generalinterès general de l'exercici 2012201220122012  per valor de 
42424242....020020020020,,,,08080808.-.-.-.-euroseuroseuroseuros ( liquidació amb número de rebut 4444....581581581581....183183183183    ), que té com a subjecte passiu 
contribuent a ORANGE ESPAGNE SAUORANGE ESPAGNE SAUORANGE ESPAGNE SAUORANGE ESPAGNE SAU (  Abans FRANCE TELECOM ESPAÑA SA ) amb CIF 
A82009812 ,  com empresa prestadora del servei de telefonia mòbil.

SegonSegonSegonSegon:::: El 5555    de juny delde juny delde juny delde juny del    2013201320132013 la Sra. Francisca Hernández Amezcua amb DNI 46.592.611-Q en nom i 
representació del contribuent, interposà recursinterposà recursinterposà recursinterposà recurs    de reposició i alhora sol·licità  la suspensió delde reposició i alhora sol·licità  la suspensió delde reposició i alhora sol·licità  la suspensió delde reposició i alhora sol·licità  la suspensió del    
procediment recaptatoriprocediment recaptatoriprocediment recaptatoriprocediment recaptatori contra la liquidació esmentada mitjançant escrit amb registre d'entrada 
11111111....186186186186////13131313 . A tal efecte aportà com a garantia l' aval bancari estès per Bankia SA el 30 de maig del 
2013 , amb número d'inscripció al Registre Especial d' Avals 2013201320132013////101101101101....222222222222  per un import de  
42424242....020020020020,,,,08080808.-.-.-.-euroseuroseuroseuros.

TercerTercerTercerTercer :::: El 26262626    de juliol delde juliol delde juliol delde juliol del    2013201320132013    mitjançant resolució d'Alcaldia núm. 655655655655////2013201320132013,,,,    hom va decretar la 
suspensió del procediment recaptatorisuspensió del procediment recaptatorisuspensió del procediment recaptatorisuspensió del procediment recaptatori  referent a la liquidacióliquidacióliquidacióliquidació  de la taxa  de l'exerciciexerciciexerciciexercici     2012201220122012.

QuartQuartQuartQuart:::: El 12121212    de setembre delde setembre delde setembre delde setembre del    2013201320132013    mitjançant resolució de l'Alcaldia núm. 853853853853////2013201320132013, hom  va 
desestimar el recurs de reposiciódesestimar el recurs de reposiciódesestimar el recurs de reposiciódesestimar el recurs de reposició abans esmentat , i confirmà íntegrament la liquidació del tribut de 
referència. 

CinquèCinquèCinquèCinquè:::: La sentènciasentènciasentènciasentència  del Tribunal de Justícia de la Unió EuropeaTribunal de Justícia de la Unió EuropeaTribunal de Justícia de la Unió EuropeaTribunal de Justícia de la Unió Europea ( Sala quarta ) de 12121212    de juliol delde juliol delde juliol delde juliol del    
2012201220122012   ( dictada en els afers acumulats C-55/11, C-57/11 i C-58/11) estableix que l'article 13 de la 
Directiva 2002/20/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de març de 2002, relativa a 
l'autorització de xarxes i serveis de comunicacions electròniques ( Directiva autorització ), s'ha 
d'interpretar en el sentit que s'oposa a l'aplicació d'un cànon per drets d'instal·lació de recursos en una 
propietat pública o privada, o per sobre o per sota d'aquesta, als operadors que, sense ser propietaris 
d'aquests recursos, els utilitzen per a prestar serveis de telefonia mòbil . 

També disposa que aquest article té efecte directe, de tal manera que confereix als particulars el dret 
a invocar-lo directament davant els òrgans jurisdiccionals nacionals per a oposar -se a l'aplicació d'una 
resolució dels poders públics incompatible amb ell .
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SisèSisèSisèSisè::::     La interlocutòria del mateix Tribunalinterlocutòria del mateix Tribunalinterlocutòria del mateix Tribunalinterlocutòria del mateix Tribunal ( Sala vuitena ) de 30303030    de gener dede gener dede gener dede gener de    2014201420142014        (   adoptada en 
l'afer C-25/13 ) resol la decisió prejudicial plantejada per al Jutjat contenciós administratiu número 17 
de Barcelona en la que aquest es pregunta si la Taxa per l'aprofitament especial del domini públic 
local a favor de els empreses explotadores de serveis se subministraments d 'interès general, aplicable 
a les empreses de telefonia mòbil, està compresa dintre del concepte de “cànon per drets 
d'instal·lació”. Aquest Jutjat diferencia entre l'autorització dels drets d'instal·lació de recursos i la 
contraprestació que s'ha de rebre per l'ús de domini on s'instal·len aquests. 

En la interlocutòria exposada el Tribunal afirma que el dret de la Unió Europea s'ha d'interpretar, a la 
vista de la sentència de de 12 de juliol del 2012 abans esmentada, en el sentit que s'oposa a 
l'aplicació d'una taxa, imposada com a contrapartida per la utilització i l'explotació dels recursos 
instal·lats en una propietat pública o privada, o per sobre o per sota d'aquesta, en el sentit de l'article 
13 de la Directiva 2002/20/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de març de 2002, relativa a 
l'autorització de xarxes i serveis de comunicacions electròniques ( Directiva autorització ), als 
operadors que presten serveis de comunicacions electròniques sense ser propietaris d'aquests 
recursos.

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

IIII....    Article 219 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, estableix que l'administració 
tributària podrà revocar els seus actes en benefici dels interessats quan s'estimi que infringeixen 
manifestament la llei, quan circumstàncies sobrevingudes que afecten a una situació jurídica particular 
posen de manifest la improcedència de l'acte dictat, o quan en la tramitació del procediment s'ha 
produït indefensió als interessats. 

IIIIIIII.... Articles 10 a 12 del Reial decret 520/2005, de 13 de maig, pel que s'aprova el Reglament general de 
desenvolupament de la Llei general tributària, en matèria de revisió en via administrativa, regula el 
procediment a seguir per a la revocació dels actes administratius tributaris . 

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 ::::    Revocar dRevocar dRevocar dRevocar d''''oficioficioficiofici  la liquidació amb número de rebut 4444....581581581581....183183183183 aprovada per resolució de la 
Junta de Govern Local de 23232323    dddd''''abril delabril delabril delabril del    2013201320132013 , per un import de 42424242....020020020020,,,,08080808.-.-.-.-euroseuroseuroseuros , en concepte de 
Taxa per lTaxa per lTaxa per lTaxa per l''''aprofitament especial del domini públic local a favor de les empreses explotadores deaprofitament especial del domini públic local a favor de les empreses explotadores deaprofitament especial del domini públic local a favor de les empreses explotadores deaprofitament especial del domini públic local a favor de les empreses explotadores de    
serveis se subministraments dserveis se subministraments dserveis se subministraments dserveis se subministraments d''''interès general corresponent a linterès general corresponent a linterès general corresponent a linterès general corresponent a l''''exerciciexerciciexerciciexercici     2012201220122012 que té com a subjecte 
passiu contribuent a l'entitat    ORANGE ESPAGNE SAUORANGE ESPAGNE SAUORANGE ESPAGNE SAUORANGE ESPAGNE SAU, en la seva condició de prestadora del servei 
de telefonia mòbil, i la resolució posterior, també d'Alcaldia, núm.    853853853853////2013201320132013, de 12121212    de setembre delde setembre delde setembre delde setembre del    
2013201320132013 , que desestimava el recurs de reposició presentat   i que mantenia íntegrament la liquidació 
esmentada, per haver quedat justificat documentalment que s'ha produït un canvi de criteri 
jurisprudencial que ha posat de manifest la seva improcedència .

SegonSegonSegonSegon::::    Retornar a ORANGE ESPAGNE SORANGE ESPAGNE SORANGE ESPAGNE SORANGE ESPAGNE SAAAAUUUU llll''''avavavaval bancarial bancarial bancarial bancari presentat, estès per Bankia SA el 30 de 
maig del 2013 , amb número d'inscripció al Registre Especial d' Avals 2013201320132013////101101101101....222222222222  per un import de  
42424242....020020020020,,,,08080808.-.-.-.-euroseuroseuroseuros.

TercerTercerTercerTercer :::: Notificar aquesta resolució a    ORANGE ESPAGNE SAUORANGE ESPAGNE SAUORANGE ESPAGNE SAUORANGE ESPAGNE SAU    amb direcció fiscal corresponent al 
Parc Empresarial de La Finca, Paseo del Club Deportivo, 1, ( Edifici 8 ) 28.223 de Pozuelo de Alarcón 
( MADRID ) , i al Servei de Tresoreria.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
5555).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA APROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA APROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA APROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A    
COFFEE YAGUNACOFFEE YAGUNACOFFEE YAGUNACOFFEE YAGUNA,,,,    SLSLSLSL,,,,    AMB CIF BAMB CIF BAMB CIF BAMB CIF B66029356660293566602935666029356,,,,    EN CONCEPTE DE FINANÇAMENT DE LAEN CONCEPTE DE FINANÇAMENT DE LAEN CONCEPTE DE FINANÇAMENT DE LAEN CONCEPTE DE FINANÇAMENT DE LA    
DESPESA D’INTERESSOS DEL PRÉSTECDESPESA D’INTERESSOS DEL PRÉSTECDESPESA D’INTERESSOS DEL PRÉSTECDESPESA D’INTERESSOS DEL PRÉSTEC,,,,    D’ACORD AMB EL QUE ESTABLEIXEN LES BASESD’ACORD AMB EL QUE ESTABLEIXEN LES BASESD’ACORD AMB EL QUE ESTABLEIXEN LES BASESD’ACORD AMB EL QUE ESTABLEIXEN LES BASES    
DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS AL FINANÇAMENT D’INICIATIVES EMPRESARIALS DE LESDE LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS AL FINANÇAMENT D’INICIATIVES EMPRESARIALS DE LESDE LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS AL FINANÇAMENT D’INICIATIVES EMPRESARIALS DE LESDE LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS AL FINANÇAMENT D’INICIATIVES EMPRESARIALS DE LES    
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PERSONES EMPRENEDORES DE GRANOLLERSPERSONES EMPRENEDORES DE GRANOLLERSPERSONES EMPRENEDORES DE GRANOLLERSPERSONES EMPRENEDORES DE GRANOLLERS

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

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

2222.... Dins del termini establert a tal efecte, la Sra. Ana Isabel González Olivares, amb NIF 53126181E, 
sòcia i administradora de l’empresa    Coffee YagunaCoffee YagunaCoffee YagunaCoffee Yaguna,,,,    SLSLSLSL, presenta en data 20202020    de novembre dede novembre dede novembre dede novembre de    2013201320132013 
instància a Granollers Mercat –edifici Can Muntanyola- amb núm. de registre d’entrada 21.422; en la 
qual es sol·licita una subvenció per un import de 5555....257257257257,,,,54545454    euroseuroseuroseuros....

3333.... Un cop valorada satisfactòriament la sol·licitud esmentada, en data 3333    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de    2013201320132013, lalalala    
Junta de Govern LocalJunta de Govern LocalJunta de Govern LocalJunta de Govern Local de l’Ajuntament de Granollers va aprovar atorgar una subvenció de 5555....257257257257,,,,54545454    
euroseuroseuroseuros a l’empresa, Coffee Yaguna SLCoffee Yaguna SLCoffee Yaguna SLCoffee Yaguna SL,,,, amb NIF BNIF BNIF BNIF B66029356660293566602935666029356, en concepte de finançament de la 
despesa d’interessos generats pel préstec atorgat per l’entitat BBVABBVABBVABBVA, amb número de préstec: 
0182018201820182....1714171417141714....964964964964....0003552527000355252700035525270003552527, amb càrrec a l’aplicació pressupostària HHHH160160160160....24152241522415224152....47000470004700047000    
“Subvenció Empreses Foment Emprenedoria”“Subvenció Empreses Foment Emprenedoria”“Subvenció Empreses Foment Emprenedoria”“Subvenció Empreses Foment Emprenedoria” del Pressupost de l’Ajuntament de Granollers per a 
l’exercici 2013, destinada a amortitzar el capital principal del préstec concedit .

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

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

5555.... La Sra. Ana Isabel González Olivares, amb NIF 53126181E, ha presentat amb posterioritat a 
l'atorgament de la subvenció l'escrit de l'entitat bancària conforme s’ha aplicat la subvenció atorgada 
a la reducció del principal del préstec, i va acompanyar el nou quadre d’amortització del préstec.

6666.... En data 2222    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de    2014201420142014, la Sra. Ana Isabel González Olivares, representant de l’empresa 
Coffee Yaguna SLCoffee Yaguna SLCoffee Yaguna SLCoffee Yaguna SL,,,,    amb CIF Bamb CIF Bamb CIF Bamb CIF B66029356660293566602935666029356, ha presentat a l’Ajuntament de Granollers, amb registreregistreregistreregistre     
d’entrada númd’entrada númd’entrada númd’entrada núm ....    23232323....503503503503, la documentació corresponent a la justificació de la subvenció rebuda :

a) Declaració conforme el préstec objecte de la subvenció ha estat destinat en la seva totalitat a la 
constitució i posada en marxa de l’activitat empresarial Coffee Yaguna SLCoffee Yaguna SLCoffee Yaguna SLCoffee Yaguna SL,,,,    amb CIF Bamb CIF Bamb CIF Bamb CIF B66029356660293566602935666029356, en 
el que la Sra. Ana Isabel González Olivares hi consta com a sòcia administradora . 

b) Documentació que acredita el manteniment de l’activitat de l’empresa passat un any des de 
l’atorgament de l’ajut: liquidació de l’IVA modelliquidació de l’IVA modelliquidació de l’IVA modelliquidació de l’IVA model    303303303303,,,,    del tercer trimestre dedel tercer trimestre dedel tercer trimestre dedel tercer trimestre de    2014201420142014 presentat 
telemàticament a la delegació d’Hisenda i còpia de l’alta censalcòpia de l’alta censalcòpia de l’alta censalcòpia de l’alta censal     ((((modelmodelmodelmodel    036036036036)))) 

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

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

9999.... Els conceptes de despesa presentats s’adapten a les destinacions aprovades en la concessió de 
la subvenció, així com les condicions i els termes de subvenció d’acord amb la proposició o l’acord 
d’aprovació.
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10101010.... L’execució de la subvenció ha estat gestionada de forma adient i la documentació presentada 
justifica plenament aquesta correcta execució, acreditant-se formalment que l’interessat ha complert 
totes les seves obligacions legals i fiscals en relació a l’execució realitzada .

11111111.... Vist informe de data 22 de desembre de 2014, del director de Granollers Mercat, Sr. Jordi Táboas 
Suárez.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Aprovar la justificació de la subvenció concedida a Coffee YagunaCoffee YagunaCoffee YagunaCoffee Yaguna,,,,    SLSLSLSL, amb CIF BBBB66029356660293566602935666029356, 
per un import de 5555....257257257257,,,,54545454    euroseuroseuroseuros, en el marc de la convocatòria d’ajuts al finançament d’iniciatives 
empresarials de les persones emprenedores de Granollers, complint les condicions i destinacions 
aprovades a l’expedient de concessió.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Notificar l'acord al departament d'Intervenció i a Coffee YagunaCoffee YagunaCoffee YagunaCoffee Yaguna ,,,,    SLSLSLSL.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

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

6666).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LA CONCESSIÓ DELS AJUTS ATORGATS EN EL MARCDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LA CONCESSIÓ DELS AJUTS ATORGATS EN EL MARCDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LA CONCESSIÓ DELS AJUTS ATORGATS EN EL MARCDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LA CONCESSIÓ DELS AJUTS ATORGATS EN EL MARC    
DE PROGRAMA COMPLEMENTARI DE FINANÇAMENT DE LES LLARS DDE PROGRAMA COMPLEMENTARI DE FINANÇAMENT DE LES LLARS DDE PROGRAMA COMPLEMENTARI DE FINANÇAMENT DE LES LLARS DDE PROGRAMA COMPLEMENTARI DE FINANÇAMENT DE LES LLARS D''''INFANTS DEINFANTS DEINFANTS DEINFANTS DE    
TITULARITAT MUNICIPAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONATITULARITAT MUNICIPAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONATITULARITAT MUNICIPAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONATITULARITAT MUNICIPAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA ....    CURSCURSCURSCURS    2012201220122012////13131313

El 7 de novembre de 2013, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió extraordinària 
va aprovar el dictamen que proposa aprovar en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, 
el “Programa complementari d'urgència social”, el seu règim de concertació i la corresponent resolució 
de concessió d'ajuts.

Concretament un dels ajuts que s'atorguen en el marc del Programa complementari és la línia de 
suport “escolarització 0-3 anys”, amb la que es pretén recolzar els Ajuntaments que han dut a terme 
un esforç important per la creació de places públiques per infants de 0 a 3 anys i que no han traslladat 
la pressió de finançament d'aquests serveis a les famílies. Es tracta, de col·laborar en el sosteniment 
de les places públiques de les llars d'infants de titularitat municipal, per mitjà de pagaments per a la 
consolidació de places, i de promoure la formalització d'acords financers entre administracions per tal 
de contribuir al funcionament i a la sostenibilitat d'aquests centres i, a més agilitar els pagaments 
pendents, tal i com el Parlament insta al Govern de la Generalitat mitjançant la Resolució publicada el 
passat dos d'octubre d'enguany al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya. 

En data 10 de desembre la Junta de Govern Local va acceptar la concessió d'una línia de suport  
“Escolarització 0-3 anys” dins el programa esmentat. L'import d'aquella primera subvenció era 
104.484,51 € i que corresponia a 462,32€ per alumne matriculat.

El 24 d'abril de 2014 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió extraordinària va 
aprovar el dictamen que proposa aprovar el Programa complementari de finançament de les llarsPrograma complementari de finançament de les llarsPrograma complementari de finançament de les llarsPrograma complementari de finançament de les llars    
dddd''''infants de titularitat municipalinfants de titularitat municipalinfants de titularitat municipalinfants de titularitat municipal....    Programa complementari de les aportacions que ja s'havien formulat 
a través de la línia de suport “escolarització 0-3 anys”, en el marc del “Programa complementari 
d'urgència social” aprovat el 7 de novembre de 2013.

En el detall de l'acord, entre altres deia:

- L'import màxim de l'ajut a atorgar a cada ens destinatari, prèvia sol·licitud, complementarà els ajuts 
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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 .

En data 9 de setembre de 2014 la Junta de Govern Local va aprovar acollir-se a aquesta nova línia de 
subvenció.

En data 13 de novembre de 2014  la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió 
extraordinària va aprovar la resolució definitiva dels ajuts atorgats en el  marc del “ Programa 
complementari de finançament de les llars d'infants de titularitat municipal” prèvia regularització dels 
concedits en el si de la línia  de suport “escolarització 0-3 anys” del Programa complementari 
d’urgència social” en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals  2012-2015”.

L'acord recull que s'ha calculat l'import que correspondria a cada alumne en funció del màxim previst 
per la Generalitat de Catalunya , de 875 euros, restant el que es va atorgar en el “Programa d'urgència 
social” (462,32€). Aquest resultat és de  412,68€ per alumne.

Segons les dades de matriculació la quantia subvencionada aprovada és de 81.015,49€.

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. Acceptar la subvenció de la Diputació de Barcelona que ha concedit a l'Ajuntament de 
Granollers corresponent a la línia de suport per al finançament de les llars d'infants de titularitat 
municipal, per al curs 2012/2013;

Actuació Import 
concedit

Codi XGL Núm. Registre 
d'inici

Operació 
comptable

Posició

Programa complementari de finançament 
de les llars d'infants de titularitat municipal

81.015,49 € 14/X/113025 1440015531 1403005334 64

SEGON. Imputar el total concedit de 81.015,49 € a la partida d'ingressos H416.46121 Diputació 
urgència social EEBB.

TERCER. Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona i a l'Àrea Econòmica de l'Ajuntament de 
Granollers.

QUART.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 APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR L''''ADHESIÓ DE GRANOLLERS ESCENAADHESIÓ DE GRANOLLERS ESCENAADHESIÓ DE GRANOLLERS ESCENAADHESIÓ DE GRANOLLERS ESCENA,,,,    SL AL CIRCUITSL AL CIRCUITSL AL CIRCUITSL AL CIRCUIT    
DE LA XARXA DDE LA XARXA DDE LA XARXA DDE LA XARXA D''''ESPAIS ESCÈNICS MUNICIPALS DE LESPAIS ESCÈNICS MUNICIPALS DE LESPAIS ESCÈNICS MUNICIPALS DE LESPAIS ESCÈNICS MUNICIPALS DE L''''ÀREA DE PRESIDÈNCIA DE LAÀREA DE PRESIDÈNCIA DE LAÀREA DE PRESIDÈNCIA DE LAÀREA DE PRESIDÈNCIA DE LA    
DIPUTACIÓ DE BARCELONADIPUTACIÓ DE BARCELONADIPUTACIÓ DE BARCELONADIPUTACIÓ DE BARCELONA     ((((2015201520152015----2018201820182018))))

L’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona, per tal de donar suport a les programacions 
municipals d’arts escèniques i musicals professionals que es realitzen en espais escènics municipals, 
es proposa impulsar i coordinar el Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals, un programa 
gestionat per l’Oficina de Difusió Artística, que coordina les estratègies de programació i difusió 
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artístiques comunes dels municipis adherits. La Participació al circuit dóna dret a gaudir dels serveis i 
accions que aquest dugui a terme per tal d’impulsar l’activitat dels espais escènics de titularitat 
municipal, o privats amb els quals l’ens local hagi establert acords formals de col·laboració .

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Granollers, de  26 de juny de 2012, va aprovar l'adhesió al 
Protocol del Circuit de la Xarxa d'Espais Escènics Municipals de l'Àrea del coneixement i Noves 
Tecnologies de la diputació de Barcelona pel període 2012-2014.

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de 30 d’octubre 2014, ha aprovat un nou protocol 
pel Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals de l’Àrea de Presidència de la Diputació de 
Barcelona. Aquest protocol descriu els serveis (inclòs el suport econòmic) que la Diputació de 
Barcelona presta a les programacions estables i professionals d’arts escèniques i de música dels 
municipis de la demarcació de Barcelona, en regula el seu funcionament i fixa les obligacions que han 
d’acomplir tant els ajuntaments com la Corporació provincial .

Mitjançant l’acte d’adhesió, la Diputació i Granollers Escena, S.L. passen a compartir objectius 
comuns, una mateixa metodologia de treball conjunta i unes línies estratègiques al servei d’aquests 
objectius, la finalitat dels quals són impulsar les programacions artístiques estables municipals, 
proposar i coordinar serveis de suport tècnic i econòmic i assessorar als ens locals en matèria de 
difusió artística. 

Granollers Escena, S.L. es una societat mercantil participada íntegrament per l’Ajuntament de 
Granollers.

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 participació de Granollers Escena SL en la Xarxa d'Espais Escènics Municipals 
de l'Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona pel període 2015-2018. 

SEGONSEGONSEGONSEGON.- Resta assabentada del contingut del protocol Circuit de la Xarxa d'Espais Escènics 
Municipals de l'Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona pel període 2015-2018  i que té el 
redactat següent:

PROTOCOL D’ADHESIÓ AL CIRCUIT DE LA XARXA D’ESPAIS ESCÈNICS MUNICIPALS DE L’ÀREA DEPROTOCOL D’ADHESIÓ AL CIRCUIT DE LA XARXA D’ESPAIS ESCÈNICS MUNICIPALS DE L’ÀREA DEPROTOCOL D’ADHESIÓ AL CIRCUIT DE LA XARXA D’ESPAIS ESCÈNICS MUNICIPALS DE L’ÀREA DEPROTOCOL D’ADHESIÓ AL CIRCUIT DE LA XARXA D’ESPAIS ESCÈNICS MUNICIPALS DE L’ÀREA DE    
PRESIDÈNCIA DE LA DIPUTACIÓ DE  BARCELONAPRESIDÈNCIA DE LA DIPUTACIÓ DE  BARCELONAPRESIDÈNCIA DE LA DIPUTACIÓ DE  BARCELONAPRESIDÈNCIA DE LA DIPUTACIÓ DE  BARCELONA     ((((2015201520152015----2018201820182018))))

PreàmbulPreàmbulPreàmbulPreàmbul
L’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona, per tal de donar suport a les programacions municipals 
d’arts escèniques i musicals professionals que es realitzen en espais escènics municipals, impulsa i coordina el 
Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals (en endavant Circuit). El Circuit és un programa gestionat per 
l’Oficina de Difusió Artística, que coordina les estratègies de programació i difusió artístiques dels municipis 
adherits. La participació al Circuit dona dret a  gaudir dels serveis i accions que aquest dugui a terme per tal 
d’impulsar l’activitat dels espais escènics de titularitat municipal, o privats amb els quals l’ens local hagi establert 
acords formals de col·laboració.

PrimerPrimerPrimerPrimer.-.-.-.-    ObjecteObjecteObjecteObjecte     
El Circuit té per objecte, mitjançant aquest Protocol, formalitzar la relació entre els ens locals que gestionen els 
espais escènics de la província de Barcelona i la Diputació de Barcelona. La finalitat principal del Circuit és crear 
una xarxa per impulsar les programacions artístiques estables municipals, proposar i coordinar serveis de suport 
tècnic i econòmic i assessorar als ens locals en matèria de difusió artística .

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-        ObjectiusObjectiusObjectiusObjectius
Promoure l’activitat escènica i musical municipal amb criteris de professionalitat i de qualitat .

Millorar i reforçar la gestió municipal de les polítiques de difusió escènica i musical: els equipaments, les 
organitzacions i els equips humans.

Dotar d’eines i recursos als municipis, amb respecte per l’autonomia d’aquests, per estructurar una oferta 
estable de difusió de les arts escèniques i musicals .
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Vertebrar i difondre una xarxa d’equipaments per tal que puguin circular espectacles i concerts en les millors 
condicions per als municipis.

Promoure la diversitat de la creació artística en els seus diferents formats i llenguatges i l’esperit crític .

Impulsar estratègies de comunicació i de creació i formació de públics de les arts escèniques i musicals .

Promoure programes educatius, socials i comunitaris relacionats amb les arts en viu .

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-            Definició dels partícipsDefinició dels partícipsDefinició dels partícipsDefinició dels partícips
Es consideren partícips del Protocol d’adhesió al Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals per al període 
2015-2018: 

- La Diputació de Barcelona, com a impulsora del Protocol.

- Els ajuntaments, les entitats municipals descentralitzades, els organismes autònoms locals, les entitats 
públiques empresarials i les societats mercantils participades pels ens locals, i altres ens instrumentals en els 
quals l’ens local de referència hagi deferit la gestió dels espais escènics municipals que s’adhereixin al Protocol .

Els beneficiaris últims i principals d’aquesta concertació i cooperació són els ciutadans .

QuartQuartQuartQuart .-.-.-.-        Requisits per participar en el CircuitRequisits per participar en el CircuitRequisits per participar en el CircuitRequisits per participar en el Circuit
Seran requisits indispensables per sol·licitar l’adhesió al Protocol i participar en els òrgans i serveis que presta el 
Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals , els següents: 

1. Disposar i mantenir un espai escènic (teatre o auditori) o un espai polivalent adaptat a l’activitat escènica en 
condicions adequades per desenvolupar una programació artística . 

L’espai ha de disposar de:
la llicència o comunicació en el cas de teatres privats .
un pla d’autoprotecció i/o emergència redactat per una persona tècnica competent d’acord amb el que disposa 
el Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures 
d’autoprotecció i es fixa el continguts d’aquestes mesures :
-els espais amb un aforament autoritzat comprès entre 500 i 2.000 persones han de fer un pla d’autoprotecció 
d’acord amb la normativa específica reguladora .
-els espais amb un aforament autoritzat inferior a  500 persones han de fer un pla d’emergència .
les assegurances de responsabilitat civil obligatòries .

2. Disposar com a mínim d’una persona responsable de gestió de l’esmentat equipament .

3. Mantenir una programació professional estable anual amb els mínims següents segons el volum del municipi :

Municipis fins a 5.000 habitants: cal que realitzin un mínim de 2 activitats escèniques i/o musicals professionals. 

Municipis d’entre 5.001 a 25.000 habitants: cal que realitzin un mínim de 5 activitats escèniques i/o musicals 
professionals. 

Municipis d’entre 25.001 a 50.000 habitants: cal que realitzin un mínim de 8 activitats escèniques i/o musicals 
professionals. 

Municipis de més de 50.001 habitants: cal que realitzin un mínim de 12 activitats escèniques i/o musicals 
professionals. 

En aquestes programacions es poden incloure espectacles d’interior i de carrer. No es podran incloure els 
espectacles que es realitzin en dies de festa major, excepte els espectacles d’arts de carrer  que, de manera 
excepcional i degudament justificats, podran ser comptabilitzats per aconseguir els mínims de programació 
exigida.

4. Els municipis de més de 25.000 habitants hauran de vetllar per diversificar l’oferta amb la inclusió de 
propostes de teatre, música, dansa i circ dins la programació. 

5. Aprovar i aplicar una política de preus per als espectacles inclosos dins la temporada, amb l’excepció de les 
propostes artístiques que s’hagin concebut per fer -se al carrer que podran ser gratuïtes.

En el moment de sol·licitar l’adhesió al Protocol, els ajuntaments hauran d’acreditar tots aquests requisits 
mitjançant la certificació per part de fedatari públic de l’ens local. En el cas de les empreses descentralitzades, 
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els organismes autònoms locals, les entitats públiques empresarials i les societats mercantils participades pels 
ens locals i altres ens instrumentals en els quals l’ens local de referència hagi deferit la gestió dels espais 
escènics municipals hauran d’acreditar aquest requisits mitjançant certificació del representant legal de l’entitat .

Queden exempts d’acreditar el punt 1 d’aquest apartat del Protocol els ens locals adherits a l’anterior Protocol 
que certifiquin que no s'han portat a terme modificacions substancials i que continua vigent la documentació 
aportada per a l'adhesió al Protocol 2012-14.

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.-    Compromisos dels ens localsCompromisos dels ens localsCompromisos dels ens localsCompromisos dels ens locals
- Disposar d’un pressupost per garantir l’estabilitat i regularitat de la programació .

- Dedicar un tècnic/tècnica a la gestió de la programació que serà l’encarregat/da de dur a terme totes les 
gestions referents al programa i mantenir els contactes amb l’Oficina de Difusió Artística . 

- Informar periòdicament a l’Oficina de Difusió Artística sobre la totalitat de les funcions i concerts 
professionals inclosos a la programació estable del seu municipi i lliurar les dades estadístiques que es 
requereixin des del Circuit per tal d’elaborar un informe anual sobre la programació de la província de Barcelona. 
Per tal de la transmetre de l’esmentada informació la Diputació de Barcelona facilitarà l’accés a una aplicació 
informàtica d’accés restringit pròpia o externa . En la difusió de l’informe anual es respectarà la confidencialitat de 
les dades referides a cada municipi .  

- Abonar els drets d’autor a la Societat General d’Autors i Editors o a l’entitat de gestió que correspongui .

- Disposar i mantenir correctament unes infraestructures dedicades a la difusió i exhibició de les arts 
escèniques i musicals.

- Participar a les reunions de la Comissió de tècnics municipals de difusió artística organitzada per l’Oficina de 
Difusió Artística, anomenada a partir d’ara Comissió Escena. La Comissió Escena funcionarà com a òrgan 
consultiu del Circuit i es reunirà semestralment .

- Lliurar a la Diputació de Barcelona la informació de l’espai escènic, la seva activitat i el seu pla de 
comunicació quan sigui requerida. 

- Fer esment dels ajuts de la Diputació de Barcelona en tota la documentació generada per l’activitat 
cooperada, en particular fulletons, anuncis i altres elements de divulgació com ara materials audiovisuals o 
qualsevol altre mitjà de difusió que serveixi de suport al producte resultant de la col·laboració, mitjançant la 
inclusió del logotip de la Diputació de Barcelona .

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.-    Compromisos de la Diputació de BarcelonaCompromisos de la Diputació de BarcelonaCompromisos de la Diputació de BarcelonaCompromisos de la Diputació de Barcelona
- Donar resposta a les demandes del municipis adherits al Circuit, referides a suport econòmic o a 
assessoraments derivats de la gestió de la programació .  

- Destinar un pressupost suficient per garantir el suport a les programacions professionals municipals .

- Destinar uns recursos humans suficients per respondre les diverses tasques derivades de la gestió del 
programa.

- Oferir uns serveis de qualitat als membres partícips, per tal de facilitar la seva presa de decisions: garantint 
l’accés a l’oferta artística, a la formació i a l’assessorament per al millor desenvolupament de les seves tasques , i 
defensant els seus interessos i el paper dels ens local en les polítiques de difusió artística . 

- Impulsar polítiques i donar suport  a les estratègies de comunicació i foment de públics de les programacions 
artístiques municipals, i a la promoció de programes educatius, socials i comunitaris relacionats amb les arts en 
viu.

- Vetllar pel treball en xarxa dels municipis adherits i afavorir la participació d’aquests en la gestió i les 
reunions del Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals .

- Vetllar per a que les programacions municipals atenguin la diversitat de gèneres (teatre, música, dansa, circ, 
etc.) i que incorporin noves creacions.

SetèSetèSetèSetè.-.-.-.-    Organització del CircuitOrganització del CircuitOrganització del CircuitOrganització del Circuit
L’oficina de Difusió Artística de la Diputació de Barcelona exercirà les funcions d’impuls, coordinació i seguiment 
de les activitats incloses dins el Circuit així com l’organització, gestió i coordinació institucional de tot allò que 
sigui necessari per al bon desenvolupament del programa , per això s’organitzarà en els següents òrgans :



12

I. Comissió EscenaComissió EscenaComissió EscenaComissió Escena....    És l’òrgan de participació dels ens locals que estan adherits al Circuit i en el qual els 
seus representants poden expressar els seus interessos sobre les estratègies públiques de suport a la difusió 
artística i les qüestions derivades de la seva gestió . 

La Comissió Escena està integrada per tècnics municipals, responsables de les programacions dels espais 
escènics, designats pels ens locals adherits. L’Oficina de Difusió Artística és la responsable de convocar i 
coordinar les tasques de la Comissió Escena que es realitzaran com a mínim dos cops a l’any .

II. Comissions ArtístiquesComissions ArtístiquesComissions ArtístiquesComissions Artístiques....    Són taules de treball integrades per tècnics municipals, encarregades d’assessorar 
al Circuit sobre l’oferta artística i de fer una tria dels espectacles i concerts que poden tenir més interès pels 
municipis.

Existeixen tres comissions específiques: la comissió de seguiment i valoració de propostes de teatre, dansa i 
circ;  la comissió de seguiment i valoració de propostes de música, i la comissió de seguiment i valoració de 
propostes adreçades al públic familiar .

Aquestes comissions estan formades per un màxim de deu tècnics municipals i dos representants de l’Oficina de 
Difusió Artística. En determinats casos, es pot requerir la participació d’experts externs. La composició de les 
comissions artístiques ha de garantir que estiguin representats municipis de diferents característiques pel que fa 
al volum d’habitants i al tipus d’equipaments . 

VuitèVuitèVuitèVuitè.-.-.-.-    Principals serveis per als ens locals adheritsPrincipals serveis per als ens locals adheritsPrincipals serveis per als ens locals adheritsPrincipals serveis per als ens locals adherits
a) Suport econòmic a les programacions estables de difusió artística dels ens localsSuport econòmic a les programacions estables de difusió artística dels ens localsSuport econòmic a les programacions estables de difusió artística dels ens localsSuport econòmic a les programacions estables de difusió artística dels ens locals ,,,,    en el marc del Circuiten el marc del Circuiten el marc del Circuiten el marc del Circuit

El Circuit és l’eina mitjançant la qual l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona dona suport a la 
programacions estables de difusió artística de caràcter professional de música i arts escèniques. Els ens 
partícips adherits al Circuit poden sol·licitar suport per a realitzar espectacles d’arts en viu que formen part de 
programacions estables, organitzats directa o indirectament per l’ajuntament, que es realitzin en espais escènics 
de titularitat municipal o privats amb els quals l’ajuntament hagi establert algun acord formal de col·laboració .

Tots els espectacles s’han de dur a terme en un espai que permeti el control d’accés a través d’una entrada de 
pagament, a excepció dels espectacles concebuts per a ser realitzats en un espai obert o de manera itinerant 
(arts de carrer). 

L’abast del suport econòmic es basa en diferents variables : 

el nombre d’habitants del municipi,
el cost del caixet  en funció del format i de l’interès artístic , cultural i social de l’espectacle o concert ,
i la disponibilitat de recursos del pressupost destinat per l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona .

La Diputació de Barcelona, atenent a la disposició pressupostària, podrà donar suport i fer promoció específica 
d’alguns dels espectacles per iniciativa pròpia, prèvia consulta i aval dels programadors municipals a través dels 
òrgans de participació dels quals disposa el Circuit. S’haurà de garantir les mateixes condicions d’accés per a 
tots els ens locals adherits.

L’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona podrà establir convenis de col·laboració amb els ajuntaments 
que tinguin espais escènics de referència al territori de la demarcació . 

Per a establir aquests convenis es valorarà de manera especial que la programació dels equipaments  inclogui la 
major diversitat de gèneres i llenguatges artístics possibles, la projecció supramunicipal de l’oferta i que 
l’estructura de gestió de l’equipament destini uns recursos per a abordar estratègies de públics, de comunicació i 
a impulsar programes educatius, socials i comunitaris relacionals amb les arts en viu .

b) Suport a les polítiques de comunicacióSuport a les polítiques de comunicacióSuport a les polítiques de comunicacióSuport a les polítiques de comunicació,,,,    de creació i formació de públics i altres programes educatiusde creació i formació de públics i altres programes educatiusde creació i formació de públics i altres programes educatiusde creació i formació de públics i altres programes educatius,,,,    
socials i comunitaris de les programacions artístiques municipals relacionades amb les arts en viusocials i comunitaris de les programacions artístiques municipals relacionades amb les arts en viusocials i comunitaris de les programacions artístiques municipals relacionades amb les arts en viusocials i comunitaris de les programacions artístiques municipals relacionades amb les arts en viu

L'Àrea de Presidència, mitjançant l'Oficina de Difusió Artística, posa una atenció especial en les polítiques 
d’ampliació de públics cap a la cultura, això es tradueix en el desplegament d’un seguit d’estratègies per a 
impulsar i  donar suport als programes municipals de comunicació i creació i formació de públics .

Des de l’Oficina de Difusió Artística s’impulsarà l’organització d’accions de promoció dels espectacles i concerts 
de la programació dels teatres municipals per tal d’intentar captar nous públics . 

Així mateix i atenent a la disposició pressupostària es podran establir línees i mecanismes per finançar els 
projectes de comunicació i públics dels espais escènics i els programes educatius, socials i comunitaris 
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relacionats amb les arts en viu dels ens partícips .

c) Assessorament i formacióAssessorament i formacióAssessorament i formacióAssessorament i formació

L'Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant l'Oficina de Difusió Artística,  es compromet a 
oferir als ens partícips informació i assessorament artístic i tècnic per a qüestions derivades de la programació 
municipal i el bon funcionament dels equipaments escènics locals . 

Des de l’Oficina de Difusió Artística també s’oferirà formació adreçada als tècnics municipals, per tal de millorar 
la professionalització de la gestió de l’activitat dels espais escènics municipals . 

d) Informació i difusió de les propostes artístiquesInformació i difusió de les propostes artístiquesInformació i difusió de les propostes artístiquesInformació i difusió de les propostes artístiques

L’Oficina de Difusió Artística mantindrà una base de dades amb informació de l’oferta escènica i musical i 
l’agenda d’activitats dels espais escènics municipals. Aquesta informació es difondrà a través d’una web 
específica.

Des de l’Oficina de Difusió Artística també es farà difusió entre els tècnics municipals d’informació sobre 
espectacles i concerts que les comissions artístiques destaquin segons criteris de professionalitat, qualitat i 
interès per a les programacions dels espais escènics .

e) Borsa de lloguer de material escènicBorsa de lloguer de material escènicBorsa de lloguer de material escènicBorsa de lloguer de material escènic

L’Oficina de Difusió Artística oferirà una borsa de lloguer de material escènic per facilitar al màxim que les 
programacions estables d’arts escèniques professionals es puguin dur a terme en condicions òptimes .

La vigència de la borsa de lloguer estarà condicionada a la disponibilitat pressupostària de la Diputació de 
Barcelona i al manteniment d’una demanda municipal en aquest sentit per ajudar a cobrir la insuficient dotació de 
recursos tècnics que alguns espais tenen actualment per programar espectacles amb una certa complexitat 
tècnica. 

f) Anàlisi i avaluació de l’activitat dels espais escènicsAnàlisi i avaluació de l’activitat dels espais escènicsAnàlisi i avaluació de l’activitat dels espais escènicsAnàlisi i avaluació de l’activitat dels espais escènics::::    Cercle de comparació intermunicipal i Estudi deCercle de comparació intermunicipal i Estudi deCercle de comparació intermunicipal i Estudi deCercle de comparació intermunicipal i Estudi de    
programacions municipalsprogramacions municipalsprogramacions municipalsprogramacions municipals

El Cercle de comparació intermunicipal d’Espais Escènics pretén la millora de la qualitat dels espais escènics 
municipals partint de la definició i validació d’indicadors dels espais de cada municipi, l’anàlisi de resultats, i la 
comparació entre diferents municipis per identificar bones pràctiques .

L’Oficina de Difusió Artística elaborarà i difondrà anualment un informe amb els resultats estadístics de les 
funcions realitzades per tots els espais escènics adherits i fomentarà la participació al Cercle de comparació 
intermunicipal    – iniciativa impulsada pel Servei de Programació de la Diputació de Barcelona - dels espais 
escènics del Circuit que compleixin amb els requisits establerts .

g) Participació en xarxes i coordinació amb altres institucionsParticipació en xarxes i coordinació amb altres institucionsParticipació en xarxes i coordinació amb altres institucionsParticipació en xarxes i coordinació amb altres institucions

La Diputació de Barcelona per impulsar el Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals podrà establir acords 
amb altres institucions i associacions culturals i participar en xarxes i associacions professionals del seu àmbit .

La participació en xarxes i la signatura d’acords institucionals han de garantir l’ampliació de nous serveis 
(assessorament, formació professional, creació i formació de públics, i millor finançament, entre d’altres) per als 
ens locals adherits i l’accés a plataformes de difusió i/o a una informació privilegiada de l’àmbit de les arts 
escèniques i musicals.

NovèNovèNovèNovè.-.-.-.-    Procediment d’adhesióProcediment d’adhesióProcediment d’adhesióProcediment d’adhesió
Per a garantir el principi de publicitat i lliure concurrència es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona un anunci de l’aprovació del Protocol obrint el termini de presentació de sol·licituds d’adhesió . 

La voluntat d’adhesió al Protocol ha de ser aprovada pels òrgans competents dels ens locals i notificada a la 
Diputació de Barcelona.

Els organismes autònoms locals, les entitats públiques empresarials, les societats mercantils participades pels 
ens locals, i també altres ens instrumentals dels ens locals han d’acompanyar a la seva voluntat d’adhesió, 
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aprovada per part de l’òrgan competent de l’ens , un acte d’autorització de l’adhesió al Protocol per part de l’òrgan  
competent de l’ens local del qual depèn. S’acreditarà mitjançant un certificat dels anteriors acords signat pel/per 
la secretari/ària amb el vist-i-plau de l’alcalde/essa de l’ens.

A l’acord d’adhesió cal adjuntar la certificació conforme es compleixen tots els requisits per participar en el 
Circuit, tal i com es recull al punt quart d’aquest Protocol .

L’adhesió serà efectiva un cop constatada per la Diputació, que només s’hi pot oposar si contravé les 
determinacions del present Protocol o és incompatible amb aquestes . Si, a judici de la Diputació, les peculiaritats 
d’alguna adhesió ho aconsellen, es pot formalitzar en darrer terme mitjançant un conveni singular .

La Diputació de Barcelona restarà oberta a les noves adhesions que els ens locals de la província trametin al 
llarg de la vigència del Protocol.

La iniciació del tràmit per part de l’ens local, mitjançant la notificació a la Diputació de Barcelona de la seva 
voluntat d’adhesió és un requisit indispensable per la sol·licitud de qualsevol ajut i la formalització de qualsevol 
actuació derivada del Protocol del Circuit .

DesèDesèDesèDesè.-.-.-.-    VigènciaVigènciaVigènciaVigència
Aquest Protocol serà vigent des de l’1 de gener de 2015 fins el 31 de desembre de 2018, amb possibilitat de 
pròrroga expressa per un període de dos anys més . 

OnzèOnzèOnzèOnzè.-.-.-.-    Règim jurídic instrumental del ProtocolRègim jurídic instrumental del ProtocolRègim jurídic instrumental del ProtocolRègim jurídic instrumental del Protocol
El present Protocol es fonamenta, des del punt de vista instrumental, en les previsions normatives següents :

Arts. 31.2 i 36.1 i 2 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local LRBRL), i l’article 92 
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 (LMC), en tant que aquests preceptes legitimen a les diputacions catalanes per cooperar amb els 
municipis de la seva demarcació territorial en la realització d’obres, serveis i activitats de competència municipal 
mitjançant qualsevol fórmula d’assistència i cooperació que procuri assegurar la prestació integral i adequada, 
en la totalitat del territori provincial, dels serveis de competència municipal . 

Art. 10 i 57 LBRL, i 144.c) i 150 LMC, que, a banda de reflectir els deures de col·laboració i cooperació recíproca 
que vinculen totes les administracions públiques locals, estableixen clarament la possibilitat que aquests deures 
s’instrumentin a través de convenis interadministratius .

Art. 303 a 311 del Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya (ROAS), aprovat per 
mitjà del Decret 179/1995, de 13 de juny, que desplega el règim jurídic dels convenis interadministratius que 
poden subscriure els ens locals .

La resta de normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del Protocol .

TERCERTERCERTERCERTERCER.  Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona i a Granollers Escena SL .

QUARTQUARTQUARTQUART. Contra aquest acte administratiu no es podrà interposar cap recurs en via administrativa. No 
obstant això, de conformitat amb l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
Jurisdicció Contenciosa Administrativa, es podrà efectuar el requeriment a què es refereix l'esmentat 
precepte en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de 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 requeriment 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 dos mesos . 

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

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT



15

 
8888).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA JUSTIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A LA JUSTIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A LA JUSTIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A LA JUSTIFICACIÓ DE L''''AJUT ECONÒMIC PER A LA FORMACIÓ ENAJUT ECONÒMIC PER A LA FORMACIÓ ENAJUT ECONÒMIC PER A LA FORMACIÓ ENAJUT ECONÒMIC PER A LA FORMACIÓ EN    
EL TEMPS DE LLEURE DEL CONSELL COMARCAL DINS EL PROGRAMA D’ACTIVITATS “EL TEMPS DE LLEURE DEL CONSELL COMARCAL DINS EL PROGRAMA D’ACTIVITATS “EL TEMPS DE LLEURE DEL CONSELL COMARCAL DINS EL PROGRAMA D’ACTIVITATS “EL TEMPS DE LLEURE DEL CONSELL COMARCAL DINS EL PROGRAMA D’ACTIVITATS “++++    
RECICLARECICLARECICLARECICLA''''T” DEL SERVEI DE JOVENTUTT” DEL SERVEI DE JOVENTUTT” DEL SERVEI DE JOVENTUTT” DEL SERVEI DE JOVENTUT     

El Servei de Joventut porta a terme el Programa + Recicla't de formació en el lleure dirigit als professionals de 
l'educació no formal i a aquelles persones interessades en inserir-se laboralment, donant resposta en especial a 
les demandes i necessitats formatives de les entitats juvenils o adreçades als joves de la ciutat,  a preus 
assequibles per als menors de 30 anys i residents a la comarca.

El Pla comarcal de Joventut del Vallès Oriental 2013-2016 exposa la necessitat de formar joves de la comarca 
per fer de pre-monitors, monitors i directors de les activitats infantils i juvenils en el temps de lleure i la necessitat 
de coordinar esforços amb els ajuntaments implicats concedint suport econòmic aportant 30€ per a joves que 
facin el curs de monitors i/o directors i 10€ per joves que realitzin el curs de pre-monitors de lleure.

Segons el Decret de Gerència 470/2014 d'11 de juny el Consell comarcal va concedir a l'Ajuntament de 
Granollers una subvenció màxima de 1900€ per a la realització de dos cursos de monitors i un curs de 
pre-monitors.

Que durant el curs 2014 només ha sigut possible portar a terme un curs de pre-monitors amb 23 alumnes i un 
curs de monitors de lleure amb un total de 25 alumnes per la qual cosa la quantitat a percebre per el consell 
comarcal serà de 980 euros enlloc dels 1900€. 

Que el Servei de Joventut procedeix a la renúncia dels 920 euros restants al no haver pogut realitzar el segons 
curs de monitors per no arribar al mínim necessari. 

Donat que el dia 15 de gener és la data límit per a lliurar la justificació de la subvenció dels cursos en el lleure 
infantil i juvenil al consell comarcal del Vallès oriental  

Vist l'informe favorable emès per la responsable de programes del Servei de Joventut i amb el vist i plau del cap 
d'Àrea de Serveis a la Persona

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.- Procedir a la justificació de la subvenció atorgada mitjançant el model de fitxes establerts per el 
consell comarcal on ha de constar el nombre de joves que han dut a terme cadascun dels cursos sol·licitats: 23 
alumnes al curs de pre-monitors i 25 alumnes al curs de monitors.

SEGON.- Realitzar les operacions comptables pertinents en el pressupost del 2014 per un import de 980 euros

TERCER.- Trametre al Consell comarcal la documentació sol·licitadaNotificar a les persones interessades 
aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat d'interposar-hi els recursos corresponents.

APROVAT PER UNANIMITAT

 
9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE L''''AMPLIACIÓ DE LA CONSIGNACIÓ ECONÒMICAAMPLIACIÓ DE LA CONSIGNACIÓ ECONÒMICAAMPLIACIÓ DE LA CONSIGNACIÓ ECONÒMICAAMPLIACIÓ DE LA CONSIGNACIÓ ECONÒMICA    
PREVISTA PER LPREVISTA PER LPREVISTA PER LPREVISTA PER L''''ANYANYANYANY    2014201420142014    AL CONVENI VIGENT ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I ELAL CONVENI VIGENT ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I ELAL CONVENI VIGENT ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I ELAL CONVENI VIGENT ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I EL    
LABORATORI MUNICIPAL DE SALUT PÚBLICA DE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERSLABORATORI MUNICIPAL DE SALUT PÚBLICA DE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERSLABORATORI MUNICIPAL DE SALUT PÚBLICA DE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERSLABORATORI MUNICIPAL DE SALUT PÚBLICA DE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS,,,,    ENENENEN    
LLLL''''ÀMBIT DEL CONTROL SANITARI DE LES AIGÜES DE CONSUM HUMÀÀMBIT DEL CONTROL SANITARI DE LES AIGÜES DE CONSUM HUMÀÀMBIT DEL CONTROL SANITARI DE LES AIGÜES DE CONSUM HUMÀÀMBIT DEL CONTROL SANITARI DE LES AIGÜES DE CONSUM HUMÀ

La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Granollers van signar l’any 1998 un Conveni de 
col·laboració amb el laboratori de municipal de Granollers, el qual s'ha anat renovant anualment i 
actualment contempla la recollida, el transport i anàlisis de mostres d'aigua de consum.

La Junta de Govern, de 18 de març de 2014, va aprovar la pròrroga i l'actualització per a l'any 2014 
del conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Granollers, en relació a la recollida, 
transport i anàlisi de mostres d'aigües de municipis de la província integrants de programes d'aigües 
de consum humà.

El 19 de desembre de 2013 va arribar a l'Ajuntament la proposta de renovació del Conveni de la 
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Diputació per a les analítiques d'aigua per a l'any 2014, per un import de 30.500 euros, no subjecte a 
IVA. 

Aquest conveni contemplava la possibilitat que si al llarg de la vigència del Conveni es manifestava la 
necessitat d'ampliar les actuacions, la Diputació es comprometia a incrementar aquest  import.

El dia 17 de desembre va arribar a l'Ajuntament de Granollers una proposta de la Diputació de 
Barcelona per a l'ampliació en 2.500 euros respecte de la quantitat inicial prevista.

La cap del Servei de Salut Pública ha emès un informe favorable per a l 'acceptació de l'import.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

L'Ajuntament és competent en aquesta matèria a l'empara de la següent normativa: 

Article 25.2. j) “Protección de la salubridad pública”, de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l'Administració Local.

La Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, estableix en l'art. 68.1 que en el 
marc del sistema sanitari públic de Catalunya, els ajuntaments són competents, entre d'altres 
matèries, en el control sanitari del medi ambient: contaminació atmosfèrica, abastament d'aigües, 
sanejament d'aigües residuals, residus urbans i industrials, i en el control sanitari de la distribució i el 
subministrament d'aliments, begudes i altres productes, directament o indirectament relacionats amb 
l'ús o el consum humà, així com de llurs mitjans de transport . 

Estatut d'autonomia de Catalunya, ARTICLE 162. SANITAT, SALUT PÚBLICA, ORDENACIÓ 
FARMACÈUTICA I PRODUCTES FARMACÈUTICS 
3. Correspon a la Generalitat, en tot cas, la competència compartida en els àmbits següents:
b. 'ordenació, la planificació, la determinació, la regulació i l'execució de les mesures i les 
actuacions destinades a preservar, protegir i promoure la salut pública en tots els àmbits , incloent-hi la 
salut laboral, la sanitat animal amb efectes sobre la salut humana, la sanitat alimentària, la sanitat 
ambiental i la vigilància epidemiològica .

Així mateix, l'article 52 de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre de salut pública, inclou dins els serveis 
mínims que han de prestar els ens locals la gestió del risc per a la salut derivat de la contaminació del 
medi i la gestió del risc per a la salut pel que fa a les aigües de consum públic . 

L'article 16 del Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel que s'estableixen els criteris sanitaris de la 
qualitat de l'aigua de consum humà, estableix els requisits dels laboratoris. Han de tenir implantat un 
sistema d'assegurament de qualitat, ja sigui acreditació de la norma UNE-EN ISO /IEC 17025 o la 
norma UNE-EN ISO 9001 o vigent en el moment. Els mètodes d'assaig que utilitzi s'han d'ajustar al 
què disposi aquesta mateixa norma.

El Decret 43/2012, de 24 d'abril, dels laboratoris de salut ambiental i alimentària i dels laboratoris de 
control oficial, regula les condicions d'aquests establiments i en l'article 12 estableix un registre adscrit 
a l'Agència de Salut Pública de Catalunya. El Laboratori Municipal de Salut Pública de Granollers està 
inscrit amb el número LSAA-095-96, en els apartats d'anàlisi general, anàlisi d'autocontrol, anàlisi 
d'aliments, anàlisi de legionel·la, anàlisi d'aigües de consum, anàlisi d'aigües de piscines i anàlisi 
d'altres matrius. El Laboratori de l'Agència de Salut Pública de Barcelona hi està inscrit amb el número 
LSAA-048-95, en la categoria de laboratoris acreditats, en els apartats d'anàlisi d'aliments i anàlisi 
d'aigües.

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'ampliació econòmica prevista per al 2014 del Conveni i l’acceptar la proposta 
econòmica de 2.500 euros més de la Diputació de Barcelona.

SEGONSEGONSEGONSEGON. Efectuar l'ingrés a la partida 2014/H451.39904 DIPUTACIÓ ANALÍTIQUES LABORATORI.

TERCERTERCERTERCERTERCER. Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona.
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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

 
10101010).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PRÒRROGA DE LES “BASES PER A LA GESTIÓ IDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PRÒRROGA DE LES “BASES PER A LA GESTIÓ IDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PRÒRROGA DE LES “BASES PER A LA GESTIÓ IDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PRÒRROGA DE LES “BASES PER A LA GESTIÓ I    
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA DE TELEASSISTÈNCIA”DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA DE TELEASSISTÈNCIA”DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA DE TELEASSISTÈNCIA”DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA DE TELEASSISTÈNCIA”,,,,    DES DE LDES DE LDES DE LDES DE L''''1111    DE GENER DEDE GENER DEDE GENER DEDE GENER DE    
2015201520152015    I FINS ALI FINS ALI FINS ALI FINS AL     31313131    DE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DE     2016201620162016

Els serveis de telealarma i teleassistència són definits al Decret  284/1996, de 23 de juliol, de regulació 
del Sistema Català de Serveis Socials, com una modalitat del servei d'ajuda a domicili per tal d'oferir 
als usuaris, amb la tecnologia adequada, una atenció permanent i a distància, en situacions 
d'emergència o d'inseguretat, soledat o aïllament.

La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones 
en Situació de Dependència estableix en els article 12 que les entitats locals participaran en la gestió 
dels serveis d'atenció a les persones en situació de dependència, d'acord amb la normativa de les 
respectives Comunitats Autònomes.

Els Serveis d'Atenció a Domicili formen part dels serveis socials bàsics, descrits a l'article 16 de la llei 
12/2007 de serveis socials. Els serveis socials bàsics són el primer nivell d'atenció del sistema públic 
de serveis socials i tenen un caràcter polivalent, comunitari i preventiu. La Llei 12/2007 de Serveis 
Socials (DOGC 4990, 18.10.07) fa referència a l'atenció domiciliaria al seu article 21.2.j) com una 
tipologia i prestació de serveis; i a la disposició addicional primera i cinquena com a mesures i sistema 
per a la promoció de l'autonomia personal. 

El Decret 142/2010, d11 d'octubre, aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011, on es determina 
els serveis d'atenció a domicili com a prestació garantida.

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 28 de març de 2012 (BOP 16/04/12) 
va aprovar les Bases per a la gestió i desenvolupament del programa de teleassistència pels anys 
2013-2014. En aquestes Bases s'establia que el servei seria prestat pe runa empresa contractada per 
la Diputació de Barcelona i estaria finançat des de la cooperació institucional entre la Diputació de 
Barcelona i els Ens Locals de la serva demarcació territorial . 

El contracte es va fer amb l'empresa Televida Servicios Sociosanitarios, SL, i va iniciar els seus 
efectes amb data 01/01/2013 i fins el 31/12/2014 i es va contemplar la possibilitat de pròrroga per dos 
anys més. 

Amb data 27 de novembre de 2014, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar la 
pròrroga     de les Bases per a la gestió i desenvolupament del programa de teleassistència pels anys 
2013-2014 des de l' 1 de gener de 2015 i fins el 31 de desembre de 2016 i publicat en el BOP de 12 de 
desembre de 2014.

La pròrroga d'aquestes bases no suposa cap canvi respecte al finançament del programa , ja sigui en 
els percentatges a càrrec de la Diputació de Barcelona (47%) i els percentatges a càrrec dels Ens 
Locals participants al programa (53%), ni als preus d'adjudicació del contracte per a la prestació del 
servei. 

Els imports d'adjudicació del contracte per a la prestació del servei de teleassistència, són els 
següents:

SERVEISERVEISERVEISERVEI Import preu unitariImport preu unitariImport preu unitariImport preu unitari     
IVA exclòsIVA exclòsIVA exclòsIVA exclòs

Tipus ImpositiuTipus ImpositiuTipus ImpositiuTipus Impositiu     
IVAIVAIVAIVA

Import IVAImport IVAImport IVAImport IVA TOTAL import preuTOTAL import preuTOTAL import preuTOTAL import preu     
unitari IVA inclòsunitari IVA inclòsunitari IVA inclòsunitari IVA inclòs

Mensual Tipus A 15,72 € 4% 0,63 € 16,35 €
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Mensual Tipus B 6,88 € 4% 0,28 € 7,16 €

Mensual Tipus C 2,10 € 4% 0,08 € 2,18 €

Aquest servei està sotmès a unes taxes, recollides en les ordenances municipals que es mantindran 
atès que els imports fixats per aquesta pròrroga no han variat.

Per l'any 2015 el cost màxim del servei que correspon a la part que li tocaria pagar a l'Ajuntament i 
calculat en base a 1033 casos és de 107.500,00 €, aplicant el preu màxim (la quantitat pot tenir 
variacions segons les altes i les baixes que es produeixin i segons el tipus de servei aplicat). Aquesta 
despesa és aplicable també a l'any 2016 en les mateixes condicions de servei i preus. 

El cap del Servei de Serveis socials ha emès un informe favorable per a l 'aprovació de les Bases.

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 de les Bases per a la gestió i desenvolupament del programa de 
teleassistència pels anys 2013-2014 des de l'1 de gener de 2015 i fins al 31 de desembre de 2016 
aprovada per la JG de la Diputació de Barcelona en data 27 de novembre de 2014 (BOP 12/12/2014).

SEGONSEGONSEGONSEGON. Aprovar l'autorització de la despesa de 107.500,00 € a favor de l'empresa Televida Servicios 
Sociosanitarios SL (NIF: B80925977) a càrrec de la partida 2015/H461.23310.22299 o aquella que li 
sigui equivalent degut a possibles canvis programàtics de les partides per canvis legislatius i l'ADFUT 
pel 2016 pel mateix import (107.500,00 €) amb càrrec a la partida corresponent del pressupost de 
2016. 

TERCERTERCERTERCERTERCER. Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona i a l'empresa Televida Servicios 
Sociosanitarios, SL

APROVAT PER UNANIMITAT
 

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

DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL 
SERVEI D'ATENCIÓ A DOMICILI - SAD- DE GRANOLLERS PER A L'ANY 2015, MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA.

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:

11111111).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ    
DEL SERVEI DDEL SERVEI DDEL SERVEI DDEL SERVEI D''''ATENCIÓ A DOMICILIATENCIÓ A DOMICILIATENCIÓ A DOMICILIATENCIÓ A DOMICILI    ----    SADSADSADSAD----    DE GRANOLLERS PER A LDE GRANOLLERS PER A LDE GRANOLLERS PER A LDE GRANOLLERS PER A L''''ANYANYANYANY    2015201520152015        ,,,,    
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS DMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS DMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS DMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS D''''ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ    
ORDINÀRIAORDINÀRIAORDINÀRIAORDINÀRIA ....

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local , en sessió ordinària que va tenir lloc el dia 11 de 
novembre de 2014, es  va  aprovar la contractació i es va iniciar la licitació per al contracte de serveis 
(categoria 25 de l'Annex II del TRLCSP) per a la prestació del servei d'atenció a domicili - SAD- de 
Granollers per al 2015, es va autoritzar la despesa i es van aprovar els plecs de clàusules 
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administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars, per un import màxim de licitació de 
355.000,00 euros més 14.200,00 euros en concepte d'IVA (4%), el que fa un total de 369.200,00 euros 
amb els preus unitaris de sortida a continuació indicats :

Treballadora familiar Preu màxim: 16,25 euros/hora + IVA�

Auxiliar de la llar Preu màxim: 12,70 euros/hora + IVA�

amb una durada de 12 mesos i amb possibilitat de pròrroga per a 12 mesos més, a adjudicar  
mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

Dins del termini establert a l'anunci de licitació, s'han presentat les següents empreses, que han estat 
admeses:

PLICAPLICAPLICAPLICA EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA DATADATADATADATA    
REGISTREREGISTREREGISTREREGISTRE

NUMNUMNUMNUM....    
REGREGREGREG....D’ENTRADAD’ENTRADAD’ENTRADAD’ENTRADA

1 FUNDACIO PERE MATA 27.11.2014 23266
2 EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, SA 27.11.2014 23319
3 VALORIZA SERVICIOS A LA DEPENDENCIA,SL 28.11.2014 23339
4 CLECE, SA 28.11.2014 23348
5 SERVEIS EDUCACIO NO FORMAL,SL 28.11.2014 23353
6  INSTITUTO DE GESTIÓN SANITARIA,SA 28.11.2014 23372
7 ARTIS 2000 SERVEIS SOCIALS, SCCL 28.11.2014 23374

Desprès de les corresponents obertures públiques dels sobres núm. 2 (relatius als criteris que 
depenen d'un judici de valor) i els sobres núm. 3 (ofertes econòmiques avaluables mitjançant fórmula 
matemàtica), la tècnica de Gent Gran de Serveis Socials ha emès l'informe tècnic en el qual  proposa 
a la Mesa de contractació, l'oferta econòmicament més avantatjosa presentada per l'empresa 
FUNDACIÓ PERE MATA amb CIF G43576206  per un import màxim de  355.000,00 euros, exempts 
d'IVA i els preus unitaris a continuació relacionats :

Treballadora familiar Preu:  15,11 euros/hora�

Auxiliar de la llar Preu:  12,07 euros/hora�

per a l'adjudicació del contracte de serveis per a la prestació del servei d'atenció a domicili - SAD- de 
Granollers per al 2015, d'acord amb la següent puntuació:

AAAA))))    Criteri que depenen dCriteri que depenen dCriteri que depenen dCriteri que depenen d ''''un judici de valorun judici de valorun judici de valorun judici de valor .  (.  (.  (.  (fins afins afins afins a     49494949    puntspuntspuntspunts))))

A1.- Programa de funcionament del Servei ( fins a 25 punts)
A1.1 Organització del servei ( fins a 15 punts)
A1.2 Propostes de coordinació i supervisió ( fins a 10 punts)

A2.- Proposta d'organització del personal, respectant els mínims estipulats al PTT ( fins a 14 punts)
A2.1 Horaris, substitucions, vacances, etc ( fins a 10 punts)
A2.2 Propostes de pla de formació ( fins a 4 punts)

A3.- Millores amb relació a l 'objecte del contracte, sense cost per l'Ajuntament ( fins a 10 punts)

Criteris que depenen d'un judici de valorPlica Empresa
A1.1 A1.2 A2.1 A2.2 A3

TOTAL

1 FUNDACIO PERE MATA 13 9 8 4 9 43
2 EULEN SERVICIOS 

SOCIOSANITARIOS, SA
15 8 7 4 7 41

3 VALORIZA SERVICIOS A LA 
DEPENDENCIA,SL

13 6 5 4 9 37

4 CLECE, SA 13 9 5 4 6 37
5 SERVEIS EDUCACIO NO 

FORMAL,SL
11 6 6 0 5 28

6  INSTITUTO DE GESTIÓN 
SANITARIA,SA

10 4 5 0 6 25

7 ARTIS 2000 SERVEIS SOCIALS, 
SCCL

11 5 5 0 5 26

La motivació d'aquesta puntuació es troba en l'informe tècnic adjunt a aquest acord.
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BBBB))))    Criteri avaluable de forma automàticaCriteri avaluable de forma automàticaCriteri avaluable de forma automàticaCriteri avaluable de forma automàtica . ". ". ". "Proposta econòmicaProposta econòmicaProposta econòmicaProposta econòmica " (" (" (" (fins afins afins afins a         51515151    puntspuntspuntspunts))))

B1.- Preu unitari treballadora familiar ( fins a 36 punts)
Puntuació aplicada de forma proporcional, aplicant la fórmula matemàtica :

Preu unitari treballadora familiar de l 'oferta amb més baixa
--------------------------------------------------------------------------------------  x 36
 Preu unitari treballadora familiar de l 'oferta a valorar

B2.- Preu unitari  auxiliar de la llar  ( fins a 15 punts)
Puntuació aplicada de forma proporcional, aplicant la fórmula matemàtica :

Preu unitari  auxiliar de la llar de l 'oferta amb més baixa
--------------------------------------------------------------------------------------  x 15
 Preu unitari auxiliar de la llar de l 'oferta a valorar

B1 B2PlicaEmpresa
Preu/h Punts Preu/h Punts

TOTAL 
PUNTS

1 FUNDACIO PERE MATA 15,11 36 12,07 15 51
2 EULEN SERVICIOS 

SOCIOSANITARIOS, SA
15,68 34,69 12,45 14,54 49,23

3 VALORIZA SERVICIOS A LA 
DEPENDENCIA,SL

15,29 35,57 12,25 14,77 50,34

4 CLECE, SA 15,62 34,82 12,58 14,39 49,21
5 SERVEIS EDUCACIO NO FORMAL,SL 15,60 34,86 12,57 14,4 49,26
6  INSTITUTO DE GESTIÓN 

SANITARIA,SA
15,67 34,71 12,51 14,47 49,18

7 ARTIS 2000 SERVEIS SOCIALS, SCCL 16,00 33,99 12,50 14,48 48,47

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

Criteris amb judici de valorCriteris amb judici de valorCriteris amb judici de valorCriteris amb judici de valor Proposta econòmicaProposta econòmicaProposta econòmicaProposta econòmicaPlicaPlicaPlicaPlica EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa
AAAA1111 AAAA2222 AAAA3333 BBBB1111 BBBB2222

TOTALTOTALTOTALTOTAL

1 FUNDACIO PERE MATA 22 12 9 36 15 94949494
2 EULEN SERVICIOS 

SOCIOSANITARIOS, SA
23 11 7 34,69 14,54 90,23

3 VALORIZA SERVICIOS A LA 
DEPENDENCIA,SL

19 9 9 35,57 14,77 87,34

4 CLECE, SA 22 9 6 34,82 14,39 86,21
5 SERVEIS EDUCACIO NO FORMAL,SL 17 6 5 34,86 14,4 77,26
6  INSTITUTO DE GESTIÓN 

SANITARIA,SA
14 5 6 34,71 14,47 74,18

7 ARTIS 2000 SERVEIS SOCIALS, SCCL 16 5 5 33,99 14,48 74,47

En data 23 de desembre de 2014 , la cap del Servei de  Contractació i Compres, mitjançant delegació 
de la Mesa de Contractació, ha requerit a l'empresa FUNDACIÓ PERE MATA, FUNDACIÓ PRIVADA 
amb CIF G43576206  a presentar la documentació  prèvia a l'adjudicació del contracte. 

Atès que l'empresa FUNDACIÓ PERE MATA, FUNDACIÓ PRIVADA ha dipositat la fiança definitiva 
per import de 17.750,00 euros (OINP 12015000000010) i ha presentat la documentació requerida amb 
data 5 de gener de 2015 i compleix les requisits previstos en  el Plec de clàusules administratives 
particulars, la cap del Servei de Contractació i Compres  la ha acceptada.

La Mesa de contractació, d'acord amb l'informe tècnic emès amb data 19 de desembre de 2014, 
proposa l'adjudicació del contracte de serveis per a la prestació del servei d'atenció a domicili - SAD- 
de Granollers per a l'exercici 2015 a l'empesa FUNDACIÓ PERE MATA, FUNDACIÓ PRIVADA amb 
CIF G43576206, que ha presentat l'oferta econòmica més avantatjosa,   per un import màxim de 
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355.000,00 euros exempts d'IVA amb els preus unitaris ofertats:

Treballadora familiar Preu:  15,11 euros/hora�

Auxiliar de la llar Preu:  12,07 euros/hora�

 i amb un termini d'execució de 12 mesos.

Atès que la clàusula X.2  apartat g) del Plec de clàusules administratives particulars, estableix que 
l'adjudicatari haurà d'assumir les despeses derivades de la publicitat de la licitació, de conformitat 
amb allò que prescriu l'article 75 del RGLC amb un import màxim de 500 euros.

Per tal de donar compliment a aquesta prescripció, a continuació es relacionen les despeses que 
s'han produït en concepte de publicitat d'aquest procediment obert i tramitació ordinària.

Assumpte:" Desestiment de la licitació del servei d'atenció a domicili SAD per al 2015 i 2016 i 
aprovació d'una nova licitació per al 2015"
Diari Oficial: Inserció al BOPB de data  13.11.2014
Liquidació: Núm 201402006617L de data 13/11/2014  per import de 619,00 euros

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

Articles 13.1  i 40.1 b) del  Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s'aprova el �

Text refós de la Llei de contractes del sector públic pel que fa a la delimitació del contracte de 
serveis no subjecte a regulació harmonitzada, categoria 25 de l'Annex II, però susceptible de 
recurs especial en materia de contractació per raó del seu import .

Article 151 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s'aprova el Text refós �

de la Llei de contractes del sector públic pel que fa a la classificació de les ofertes i l'adjudicació 
del contracte.

Articles 160 i  161 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s'aprova el Text �

refós de la Llei de contractes del sector públic pel que fa a l'adjudicació mitjançant procediment 
obert.

Articles 154 i  156 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 publicitat de la  formalització del contracte .

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Adjudicar a l'empresa FUNDACIÓ PERE MATA , FUNDACIÓ PRIVADA  amb CIF 
G43576206, el contracte de serveis per a la prestació del servei d'atenció a domicili - SAD- de 
Granollers per a dotze mesos,  per un import màxim de 355.000,00 euros exempts d'IVA , d'acord amb 
l'article  20,1,8 i 20.3 de la Llei 37/1992 de 28 de desembre, de l'Import sobre el Valor Afegit, amb els 
preus unitaris a continuació indicats:

Treballadora familiar Preu:  15,11 euros/hora�

Auxiliar de la llar Preu:  12,07 euros/hora�

amb càrrec a la partida pressupostària H461.23112.22799 i les següents anualitats:

Exercici 2015( de febrer a desembre)  la quantitat màxima de 325.417,00 euros�

Exercici 2016 (gener) la quantitat màxima de 29.583,00  euros�

amb subjecció als plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques 
particulars i la documentació aportada pel contractista , d'acord amb els fets i fonaments invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON.... Liquidar a l'empresa FUNDACIÓ PERE MATA, FUNDACIÓ PRIVADA la quantitat de    500500500500 
euroseuroseuroseuros, en concepte de despeses de publicitat del procediment obert convocat per adjudicar el 
contracte de serveis per a la prestació del servei d 'atenció a domicili - SAD- per al 2015 ....
Aquestes despeses es podran abonar mitjançant transferència bancària al compte 
2013-0046-89-0200601574 tot indicant necesàriament el número dtot indicant necesàriament el número dtot indicant necesàriament el número dtot indicant necesàriament el número d''''expedientexpedientexpedientexpedient     ((((77777777////14141414)))) al que 



22

pertanyen i enviant una comunicació via correu electrònic (contractacio@ajuntament.granollers.cat). 
També es podran abonar en efectiu, amb xec conformat o bé amb targeta de crèdit a la Unitat de 
Tresoreria de l'Ajuntament de Granollers ubicada al carrer Sant Josep, 7 2a.planta de Granollers, dins 
de l'horari de dilluns a divendres de 8:30 a 14 hores, en el termini de quinze dies.

TERCERTERCERTERCERTERCER....    Formalitzar el contracte mitjançant document administratiu dins el termini de  5 dies 
naturals posteriors als 15 dies  hàbils a comptar  des d'aquesta notificació, previ al pagament de la 
corresponent taxa (86,70€)   de conformitat amb els plecs de clàusules administratives 
particulars,clàusula X.2 apartat h).

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

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

SISÈSISÈSISÈSISÈ....   Publicar l'acord d'adjudicació del contracte mitjançant anunci en el perfil del contractant de 
l'òrgan de contractació , i l'anunci de formalització del contracte en el perfil del contractant , en el 
BOPB i en el DOUE,  d'acord al que estableixen els articles 151 i  154 del TRLCSP.

SETÊSETÊSETÊSETÊ....    Convidar a les empreses licitadores que no han resultat adjudicatàries, a recollir la 
documentació administrativa del sobre 1 a partir del 14 de març de 2014 per les dependències del 
Servei de Contractació i Compres d'aquest Ajuntament, prèvia sol·licitud per escrit .

VUITÈVUITÈVUITÈVUITÈ.... Confeccionar els documents comptables AD a nom de l'empresa adjudicatària per l'import 
adjudicat  en el primer punt d'aquest acord i anular l'anterior document comptable ADFUT num. 
201400072791 per import de 369.200,00 euros

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

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

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

EL SECRETARI GENERAL ACCIDENTALEL SECRETARI GENERAL ACCIDENTALEL SECRETARI GENERAL ACCIDENTALEL SECRETARI GENERAL ACCIDENTAL     
VIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAU
LLLL''''ALCALDEALCALDEALCALDEALCALDE
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