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HoraHoraHoraHora::::    17171717::::10101010    hhhh
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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 ....

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

- Sentencia  número 300/2013 de 12/12/2013 del Jutjat  Contenciós-Administratiu número 9 de 
Barcelona, en la qual s'estima el recurs contenciós administratiu 253/2011-E  presentat per Rosa 
Maria Guilen Lozano.



 
 

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

3333).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR EL CONTINGUT I LA SIGNATURA DEL CONVENI PERPROPOSTA RELATIVA A APROVAR EL CONTINGUT I LA SIGNATURA DEL CONVENI PERPROPOSTA RELATIVA A APROVAR EL CONTINGUT I LA SIGNATURA DEL CONVENI PERPROPOSTA RELATIVA A APROVAR EL CONTINGUT I LA SIGNATURA DEL CONVENI PER    
EMPRENDRE ACTUACIONS DE PROMOCIÓ CONJUNTA DE LES RUTES MODERNISTES A LAEMPRENDRE ACTUACIONS DE PROMOCIÓ CONJUNTA DE LES RUTES MODERNISTES A LAEMPRENDRE ACTUACIONS DE PROMOCIÓ CONJUNTA DE LES RUTES MODERNISTES A LAEMPRENDRE ACTUACIONS DE PROMOCIÓ CONJUNTA DE LES RUTES MODERNISTES A LA    
COMARCA DEL VALLÈS ORIENTALCOMARCA DEL VALLÈS ORIENTALCOMARCA DEL VALLÈS ORIENTALCOMARCA DEL VALLÈS ORIENTAL

1111.... En data 22 d’abril de 2013 a través de tràmit telemàtic Eacat.cat, s’ha rebut la notificació d’acord 
de la Comissió de Govern 2013/4 de 17 d’abril, del Consell Comarcal del Vallès Oriental, referent al 
dictamen d’aprovació del contingut i la signatura del conveni de promoció conjunta de les rutes 
modernistes de la comarca amb els ajuntaments de l’Ametlla del Vallès, Cardedeu, 
Figaró-Montmany, la Garriga i Granollers.

2222.... Els municipis de l’Ametlla del Vallès, Cardedeu, Figaró-Montmany, la Garriga i Granollers són 
municipis que conserven importants testimonis del modernisme arquitectònic d’estiueig, 
especialment amb obres de l’arquitecte Manuel Joaquim Raspall. Aquest és un patrimoni del qual els 
seus ciutadans es senten especialment orgullosos, i el seu coneixement i la seva consolidació com a 
referència cultural d’un territori porta una valoració, estima i valors que alhora possibiliten la seva 
conservació i difusió per a tota la població.

3333.... Existeix la voluntat de totes les institucions de fer difusió i promoció de l’arquitectura modernista 
d’estiueig, especialment en l’àmbit del Vallès Oriental, i es pretén consolidar i ampliar l’àmbit de 
promoció de les rutes modernistes d’estiueig, com a activitat destacada i oferta permanent per a tot 
el públic interessat en conèixer l’important llegat artístic de l’arquitectura de Manuel Joaquim Raspall 
en  els municipis de l’Ametlla del Vallès , Cardedeu, Figaró-Montmany, la Garriga i Granollers.

4444.... És voluntat de les parts emprendre accions conjuntes de difusió de l’arquitectura modernista dels 
seus municipis.

5555.... La durada del conveni serà de 4444    anyanyanyanys i no existeix contraprestació econòmica per part dels 
signants.

6666....    Vist informe favorable, de data    17171717    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de    2013201320132013, de la tècnica de desenvolupament local 
de Granollers, Sra. Àurea Diéguez Suárez

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

1. Arts. 21, 55 i 57 de la Llei 7/1985, Reguladora de les bases de règim local.

2. Arts. 4 i 7 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre (de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú), modificats d'acord amb la llei 
4/1999 de modificació de la llei 30/1992.

3. Art. 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis, que regula el contingut dels convenis.

4. Art. 191 del DL 2/2003 pel qual s’aprova el TRLMRLC.

5. Art. 4 del RDL 3/2011, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic .

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració per emprendre actuacions de 



promoció conjunta de les rutes modernistes a la comarca del Vallès Oriental, d’acord amb els termes 
següents:

Primer. Objecte

Aquest conveni té per objecte establir la col·laboració entre els ajuntaments de 
l’Ametlla del Vallès, Cardedeu, Figaró-Montmany, la Garriga i Granollers -en endavant, 
els  AJUNTAMENTS-, i el Consell Comarcal del Vallès Oriental –en endavant 
CONSELL COMARCAL-, per emprendre actuacions de promoció conjunta de les rutes 
modernistes a la comarca del Vallès Oriental.

Segon. Funcions del CONSELL COMARCAL

El CONSELL COMARCAL assumeix les funcions següents:

a) Dur a terme la coordinació del grup per emprendre les activitats i les accions que 
acordi la Comissió de seguiment i valoració de les activitats, i la corresponent 
convocatòria de les reunions periòdiques de la Comissió.

b) Difondre les activitats de les rutes a tots els esdeveniments que el CONSELL 
COMARCAL participi, a través de la pàgina web de l’entitat així com en articles, 
altres publicacions d’interès i fires.

c) Recercar subvencions i de recursos per emetre actuacions de promoció conjunta 
de les rutes modernistes.

d) Les altres que resultin d’aquest conveni.

Tercer. Funcions dels AJUNTAMENTS

els AJUNTAMENTS  assumeixen les funcions següents:

a) Participar a les reunions periòdiques de la Comissió i valoració de les activitats, 
d’acord amb la convocatòria del CONSELL COMARCAL.

b) Facilitar la informació i els materials per fer difusió de les rutes, d’acord amb 
l’objecte del contracte.

c) Col·laborar amb el CONSELL COMARCAL en la recerca de recursos per 
emprendre actuacions, d’acord amb l’objecte del contracte.

d) Les que resultin d’aquest conveni.

Quart. Acords generals per a la difusió de les acti vitats

Les parts assumeixen el compromís de fer constar el nom de totes les institucions 
implicades en el conveni quan es faci difusió de les activitats objecte del conveni, en  
els termes següents: imatge/logotip del modernisme d’estiueig al Vallès Oriental i 
noms dels AJUNTAMENTS, juntament amb l’emblema del CONSELL COMARCAL o 
la seva menció en relació amb la informació i contractació de visites. Així mateix, i en 
cada cas concret es farà constar la imatge, nom o emblema d’altres institucions o 
empreses que col·laborin puntualment en la difusió, execució i promoció de les rutes.

El Consell Comarcal del Vallès Oriental cedeix la difusió de la marca Modernisme 



d’estiueig al Vallès Oriental de manera no exclusiva als AJUNTAMENTS per a la seva 
aplicació i difusió en activitats relacionades amb les rutes i la promoció d’activitats 
relacionades amb el modernisme, d’acord amb l’objecte del contracte.

Cinquè. Comissió de seguiment i valoració de les ac tivitats

Constituir una Comissió de seguiment i valoració de les activitats i del conveni.

a) Les funcions són:

1. Plantejar els plans de treball semestralment.

2. Donar compte de les actuacions que s’han dut a terme semestralment.

3. Fer propostes de millora i valorar les activitats en curs.

b) Composició:

La comissió es reunirà amb una periodicitat mínima de sis mesos i estarà 
integrada pels membres següents:

- Dos tècnics del Consell Comarcal del Vallès Oriental, un presideix la Comissió i 
un altre que actuarà de secretari de la Comissió

- Un tècnic de l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès

- Un tècnic de l’Ajuntament de Cardedeu

- Un tècnic de l’Ajuntament de Figaró-Montmany

- Un tècnic de l’Ajuntament de la Garriga

- Un tècnic de l’Ajuntament de Granollers

c) Règim de funcionament de la Comissió:

- Tots els membres tindran veu i vot

- Els acords s’aprovaran per majoria simple, excepte per unanimitat els acords 
que suposin despeses per les parts.

Sisè. Vigència

Aquest conveni de col·laboració té una vigència de quatre anys, i entrarà en vigor un 
cop s’hagi signat per les parts.

Setè. Extinció

Aquest conveni s’extingeix per les causes següents:

a) Per compliment del termini establert al pacte anterior.

b) Per resolució mitjançant denúncia feta de forma fefaent amb dos mesos 



d’antelació.

c) Per incompliment de qualsevol de les obligacions establertes, per qualsevol de 
les parts.

d) Per la renúncia dels signants del conveni.

e) De mutu acord.

Vuitè. Jurisdicció

L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per conèixer de les 
qüestions que se suscitin sobre la interpretació, compliment i execució d’aquest 
conveni.

Les parts, després de llegir el present conveni de col·laboració, mostren la seva 
conformitat, ratifiquen el seu contingut i el signen.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Facultar a la Regidora de Comerç i Turisme i de Promoció Econòmica i Relacions amb les 
Empreses Sra. Andrea Canelo Matito, per signar el conveni.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Vallès Oriental i a la resta d’ajuntaments 
interessats.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

4444).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A ATORGAR A L’EMPRESA ELAN VITAL MEDIC ESTHETICPROPOSTA RELATIVA A ATORGAR A L’EMPRESA ELAN VITAL MEDIC ESTHETICPROPOSTA RELATIVA A ATORGAR A L’EMPRESA ELAN VITAL MEDIC ESTHETICPROPOSTA RELATIVA A ATORGAR A L’EMPRESA ELAN VITAL MEDIC ESTHETIC,,,,    SLSLSLSL,,,,    UNAUNAUNAUNA    
SUBVENCIÓ DESUBVENCIÓ DESUBVENCIÓ DESUBVENCIÓ DE    8888....711711711711,,,,57575757    EUROS CORRESPONENTS A DIVERSES CONTRACTACIONSEUROS CORRESPONENTS A DIVERSES CONTRACTACIONSEUROS CORRESPONENTS A DIVERSES CONTRACTACIONSEUROS CORRESPONENTS A DIVERSES CONTRACTACIONS    
LABORALSLABORALSLABORALSLABORALS,,,,    DINS LA CONVOCATÒRIA DDINS LA CONVOCATÒRIA DDINS LA CONVOCATÒRIA DDINS LA CONVOCATÒRIA D''''AJUDES PER A LA CONTRACTACIÓ DE JOVESAJUDES PER A LA CONTRACTACIÓ DE JOVESAJUDES PER A LA CONTRACTACIÓ DE JOVESAJUDES PER A LA CONTRACTACIÓ DE JOVES    
MENORS DEMENORS DEMENORS DEMENORS DE    30303030    ANYSANYSANYSANYS

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària, va aprovar el dia 18 de setembre de 2012, les bases de 
la convocatòria de subvencions a les empreses de Granollers per a la contractació de joves menors 
de 30 anys.

El període de sol·licitud de la subvenció s’inicia en data 28 de setembre de 2012, l’endemà de la seva 
publicació al BOP, i fins el 26 de gener de 2013, d’acord amb el que estableixen les bases de la 
convocatòria.

Atès que, un cop finalitzat el període elegible, no s’havia exhaurit el crèdit de l’aplicació 
pressupostària, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 29 de gener de 2013, va acordar 
la modificació de les bases i prorrogar la vigència de la subvenció per un període de 5 mesos des de 
l’endemà de la seva publicació al BOP, iniciant-se el període de sol·licitud en data 21 de febrer de 
2013 i fins el 20 de juliol de 2013, d’acord amb el que estableixen les citades bases.

Després de la pròrroga establerta en aquest segon període, i no havent-se exhaurit el crèdit de 
l’aplicació pressupostària, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 30 de juliol de 2013, 
va acordar la modificació de les bases i prorrogar la vigència de la subvenció per un període de 
vigència des de l’endemà de la seva publicació al BOP, iniciant-se el període de sol·licitud en data 14 
d’agost de 2013 i fins el 10 de desembre de 2013, d’acord amb el que estableixen les citades bases.

Atesa la sol·licitud de l’empresa ELAN VITAL MEDIC ESTHETICELAN VITAL MEDIC ESTHETICELAN VITAL MEDIC ESTHETICELAN VITAL MEDIC ESTHETIC,,,,    SLSLSLSL, presentada en data 5 de 



desembre de 2013 mitjançant instància núm. 22.494.

Atesa la documentació que presenta l’empresa i que es detalla a continuació:

· Instància signada per la mateixa persona que ha signat el contracte laboral, sol·licitant 
acollir-se a la subvenció del contracte, i on s'indiqui l'adreça electrònica de contacte per 
efectuar les notificacions.

· Còpia del DNI de la persona que signa la instància.

· Còpia del NIF de l'empresa o entitat.

· Certificats d'Hisenda i de la Seguretat Social conforme hi està al corrent de pagament.

· Còpia de l'alta de l'activitat econòmica en Hisenda.

· Declaració conforme no s'ha reduït la plantilla en els sis mesos anteriors a la data d'inici dels 
contractes.

· Còpia dels contractes de treball i de l 'alta a la Seguretat Social de:

NOM NIF
NÉSTOR L. CASTELLANOS GONZALEZ 47979428W

MÍRIAM LOBATO TIJERAS 53128959V

ALICIA CONCHELLO ROSALES 47970868K

MARIA TERESA LUIS FOLGUEIRO 47977666B

LAIA LLONGUERAS CONDEMINAS 47942243P

· Documentació del banc que acrediti la titularitat del compte bancari del beneficiari , on s'efectuarà 
la transferència per l'import de la subvenció atorgada.

· Còpia de l’empadronament a Granollers de les persones contractades.

Atès que la documentació compleix els requisits establerts en les bases de la convocatòria .

Les bases determinen que l'import màxim de la subvenció serà de 3.871,80 euros per cada contracte 
que tingui una durada mínima de 9 mesos. Aquesta subvenció màxima és equivalent a sis 
mensualitats de l'import del salari mínim interprofessional  (SMI) mensual de 2013.

La subvenció es determina per jornada completa, no obstant, si la jornada és inferior al 100% la 
subvenció a atorgar seguirà la mateixa proporció de minoració.

En cas de finalització del contracte abans de transcorreguts els primers 9 mesos consecutius de 
vigència del contracte, la subvenció serà proporcional als dies treballats i per l'import màxim de dues 
terceres parts de SMI diari.

Atès que els contractes de treball que presenta l’empresa ELAN VITAL MEDIC ESTHETICELAN VITAL MEDIC ESTHETICELAN VITAL MEDIC ESTHETICELAN VITAL MEDIC ESTHETIC,,,,    SLSLSLSL,,,, són 
de jornades inferiors a la    jornada laboral completa, l’import màxim de la subvenció a atorgar serà 
igualment del percentatge que en correspongui, i que correspondrà a 8.711,57 euros per la durada 
mínima de 9 mesos segons el detall següent:

NOM NIF JORNADA IMPORT
NÉSTOR L. CASTELLANOS GONZALEZ 47979428

W
37,50% 1.451,93

MÍRIAM LOBATO TIJERAS 53128959V 75,00% 2.903,85
ALICIA CONCHELLO ROSALES 47970868K 37,50% 1.451,93
MARIA TERESA LUIS FOLGUEIRO 47977666B 37,50% 1.451,93
LAIA LLONGUERAS CONDEMINAS 47942243P 37,50% 1.451,93

TOTAL 8.711,57



Atès que hi ha crèdit suficient a la partida HHHH160160160160....24112241122411224112....47000470004700047000    Subvencions a empreses pel foment deSubvencions a empreses pel foment deSubvencions a empreses pel foment deSubvencions a empreses pel foment de    
llll''''ocupacióocupacióocupacióocupació  juveniljuveniljuveniljuvenil , del pressupost de l’Ajuntament de Granollers per al 2013.

Vist informe, de data 16161616    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de    2013201320132013, 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 .-.-.-.- Atorgar una subvenció de 8888....711711711711,,,,57575757    euroseuroseuroseuros a l’empresa ELAN VITAL MEDIC ESTHETICELAN VITAL MEDIC ESTHETICELAN VITAL MEDIC ESTHETICELAN VITAL MEDIC ESTHETIC,,,,    SLSLSLSL 
(amb CIF B65412447, i domicili a la Plaça de l'Església, 9 3er. de Granollers, codi postal 08401), en 
concepte de finançament dels contractes laborals subscrits d’acord amb el següent detall, i amb 
càrrec a la partida pressupostària HHHH160160160160....24112241122411224112....47000470004700047000    Subvencions a empreses pel foment deSubvencions a empreses pel foment deSubvencions a empreses pel foment deSubvencions a empreses pel foment de    
llll''''ocupacióocupacióocupacióocupació  juveniljuveniljuveniljuvenil , del pressupost de l'Ajuntament de Granollers per a l'any 2013:

NOM NIF INICI 
CONTRACT

E

DURADA JORNADA

NÉSTOR L. CASTELLANOS 
GONZALEZ

47979428W 07/11/2013 12 mesos 37,50%

MÍRIAM LOBATO TIJERAS 53128959V 07/11/2013 12 mesos 75,00%

ALICIA CONCHELLO ROSALES 47970868K 01/12/2013 9 mesos 37,50%

MARIA TERESA LUIS FOLGUEIRO 47977666B 02/12/2013 9 mesos 37,50%

LAIA LLONGUERAS CONDEMINAS 47942243P 01/12/2013 9 mesos 37,50%

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Determinar que l’empresa beneficiària de la subvenció haurà de presentar la documentacióhaurà de presentar la documentacióhaurà de presentar la documentacióhaurà de presentar la documentació    
justificativajustificativajustificativajustificativa  de la despesa de contractació realitzada, en el termini màxim de tres mesos des de laen el termini màxim de tres mesos des de laen el termini màxim de tres mesos des de laen el termini màxim de tres mesos des de la    
data de compliment dels dosdata de compliment dels dosdata de compliment dels dosdata de compliment dels dos ----cents setanta dies de contractaciócents setanta dies de contractaciócents setanta dies de contractaciócents setanta dies de contractació ....

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Notificar l’acord als departaments d’Intervenció i Comptabilitat d’aquesta corporació, i a 
l’empresa ELAN VITAL MEDIC ESTHETICELAN VITAL MEDIC ESTHETICELAN VITAL MEDIC ESTHETICELAN VITAL MEDIC ESTHETIC ,,,,    SLSLSLSL....

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 JUSTIFICACIÓPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ,,,,    EN NOM DE GRANOLLERSEN NOM DE GRANOLLERSEN NOM DE GRANOLLERSEN NOM DE GRANOLLERS    
MERCATMERCATMERCATMERCAT,,,,    DE LA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONADE LA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONADE LA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONADE LA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA,,,,    PEL COFINANÇAMENT DEPEL COFINANÇAMENT DEPEL COFINANÇAMENT DEPEL COFINANÇAMENT DE    
LLLL''''ACCIÓ “COM PLANIFICAR UNA WEB DACCIÓ “COM PLANIFICAR UNA WEB DACCIÓ “COM PLANIFICAR UNA WEB DACCIÓ “COM PLANIFICAR UNA WEB D ''''EMPRESA DE FORMA EFECTIVA”EMPRESA DE FORMA EFECTIVA”EMPRESA DE FORMA EFECTIVA”EMPRESA DE FORMA EFECTIVA” ,,,,    I RENUNCIARI RENUNCIARI RENUNCIARI RENUNCIAR ,,,,    PERPERPERPER    
MANCA DMANCA DMANCA DMANCA D''''INSCRIPCIONSINSCRIPCIONSINSCRIPCIONSINSCRIPCIONS ,,,,    A LA SUBVENCIÓ PEL COFINANÇAMENT DE LA LA SUBVENCIÓ PEL COFINANÇAMENT DE LA LA SUBVENCIÓ PEL COFINANÇAMENT DE LA LA SUBVENCIÓ PEL COFINANÇAMENT DE L''''ACCIÓ “ACCIÓ “ACCIÓ “ACCIÓ “10101010    FORMESFORMESFORMESFORMES    
DDDD''''AUGMENTAR EL BENEFICI”AUGMENTAR EL BENEFICI”AUGMENTAR EL BENEFICI”AUGMENTAR EL BENEFICI”

1111.... La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 21212121    de març dede març dede març dede març de    2013201320132013, va aprovar, en el 
marc de l Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, el catàleg de serveis 2013, 
el seu règim regulador i la convocatòria per a la concessió de recursos .

2222.... El 24242424    de maig dede maig dede maig dede maig de    2013201320132013, l’Ajuntament de Granollers ha sol·licitat, en nom de l’EPE Granollers 
Mercat, la subvenció per a la realització d’accions incloses en el Recull d’activitats de suport a 
l’activitat empresarial i dins la convocatòria d’ajuts del Pla de Concertació 2013 de la Diputació de 
Barcelona. Les accions sol·licitades són:

BlocBlocBlocBloc    1111 Sessions d’acompanyament per a persones emprenedoresSessions d’acompanyament per a persones emprenedoresSessions d’acompanyament per a persones emprenedoresSessions d’acompanyament per a persones emprenedores



* Business Game: joc de simulació empresarial

BlocBlocBlocBloc    2222 Tallers de consolidació dTallers de consolidació dTallers de consolidació dTallers de consolidació d ''''EmpresesEmpresesEmpresesEmpreses
* Com fer marketing low cost. La “sort” i oportunitat de pimes i emprenedors: internet.

BlocBlocBlocBloc    3333 Taller amb acompanyament individualitzatTaller amb acompanyament individualitzatTaller amb acompanyament individualitzatTaller amb acompanyament individualitzat
* Coneix i millora els teus consums energètics

BlocBlocBlocBloc    4444        Sessions informatives sobre temes dSessions informatives sobre temes dSessions informatives sobre temes dSessions informatives sobre temes d ''''actualitatactualitatactualitatactualitat
* Com planificar una web de forma efectiva 

BlocBlocBlocBloc    5555    Sessions informatives sobre temes dSessions informatives sobre temes dSessions informatives sobre temes dSessions informatives sobre temes d ''''actualitatactualitatactualitatactualitat
* 10 formes d'augmentar el benefici

3333.... En data 12121212    dddd''''agost deagost deagost deagost de    2013201320132013 l’Ajuntament de Granollers rep resolució favorable d’atorgament de la 
subvenció sol·licitada, mitjançant comunicat de la Vicepresidència 1a i Presidència delegada de l’Àrea 
de Desenvolupament Econòmic i Ocupació que dictà el decret númdecret númdecret númdecret núm....    6941694169416941////13131313 aprovant els ajuts en el 
marc del règim regulador del Catàleg de serveis 2013 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015, 2ª 
quinzena de juny 2013” i el Catàleg sectorial “Recull d'activitats de suport a l'activitat empresarial” de 
l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local i s’atorga a Granollers Mercat un ajut delun ajut delun ajut delun ajut del    75757575%%%%    del costdel costdel costdel cost    
total de les següents accionstotal de les següents accionstotal de les següents accionstotal de les següents accions :::: 

NOM ACCIÓNOM ACCIÓNOM ACCIÓNOM ACCIÓ CODI XGLCODI XGLCODI XGLCODI XGL SUBVENCIÓSUBVENCIÓSUBVENCIÓSUBVENCIÓ

Business game: joc de simulació empresarial 13/Y/96266 506,25 €

Com fer marketing low cost. La “sort” i oportunitat de les pimes i 

emprenedors: internet.
13/Y/96269 1.620,00 €

Coneix i millora els teus consums energètics 13/Y/96270 2.598,75 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL::::    4444....725725725725,,,,00000000    €€€€

Aquestes accions s’han portat a terme al centre de serveis a les empreses, Can Muntanyola, de 
Granollers Mercat.

4444.... Amb aquesta resolució, les accions dels blocs 4 i 5 van quedar pendents de resoldre.

5555.... En data 10101010    de setembre dede setembre dede setembre dede setembre de    2013201320132013, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de GranollersJunta de Govern Local de l’Ajuntament de GranollersJunta de Govern Local de l’Ajuntament de GranollersJunta de Govern Local de l’Ajuntament de Granollers (com a 
ens destinatari), va aprovar l’acceptació en nom de Granollers Mercat (com a ens que executa i 
justifica l'actuació), de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona. 

6666.... En data 8888    dddd''''octubre deoctubre deoctubre deoctubre de    2013201320132013, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de GranollersJunta de Govern Local de l’Ajuntament de GranollersJunta de Govern Local de l’Ajuntament de GranollersJunta de Govern Local de l’Ajuntament de Granollers (com a ens 
destinatari), va aprovar la justificació d'aquestes accions formatives.

7777....    Granollers Mercat, com a ens executor de les accions descrites, i davant de la falta de resposta en 
l'atorgament o denegació de les accions dels blocs 4 i 5, va instar la Diputació de Barcelona perquè 
emetès resolució d'atorgament o revocació corresponent de les accions pendents de resoldre.

8888.... Atès que per error de transcripció de la Diputació de Barcelonaerror de transcripció de la Diputació de Barcelonaerror de transcripció de la Diputació de Barcelonaerror de transcripció de la Diputació de Barcelona, no estava inclòs en el decret 
original l'ajut del 75 % del cost total de les accions dels blocs 4 i 5 anteriorment esmentades, en data 6666    
de novembre dede novembre dede novembre dede novembre de     2013201320132013, la Diputació de Barcelona emet, de nou, la resolució favorable d’atorgament de 
la subvenció sol·licitada, incloent les dues accions pendents de resoldre, mitjançant el mateixmateixmateixmateix     decret 
núm.    6941694169416941////13131313,,,,    que    substitueix el rebut amb anterioritatsubstitueix el rebut amb anterioritatsubstitueix el rebut amb anterioritatsubstitueix el rebut amb anterioritat, on s'aproven els ajuts en el marc del règim 
regulador del Catàleg de serveis 2013 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015, 2ª quinzena de 
juny 2013” i el Catàleg sectorial “Recull d'activitats de suport a l'activitat empresarial” de l'Àrea de 
Desenvolupament Econòmic Local i s’atorga a Granollers Mercat un ajut del 75757575%%%%    del cost total de lesdel cost total de lesdel cost total de lesdel cost total de les    



següents accionssegüents accionssegüents accionssegüents accions :

NOM ACCIÓNOM ACCIÓNOM ACCIÓNOM ACCIÓ CODI XGLCODI XGLCODI XGLCODI XGL SUBVENCIÓSUBVENCIÓSUBVENCIÓSUBVENCIÓ

Business game: joc de simulació empresarial 13/Y/96266 506,25 €

Com fer marketing low cost. La “sort” i oportunitat de les pimes i 

emprenedors: internet.
13/Y/96269 1.620,00 €

Coneix i millora els teus consums energètics 13/Y/96270 2.598,75 €

Com planificar una web d'empresa de forma efectiva 13/Y/96267 486,00 €

10 formes d'augmentar el benefici 13/Y/96268 225,00 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL::::    5555....436436436436,,,,00000000    €€€€

9999. Atès que la Junta de Govern de l'Ajuntament de Granollers, en nom de Granollers Mercat, vavavava    
acceptar lacceptar lacceptar lacceptar l ''''atorgament de la subvencióatorgament de la subvencióatorgament de la subvencióatorgament de la subvenció ,,,,    i la justificaciói la justificaciói la justificaciói la justificació ,,,,    de les següents accions:

NOM ACCIÓNOM ACCIÓNOM ACCIÓNOM ACCIÓ CODI XGLCODI XGLCODI XGLCODI XGL SUBVENCIÓSUBVENCIÓSUBVENCIÓSUBVENCIÓ

Business game: joc de simulació empresarial 13/Y/96266 506,25 €

Com fer marketing low cost. La “sort” i oportunitat de les pimes i 

emprenedors: internet.
13/Y/96269 1.620,00 €

Coneix i millora els teus consums energètics 13/Y/96270 2.598,75 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL::::    4444....725725725725,,,,00000000    €€€€

10101010.... Atès que la Junta de Govern de l'Ajuntament de Granollers, en sessió de data 19191919    de novembre dede novembre dede novembre dede novembre de    
2013201320132013, en nom de Granollers Mercat, va acceptar lva acceptar lva acceptar lva acceptar l''''atorgament de la subvencióatorgament de la subvencióatorgament de la subvencióatorgament de la subvenció,,,,    de    les    següents 
accions:

NOM ACCIÓNOM ACCIÓNOM ACCIÓNOM ACCIÓ CODI XGLCODI XGLCODI XGLCODI XGL SUBVENCIÓSUBVENCIÓSUBVENCIÓSUBVENCIÓ

Com planificar una web d'empresa de forma efectiva 13/Y/96267 486,00 €

10 formes d'augmentar el benefici 13/Y/96268 225,00 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL::::    711711711711,,,,00000000    €€€€

11111111.... Atès que després de ser programat en diverses ocasions, i davant la manca d'inscripcions, es va 
procedir a l'anul·lació de l'acció ““““10101010    formes dformes dformes dformes d ''''augmentar el benefici”augmentar el benefici”augmentar el benefici”augmentar el benefici” .

12121212....    Atès que l'acció “Com planificar una web d“Com planificar una web d“Com planificar una web d“Com planificar una web d''''empresa de forma efectiva”empresa de forma efectiva”empresa de forma efectiva”empresa de forma efectiva”,,,,    s’ha portat a terme al 
centre de serveis a les empreses, Can Muntanyola, de Granollers Mercat.

13131313.... Atès que el pagament de l’aportació de la Diputació de Barcelona, es farà efectiu contra la 
presentació, en el termini de dos mesos com a màxim des de la realització de l’acciódos mesos com a màxim des de la realització de l’acciódos mesos com a màxim des de la realització de l’acciódos mesos com a màxim des de la realització de l’acció,,,,    o en el cas 
que la data de finalització de l’actuació sigui anterior a la data de notificació de la concessió de l’ajut, 
el termini és de dos mesos a comptar des de la data de notificaciódos mesos a comptar des de la data de notificaciódos mesos a comptar des de la data de notificaciódos mesos a comptar des de la data de notificació, per part de Granollers Mercat, 
de la justificació de la subvenció de 486,00 euros atorgada, d’acord amb el següent detall:

CODI XGLCODI XGLCODI XGLCODI XGL NOM ACCIÓNOM ACCIÓNOM ACCIÓNOM ACCIÓ Cost totalCost totalCost totalCost total SubvencióSubvencióSubvencióSubvenció



13/Y/96267 Com planificar una web d'empresa de forma efectiva 648,00 € 486,00 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL:::: 648648648648,,,,00000000    €€€€

14141414....     Que Granollers Mercat, que ha executat l'actuació, s'ha creat a iniciativa de l'ens destinatari, amb 
una aportació majoritària, directa o indirecta de l'ens del que en depèn.

15151515.... Que Granollers Mercat ha certificat el reconeixement de les obligacions recollides en aquesta 
relació de despeses, que han estat destinades a l'actuació referida.

16161616.... Que les despeses relacionades són despeses elegibles d'acord amb el Règim regulador del 
Catàleg de concertació de l'any 2013 i les condicions específiques de concertació de cada recurs i/o 
l'acord de concessió i es refereixen a actuacions realitzades en el període d 'execució establert.

17171717.... Que la quantia de l'aportació efectuada per la Diputació de Barcelona en el marc del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”, conjuntament amb les altres fonts específiques de finançament de 
l'actuació, no supera el seu cost total.

18181818.... Que Granollers Mercat té a disposició de la Diputació de Barcelona tots els documents originals 
justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que financen l'actuació i seran 
conservats per un període no inferior als 6 anys.

19191919.... En els imports dels justificants consignats, tant a les despeses directes i indirectes, no s'ha inclòs 
l'IVA deduïble

20202020.... La present relació de despeses, en relació a l'ajut de la Diputació, implica una justificació total de 
l'ajut rebut.

21212121.... Vist informe de data 20 de desembre de 2013, de la responsable del negociat d'empresa i 
emprenedoria de Granollers Mercat, Sra. Núria Baella Garriga.

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 atorgada     per la Diputació de Barcelona en el marc del 
règim regulador del Catàleg de serveisCatàleg de serveisCatàleg de serveisCatàleg de serveis    2013201320132013 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, 2ª 
quinzena de juny 2013,  i el Catàleg sectorial “Recull d 'activitats de suport a l'activitat empresarial” de 
l'àrea de Desenvolupament Econòmic Local i que consisteix en un ajut del 75757575%%%%    del cost total dedel cost total dedel cost total dedel cost total de    
l’acciól’acciól’acciól’acció ,,,, segons el detall de les següents activitats:

CODI XGLCODI XGLCODI XGLCODI XGL NOM ACCIÓNOM ACCIÓNOM ACCIÓNOM ACCIÓ Cost totalCost totalCost totalCost total SubvencióSubvencióSubvencióSubvenció

13/Y/96267 Com planificar una web d'empresa de forma efectiva 648,00 € 486,00 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL:::: 648648648648,,,,00000000    €€€€ 486486486486,,,,00000000    €€€€

SegonSegonSegonSegon:::: Fer constar que la relació de despeses directes que justifiquenrelació de despeses directes que justifiquenrelació de despeses directes que justifiquenrelació de despeses directes que justifiquen     l'acció són:

NúmeroNúmeroNúmeroNúmero    
facturafacturafacturafactura

DataDataDataData    
FacturaFacturaFacturaFactura

Nom delNom delNom delNom del     
proveïdorproveïdorproveïdorproveïdor

NIF delNIF delNIF delNIF del     
proveïdorproveïdorproveïdorproveïdor

Descripció de laDescripció de laDescripció de laDescripció de la     
despesadespesadespesadespesa

CostCostCostCost    
totaltotaltotaltotal

%%%%    
imputatimputatimputatimputat

ImportImportImportImport     
justificatjustificatjustificatjustificat

DataDataDataData    
aprovacióaprovacióaprovacióaprovació     
facturafacturafacturafactura ////

reconeireconeireconeireconei----
xementxementxementxement     
obligacióobligacióobligacióobligació

B2021 11/10/13  Think 
About 

Export, SL

B63446637 Com planificar una 
web d'empresa de 

forma efectiva

648,00 € 100,00% 648,00 € 18/10/13

TOTALTOTALTOTALTOTAL:::: 648648648648,,,,00000000    €€€€



TercerTercerTercerTercer :::: Renunciar, per manca d'inscripcions, a la subvenció de 225,00 €, en nom de Granollers 
Mercat, atorgada per la Diputació de Barcelona per al cofinançament de les accions  del “Recull 
d'activitats de suport a l'activitat empresarial”, en el marc del Catàleg de serveis 2013 del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2012-2015”, 2ª quinzena de juny 2013, d'acord amb el següent detall:

CODI XGLCODI XGLCODI XGLCODI XGL NOM ACCIÓNOM ACCIÓNOM ACCIÓNOM ACCIÓ Cost totalCost totalCost totalCost total SubvencióSubvencióSubvencióSubvenció

13/Y/96268 10 Formes d'augmentar el benefici 300,00 € 225,00 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL:::: 300300300300,,,,00000000    €€€€

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Fer constar que aquesta renuncia no comporta cap tipus de reintegrament, sinó una minoració 
en la quantitat a percebre.

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.- Notificar a les parts interessades.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
6666).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DEPROPOSTA RELATIVA A ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DEPROPOSTA RELATIVA A ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DEPROPOSTA RELATIVA A ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DE    170170170170....835835835835,,,,94949494    € ATORGADA PER€ ATORGADA PER€ ATORGADA PER€ ATORGADA PER    
PART DEL SERVEI DPART DEL SERVEI DPART DEL SERVEI DPART DEL SERVEI D ''''OCUPACIÓ DE CATALUNYAOCUPACIÓ DE CATALUNYAOCUPACIÓ DE CATALUNYAOCUPACIÓ DE CATALUNYA     ((((SOCSOCSOCSOC))))    DE LA GENERALITAT DE CATALUNYADE LA GENERALITAT DE CATALUNYADE LA GENERALITAT DE CATALUNYADE LA GENERALITAT DE CATALUNYA    
PER A LPER A LPER A LPER A L''''EXECUCIÓ DEEXECUCIÓ DEEXECUCIÓ DEEXECUCIÓ DE    5555    PROGRAMES DPROGRAMES DPROGRAMES DPROGRAMES D''''EXPERIENCIACIÓ LABORAL I UN PROGRAMAEXPERIENCIACIÓ LABORAL I UN PROGRAMAEXPERIENCIACIÓ LABORAL I UN PROGRAMAEXPERIENCIACIÓ LABORAL I UN PROGRAMA    
ESPECÍFIC DE CARÀCTER EXPERIMENTAL I INNOVADOR PER A AFAVORIR LA INSERCIÓESPECÍFIC DE CARÀCTER EXPERIMENTAL I INNOVADOR PER A AFAVORIR LA INSERCIÓESPECÍFIC DE CARÀCTER EXPERIMENTAL I INNOVADOR PER A AFAVORIR LA INSERCIÓESPECÍFIC DE CARÀCTER EXPERIMENTAL I INNOVADOR PER A AFAVORIR LA INSERCIÓ    
SOCIOLABORAL DE COL·LECTIUS AMB DIFICULTAT DSOCIOLABORAL DE COL·LECTIUS AMB DIFICULTAT DSOCIOLABORAL DE COL·LECTIUS AMB DIFICULTAT DSOCIOLABORAL DE COL·LECTIUS AMB DIFICULTAT D''''INSERCIÓINSERCIÓINSERCIÓINSERCIÓ,,,,    EL MARC DE LAEL MARC DE LAEL MARC DE LAEL MARC DE LA    
CONVOCATÒRIACONVOCATÒRIACONVOCATÒRIACONVOCATÒRIA     2013201320132013    DEL PROGRAMA DE SUPORT ALS TERRITORIS AMB MAJORSDEL PROGRAMA DE SUPORT ALS TERRITORIS AMB MAJORSDEL PROGRAMA DE SUPORT ALS TERRITORIS AMB MAJORSDEL PROGRAMA DE SUPORT ALS TERRITORIS AMB MAJORS    
NECESSITATS DE REEQUILIBRI TERRITORIAL I SOCIALNECESSITATS DE REEQUILIBRI TERRITORIAL I SOCIALNECESSITATS DE REEQUILIBRI TERRITORIAL I SOCIALNECESSITATS DE REEQUILIBRI TERRITORIAL I SOCIAL ::::    PROJECTEPROJECTEPROJECTEPROJECTE    """"TREBALL ALS BARRISTREBALL ALS BARRISTREBALL ALS BARRISTREBALL ALS BARRIS """"

1111.... El    4444    de novembre dede novembre dede novembre dede novembre de    2013201320132013    es publicà al DOGC l'Ordre EMOOrdre EMOOrdre EMOOrdre EMO////269/2013269/2013269/2013269/2013,,,,    dededede    24242424    dddd''''octubreoctubreoctubreoctubre, per la 
qual es modifica l'Ordre EMO/314/2012, de 8 d'octubre, per la qual s'estableixen les bases 
reguladores dels ajuts destinats al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de 
reequilibri territorial i social : projecteprojecteprojecteprojecte  Treball als barrisTreball als barrisTreball als barrisTreball als barris     i s'obre la convocatòria per a l'anyanyanyany    2013201320132013....

2222.... Motivat per aquesta convocatòria, el 18181818    de novembre dede novembre dede novembre dede novembre de    2013201320132013    l'Ajuntament de Granollers 
sol·licità al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) una subvenció per import total de 217217217217....080080080080,,,,02020202    €€€€, 
per a poder portar a terme sis programes dsis programes dsis programes dsis programes d''''experienciació laboral i un programa específic deexperienciació laboral i un programa específic deexperienciació laboral i un programa específic deexperienciació laboral i un programa específic de    
caràcter experimentalcaràcter experimentalcaràcter experimentalcaràcter experimental i innovador per a afavorir la inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultat 
d'inserció del Congost, denominat “Ponts a la feina”“Ponts a la feina”“Ponts a la feina”“Ponts a la feina” ....

3333.... El    18181818    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de    2013201320132013    el SOC ens notifica mitjançant correu electrònic la resolució per la 
qual s'atorga a l'Ajuntament de Granollers una subvenció per import total de    170170170170....835835835835,,,,94949494    €€€€    ((((númnúmnúmnúm....    
dddd''''expedient BLBexpedient BLBexpedient BLBexpedient BLB ----087087087087////13131313))))    per a portar a terme les següents accions:

-  5555    programes dprogrames dprogrames dprogrames d''''experienciació laboralexperienciació laboralexperienciació laboralexperienciació laboral    (accions ocupacionals i professionals),    quals permetran 
la contractació de    7777    personespersonespersonespersones a jornada complerta durant un període dejornada complerta durant un període dejornada complerta durant un període dejornada complerta durant un període de    6666    mesosmesosmesosmesos    a la realització 
d'obres i serveis d'interès general i social, d'acord amb el detall següent:

        NOM DE LNOM DE LNOM DE LNOM DE L ''''ACCIÓACCIÓACCIÓACCIÓ CONTRACTESCONTRACTESCONTRACTESCONTRACTES SUBVENCIÓ ATORGADASUBVENCIÓ ATORGADASUBVENCIÓ ATORGADASUBVENCIÓ ATORGADA

 Dinamització comercial al barri Congost 1 15.414,66 €

 Dinamització comunitària al barri Congost 2 30.829,32 €

 Mediació veïnal al barri Congost 2 30.829,32 €

 Dinamització de la gent gran del barri Congost 1 15.414,66 €



 Alfabetització al barri Congost 1 15.414,66 €

        TOTALSTOTALSTOTALSTOTALS::::            7777    contractescontractescontractescontractes 107107107107....902902902902,,,,62626262    €€€€

----    El programa específic de caràcter experimental i innovadorEl programa específic de caràcter experimental i innovadorEl programa específic de caràcter experimental i innovadorEl programa específic de caràcter experimental i innovador per a afavorir la inserció 
sociolaboral de col·lectius amb dificultats d'inserció al barri del Congost, denominat “Ponts a la“Ponts a la“Ponts a la“Ponts a la    
feinafeinafeinafeina....    Orientació sociolaboral per a dones del Congost”Orientació sociolaboral per a dones del Congost”Orientació sociolaboral per a dones del Congost”Orientació sociolaboral per a dones del Congost”,,,,  pel qual ens han atorgat una subvenció 
de 62626262....933933933933,,,,32323232    €€€€ que permetrà la contractació d'un tècnic A2 a jornada complerta i un auxiliar 
administratiu a jornada parcial (70% de la jornada) durant el període d'un any.

4444.... LLLL''''Ordre EMOOrdre EMOOrdre EMOOrdre EMO////314/2012314/2012314/2012314/2012,,,,    dededede    8888    dddd''''octubreoctubreoctubreoctubre,,,,    que inclou les bases vigents per a les convocatòries del  
Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecteprojecteprojecteprojecte     
""""Treball als barrisTreball als barrisTreball als barrisTreball als barris, i més en concret el seu ArticleArticleArticleArticle     12121212, indica que el pla del pla del pla del pla d''''execució anualexecució anualexecució anualexecució anual(és a dir, el 
conjunt de programes i accions ocupacionals i de desenvolupament local que els ajuntaments 
sol·licitants tenen previst realitzar en el marc del projecte Treball als barris) ssss''''ha dha dha dha d''''iniciar dins liniciar dins liniciar dins liniciar dins l''''any enany enany enany en    
que es produeix lque es produeix lque es produeix lque es produeix l''''atorgament de la subvencióatorgament de la subvencióatorgament de la subvencióatorgament de la subvenció    i que les accions hauran de finalitzar com a màxim el 
31 de desembre de l'any posterior al que es va produir l'atorgament.

5555.... LLLL''''articlearticlearticlearticle     13131313    de la mateixa Ordre assenyala que el Pla d'execució anual es considera iniciat en el 
moment en que s'inicia almenys una de les accions previstes en el pla d'execució aprovat. En el cas 
concret dels programes d'experienciació laboral,    les accions es consideren iniciades amb lales accions es consideren iniciades amb lales accions es consideren iniciades amb lales accions es consideren iniciades amb la    
realització drealització drealització drealització d ''''almenys una contractacióalmenys una contractacióalmenys una contractacióalmenys una contractació ....    

6666.... D'acord amb les instruccions del SOC, de cara al pagament de la subvenció atorgada, caldrà 
presentarpresentarpresentarpresentardavant la Subdirecció General de Polítiques d'Ocupació un certificat acreditatiu de lun certificat acreditatiu de lun certificat acreditatiu de lun certificat acreditatiu de l''''inici delinici delinici delinici del    
Pla dPla dPla dPla d''''execució anualexecució anualexecució anualexecució anual ,,,,    abans delabans delabans delabans del     20202020    de desembre dde desembre dde desembre dde desembre d ''''enguanyenguanyenguanyenguany....

7777.... Vist l'informe, amb data 18181818    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de    2013201320132013, del tècnic especialista del Servei de Promoció 
Econòmica, Sr. Quim Xicoira Albert, amb el vistiplau del director de Granollers Mercat, Sr. Jordi 
Táboas Suárez, pel qual es proposa l'acceptació de la subvenció atorgada per part del SOC.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Acceptar la subvencióAcceptar la subvencióAcceptar la subvencióAcceptar la subvenció dededede    170170170170....835835835835,,,,94949494    €€€€ atorgada pel Servei d'Ocupació de Catalunya 
(SOC) de la Generalitat de Catalunya, amb el cofinançament del Fons Social Europeu (FSE), per a la 
realització de les accions següents:

-  5555    programes dprogrames dprogrames dprogrames d''''experienciació laboralexperienciació laboralexperienciació laboralexperienciació laboral    (accions ocupacionals i professionals),    quals permeten 
la contractació de    7777    personespersonespersonespersones a jornada complerta durant un període dejornada complerta durant un període dejornada complerta durant un període dejornada complerta durant un període de    6666    mesosmesosmesosmesos    a la realització 
d'obres i serveis d'interès general i social, d'acord amb el detall següent:

        NOM DE LNOM DE LNOM DE LNOM DE L ''''ACCIÓACCIÓACCIÓACCIÓ CONTRACTESCONTRACTESCONTRACTESCONTRACTES SUBVENCIÓ ATORGADASUBVENCIÓ ATORGADASUBVENCIÓ ATORGADASUBVENCIÓ ATORGADA

 Dinamització comercial al barri Congost 1 15.414,66 €

 Dinamització comunitària al barri Congost 2 30.829,32 €

 Mediació veïnal al barri Congost 2 30.829,32 €

 Dinamització de la gent gran del barri Congost 1 15.414,66 €

 Alfabetització al barri Congost 1 15.414,66 €

        TOTALSTOTALSTOTALSTOTALS::::            7777    contractescontractescontractescontractes 107107107107....902902902902,,,,62626262    €€€€

----    El programa específic de caràcter experimental i innovadorEl programa específic de caràcter experimental i innovadorEl programa específic de caràcter experimental i innovadorEl programa específic de caràcter experimental i innovadorper a afavorir la inserció 
sociolaboral de col·lectius amb dificultats d 'inserció barri del Congost, denominat “Ponts a la feina“Ponts a la feina“Ponts a la feina“Ponts a la feina....    
Orientació sociolaboral per a dones del Congost”Orientació sociolaboral per a dones del Congost”Orientació sociolaboral per a dones del Congost”Orientació sociolaboral per a dones del Congost”,,,, pel qual ens han atorgat una subvenció de 
62626262....933933933933,,,,32323232    €€€€.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Notificar aquesta resolucióNotificar aquesta resolucióNotificar aquesta resolucióNotificar aquesta resolució    al Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de 
Catalunya, així com als Serveis de Comptabilitat i Planificació Econòmica i Control Pressupostari 



d'aquesta corporació.

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

7777).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A L''''APROVACIÓ DAPROVACIÓ DAPROVACIÓ DAPROVACIÓ D''''UN AJUT DUN AJUT DUN AJUT DUN AJUT D''''EMERGÈNCIA AL FONS CATALÀ DEEMERGÈNCIA AL FONS CATALÀ DEEMERGÈNCIA AL FONS CATALÀ DEEMERGÈNCIA AL FONS CATALÀ DE    
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT DESTINAT AL PROJECTECOOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT DESTINAT AL PROJECTECOOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT DESTINAT AL PROJECTECOOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT DESTINAT AL PROJECTE    2579257925792579    """"SUPORT A LASUPORT A LASUPORT A LASUPORT A LA    
POBLACIÓ AFECTADA PER LA GUERRA CIVIL A SÍRIAPOBLACIÓ AFECTADA PER LA GUERRA CIVIL A SÍRIAPOBLACIÓ AFECTADA PER LA GUERRA CIVIL A SÍRIAPOBLACIÓ AFECTADA PER LA GUERRA CIVIL A SÍRIA """"

1111....    La Junta de Govern Local del dia 16 de juliol de 2013 va prendre, entre d'altres, l'acord següent:

"Primer.- Aprovar l'atorgament de les subvencions de Cooperació i Solidaritat 2013, amb càrrec a la 
A-201300001739,  de la partida H241.92910.48601 Atencions al Tercer Món Cooperació  i Solidaritat, per un 
import total de  123.506,78 €, a les diferents entitats i projectes que es relacionen a continuació :

(...)

Cinquè.- Deixar pendent d'atorgament la quantitat de 5.083,62 €, en concepte d'ajut emergència, que haurà de 
ser atorgada abans de la finalització de l 'exercici.
(...)"

2222.... El tècnic mitjà de Participació i Relacions Ciutadanes, Joan Carles Cusell, informa favorablement 
de l'atorgament d'un ajut d'emergència al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, per import 
total de 5.083,62 €, destinat al projecte 2579 "Suport a la població afectada per la Guerra Civil a Síria".

3333....        El tècnic mitjà de Participació i Relacions Ciutadanes informa favorablement de l'aprovació d'una 
bestreta del 100% sobre la totalitat de la subvenció atorgada al Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament, com també de la no necessitat d'establir una exigència de garantia de la bestreta, 
per raó que la naturalesa d'aquesta associació, de la qual l'Ajuntament és soci, i del mateix projecte 
d'emergència fa difícil el desenvolupament de les activitats programades sense un suport econòmic 
previ i suficient, és per això i per la finalitat social d'alt interès que satisfan que es fa necessari el 
pagament per bestreta del 100 %, sense l'exigència de cap garantia ni aval, d'acord amb l'article 15 de 
l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Granollers, per les raons financeres 
esmentades i en no existir desconfiança respecte del compliment d'aquestes entitats en les seves 
finalitats i responsabilitats, d'acord amb l'experiència que aporta la gestió d'anteriors projectes.

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

1111....     La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

2222....    El Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions.

3333....    L'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Granollers, aprovada per l'Ajuntament en 
Ple el dia 28 de febrer de 2006, i publicada en el Butlletí Oficial de la Província, número 130, del dia 1 
de juny de 2006.

4444....    Les bases específiques de subvencions de Cooperació i Solidaritat  2013, aprovades per la Junta de 
Govern Local del dia 18 de desembre de 2012 i publicades en el BOPB del dia 4 de gener de 2013.

5555....    L'article 18, autorització de despesa, apartat 5.2 b) 3, de les bases d'execució del pressupost 2013, 



aprovat pel Ple del dia 18 de desembre de 2012 i publicat en el BOPB del dia 20 de desembre de 
2012, que estableix que l'aprovació de subvencions de fins a 30.000 € és competència de Ple, 
delegada en la Junta de Govern Local.

6666.     La suficient i adequada consignació pressupostària en la partida H241.99210.48601 Atencions al 
Tercer Món Cooperació i Solidaritat.

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'atorgament d'un ajut d'emergència al Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament, per import total de 5.083,62 €, destinat al projecte 2579 "Suport a la població 
afectada per la Guerra Civil a Síria". 

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-    Indicar que la despesa derivada d'aquest acord, 5.083,62 €, anirà amb càrrec la 
A-201300001739,  de la partida H241.92910.48601 Atencions al Tercer Món Cooperació  i Solidaritat, 
del pressupost de l'exercici 2013, de conformitat amb la voluntat expressada per la Junta de Govern 
Local en data 16 de febrer de 2013.

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Aprovar una bestreta del 100% sobre la totalitat de la subvenció atorgada al Fons Català 
de Cooperació al Desenvolupament, amb NIF- G17125832, per import de 5.083,62 €, destinat al 
projecte  2579 "Suport a la població afectada per la Guerra Civil a Síria".
 
QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.-    Establir que la data màxima de justificació del projecte és el  28 de febrer de 2015.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

8888).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A L''''APROVACIÓ DAPROVACIÓ DAPROVACIÓ DAPROVACIÓ D''''UNA SUBVENCIÓ AL FONS CATALÀ DEUNA SUBVENCIÓ AL FONS CATALÀ DEUNA SUBVENCIÓ AL FONS CATALÀ DEUNA SUBVENCIÓ AL FONS CATALÀ DE    
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT DESTINAT ALS PROJECTESCOOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT DESTINAT ALS PROJECTESCOOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT DESTINAT ALS PROJECTESCOOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT DESTINAT ALS PROJECTES     2340234023402340    IIII    2477247724772477    

1111....    La Junta de Govern Local del dia 16 de juliol de 2013 va prendre, entre d'altres, l'acord següent:

"Primer.- Aprovar l'atorgament de les subvencions de Cooperació i Solidaritat 2013, amb càrrec a la 
A-201300001739,  de la partida H241.92910.48601 Atencions al Tercer Món Cooperació  i Solidaritat, per un 
import total de  123.506,78 €, a les diferents entitats i projectes que es relacionen a continuació :

(...)

Tercer.- Aprovar l'abonament de la quota de soci corresponent a l'any 2013, al Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament per import de 1.500 €. Resta pendent, abans de final d'any, la tria de projectes del catàleg del 
Fons fins a un màxim de 30.272,60 €.
(...)

"

2222....    La Junta de Govern Local del dia 29 d'octubre de 2013 va prendre, entre d'altres, els acords 
següents:

"PRIMER.- Aprovar l'atorgament de subvenció al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, per import 
total de 20.770,01 €, distribuït entre els projectes següents :

-Projecte 2123. Comprendre el passat per construir el futur. Creació d'un centre de documentació per enfortir la 
pau, la democràcia i la reconciliació nacional  (El Salvador). 3.000 €.
-Projecte 2438. Projecte Sarajevo Record i Futur (Bòsnia i Hercegovina). Import: 2.000,01 €
-Projecte 2552. Agenda Llatinoamericana Mundial 2014 - Campanya 2013. Import: 2.000 €.
-Projecte 2559. Escola per al treball decent (El Salvador). Import: 10.770 €.



-Projecte 2580. Nijorupa Varuna: construcció de 18 pous d'aigua potable de gran profunditat per al proveïment de 
740 persones de la població de Nijopura, Orissa (Índia). Import: 3.000 €.

SEGON.- Aprovar una bestreta del 100% sobre la totalitat de la subvenció atorgada al Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament, amb NIF- G17125832, per import de 20.770,01 €, destinada als projectes 2123 
(3.000 €), 2438 (2.000,01 €), 2552 (2.000 €), 2559 (10.770 €) i 2580 (3.000 €).

TERCER.- Establir que resten pendents d'atorgament de 9.502,59 €, per a  projectes del catàleg del Fons, 
abans de 31 de desembre de 2013."

3333....        El tècnic mitjà de Participació i Relacions Ciutadanes, Joan Carles Cusell, informa favorablement 
de l'atorgament d'una subvenció, per import de 9.502,59 €, al Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament, destinada als projectes

-2340. "Millora de la gestió i aprofitament dels recursos hídrics a la comunitat de Gollapalli Thanda, 
Kadiri (Índia)". Entitat executora: Fundación Vicente Ferrer. Import: 4.751,29 €.
-2477. "Suport participació dona en la governança local a través de creació i posada en funcionament 
de les comissions de paritat i d'igualtat d'oportunitats als municipis rurals de la regió de 
Tànger-Tetuan". Entitat executora: Conseil Regional Tànger-Tetuan.  Import: 4.751,30 €.

4444....    El tècnic mitjà de Participació i Relacions Ciutadanes informa favorablement de l'aprovació d'una 
bestreta del 100% sobre la totalitat de la subvenció atorgada al Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament, com també de la no necessitat d'establir una exigència de garantia de la bestreta, 
per raó que la naturalesa d'aquesta associació, de la qual l'Ajuntament és soci, i del mateix projecte 
d'emergència fa difícil el desenvolupament de les activitats programades sense un suport econòmic 
previ i suficient, és per això i per la finalitat social d'alt interès que satisfan que es fa necessari el 
pagament per bestreta del 100 %, sense l'exigència de cap garantia ni aval, d'acord amb l'article 15 de 
l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Granollers, per les raons financeres 
esmentades i en no existir desconfiança respecte del compliment d'aquestes entitats en les seves 
finalitats i responsabilitats, d'acord amb l'experiència que aporta la gestió d'anteriors projectes.

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

1111....     La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

2222....    El Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions.

3333....    L'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Granollers, aprovada per l'Ajuntament en 
Ple el dia 28 de febrer de 2006, i publicada en el Butlletí Oficial de la Província, número 130, del dia 1 
de juny de 2006.

4444....    Les bases específiques de subvencions de Cooperació i Solidaritat  2013, aprovades per la Junta de 
Govern Local del dia 18 de desembre de 2012 i publicades en el BOPB del dia 4 de gener de 2013.

5555....    L'article 18, autorització de despesa, apartat 5.2 b) 3, de les bases d'execució del pressupost 2013, 
aprovat pel Ple del dia 18 de desembre de 2012 i publicat en el BOPB del dia 20 de desembre de 
2012, que estableix que l'aprovació de subvencions de fins a 30.000 € és competència de Ple, 
delegada en la Junta de Govern Local.

6666.     La suficient i adequada consignació pressupostària en la partida H241.99210.48601 Atencions al 
Tercer Món Cooperació i Solidaritat.

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'atorgament d'una subvenció al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, 
per import total de 9.502,59 €, destinada als projectes 

-2340. "Millora de la gestió i aprofitament dels recursos hídrics a la comunitat de Gollapalli Thanda, 
Kadiri (Índia)". Entitat executora: Fundación Vicente Ferrer. Import: 4.751,29 €.



-2477. "Suport participació dona en la governança local a través de creació i posada en funcionament 
de les comissions de paritat i d'igualtat d'oportunitats als municipis rurals de la regió de 
Tànger-Tetuan". Entitat executora: Conseil Regional Tànger-Tetuan.  Import: 4.751,30 €.

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-    Indicar que la despesa derivada d'aquest acord, 9.502,59 €, anirà amb càrrec la 
A-201300001739,  de la partida H241.92910.48601 Atencions al Tercer Món Cooperació  i Solidaritat, 
del pressupost de l'exercici 2013, de conformitat amb la voluntat expressada per la Junta de Govern 
Local en data 16 de febrer de 2013.

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Aprovar una bestreta del 100% sobre la totalitat de la subvenció atorgada al Fons Català 
de Cooperació al Desenvolupament, amb NIF- G17125832, per import de 9.502,59 €, destinada als 
projectes 2340 (import 4.751,29 €) i 2477 (import 4.751,29 €).
 
QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.-    Establir que la data màxima de justificació del projecte és el  28 de febrer de 2015.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR L''''ACCEPTACIÓ I LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓACCEPTACIÓ I LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓACCEPTACIÓ I LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓACCEPTACIÓ I LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ    
ATORGADA PER LA DIRECCIÓ DE SERVEIS DE SUPORT A LA COORDINACIÓ GENERAL DEATORGADA PER LA DIRECCIÓ DE SERVEIS DE SUPORT A LA COORDINACIÓ GENERAL DEATORGADA PER LA DIRECCIÓ DE SERVEIS DE SUPORT A LA COORDINACIÓ GENERAL DEATORGADA PER LA DIRECCIÓ DE SERVEIS DE SUPORT A LA COORDINACIÓ GENERAL DE    
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA A LLA DIPUTACIÓ DE BARCELONA A LLA DIPUTACIÓ DE BARCELONA A LLA DIPUTACIÓ DE BARCELONA A L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS,,,,    PER LA SEVAPER LA SEVAPER LA SEVAPER LA SEVA    
PARTICIPACIÓ EN LA “PARTICIPACIÓ EN LA “PARTICIPACIÓ EN LA “PARTICIPACIÓ EN LA “8888A CONFERÈNCIA GENERAL DA CONFERÈNCIA GENERAL DA CONFERÈNCIA GENERAL DA CONFERÈNCIA GENERAL D''''ALCALDES PER LA PAU I EN LESALCALDES PER LA PAU I EN LESALCALDES PER LA PAU I EN LESALCALDES PER LA PAU I EN LES    
COMMEMORACIONS DEL BOMBARDEIG ATÒMIC DCOMMEMORACIONS DEL BOMBARDEIG ATÒMIC DCOMMEMORACIONS DEL BOMBARDEIG ATÒMIC DCOMMEMORACIONS DEL BOMBARDEIG ATÒMIC D ''''HIROSHIMA I NAGASAKI”HIROSHIMA I NAGASAKI”HIROSHIMA I NAGASAKI”HIROSHIMA I NAGASAKI”

Alcaldes per la Pau ha celebrat la 8a Conferència General del 3 al 6 d’agost a Hiroshima. Des de 
2009, l’alcalde de Granollers ocupa una de les vicepresidències de la xarxa internacional Mayors for 
Peace. Granollers va assumir la vice-presidència de l’entitat amb l’objectiu de representar el 
municipalisme català i amb el suport de la Diputació de Barcelona i les entitats municipalistes  (ACMC i 
FMC). Amb aquest compromís, l'alcalde de Granollers ha participat en la Conferència General i ha 
renovat el seu càrrec de Vice-president per un període de 4 anys més.

La Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General de la Diputació de Barcelona va oferir una 
línia de suport a l'Ajuntament per la participació en la "8a Conferència General d’Alcaldes per la Pau i 
en les commemoracions del bombardeig atòmic d’Hiroshima i Nagasaki", és per això que en data 10 
de setembre de 2013, la Junta de Govern Local va aprovar la sol·licitud de subvenció a la Diputació de 
Barcelona, per a l'esmentada Conferència.

En data 4 de desembre i amb número de registre d'entrades la Direcció de Serveis de Suport a la 
Coordinació General de la Diputació de Barcelona, ha notificat a l'Ajuntament de Granollers 
l'atorgament d'una subvenció per a la "8a Conferència General d’Alcaldes per la Pau i en les 
commemoracions del bombardeig atòmic d’Hiroshima i Nagasaki " per import de 2.000 €.

La despesa total efectuada per la participació de l'Ajuntament de Granollers en aquesta conferència 
ha estat de 4.140,07 €.

Atès l'informe favorable de la cap de l'Àrea de Planificació Estratègica i Ciutadania, sobre l'acceptació 
i justificació de la subvenció a la Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General de la 
Diputació de Barcelona  per un import de 4.140,07 €, per la participació en la "8a Conferència General 
d’Alcaldes per la Pau i en les commemoracions del bombardeig atòmic d’Hiroshima i Nagasaki ".

 Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

1111rrrr....    La llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

2222nnnn....    L'article 18, apartat 5.2. b) de les bases d'execució del pressupost 2013, aprovat provisionalment 



pel Ple del dia 18 de desembre de 2012, i publicat al BOP de data 20 de desembre de 2012, que fixa 
que la Junta de Govern Local té la competència, per delegació del Ple, en la sol·licitud de subvencions 
a altres institucions, com també la seva acceptació, així com l'aprovació dels convenis que les regulin.

3333rrrr.... La Resolució d'Alcaldia núm. 673, de data 11 de juny de 2011, que en el seu punt primer, apartat 
sisè, lletra a), disposa que l'Alcalde delega en la Junta de Govern Local l'acceptació de les 
subvencions i l'aprovació de la seva justificació.

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'acceptació de la subvenció atorgada per la Direcció de Serveis de Suport a la 
Coordinació General de la Diputació de Barcelona a l'Ajuntament de Granollers, per import de 2.000 
€, per la participació en la "8a Conferència General d’Alcaldes per la Pau i en les commemoracions 
del bombardeig atòmic d’Hiroshima i Nagasaki", expedient 2013/7177. La qual s'ha d'imputar a la 
partida d'ingrés núm. H113.46100 "Diputació Alcaldes per la Pau". 

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-  Aprovar la justificació de la subvenció esmentada al punt anterior per import de  4.140,07 €, 
dels quals s'imputen a la subvenció 2.000 €. 

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

APROVAT PER UNANIMITAT

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

10101010).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A CANVIS DE TITULARITAT DE LA CONCESSIÓ DELS DRETSDICTAMEN RELATIU A CANVIS DE TITULARITAT DE LA CONCESSIÓ DELS DRETSDICTAMEN RELATIU A CANVIS DE TITULARITAT DE LA CONCESSIÓ DELS DRETSDICTAMEN RELATIU A CANVIS DE TITULARITAT DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS    
FUNERARISFUNERARISFUNERARISFUNERARIS

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

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

RefRefRefRef.... NNNN.... ClClClCl.... QQQQ.... PisPisPisPis Antic titularAntic titularAntic titularAntic titular Nou titularNou titularNou titularNou titular NIFNIFNIFNIF ParentiuParentiuParentiuParentiu
05573 367 3a 11 3r Balbina Leiva Mérida José Sánchez Leiva 36571042F Fill
00299 48 3a 4 3r Encarnación Palma Ruiz José Muñoz Palma 52140773A Fill
04166 101 3a 12A 2n Remedios Gramage Calabuig M. Dolors Cano Gramage 77279230N Filla
01829 55 3a 7A 3r Mercedes Gelabert Palau Mercedes de Azpiazu Gelabert 37626428S Filla
02485 96 3a 6B 4t Juana Saura Serrat Gabriel Subirón Saura 37286616M Fill
06564 13 3a 14A 1r María Carmona Sánchez Pilar González Carmona 52149007A Filla
05489 307 3a 11 2n M. Socorro Pérez Domènech M. Luisa Espinosa Pérez 77096114E Filla
01791 11 3a 7A 3r Francisco Contreras Ruiz María Barroso Sanmartín 38935859X Cònjuge
10316 152 1a 4 1r Maria Rosa Barceló Garriga Joaquim Arimany Barceló 77293320A Fill
02372 153 3a 8 4t Serafí Arenas Tiana Jesusa Arenas Serrano 38934914P Filla

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

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



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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.- Autoritzar els traspassos de la titularitat dels drets funeraris següents :

RefRefRefRef.... NNNN.... ClClClCl.... QQQQ.... PisPisPisPis Antic titularAntic titularAntic titularAntic titular Nou titularNou titularNou titularNou titular NIFNIFNIFNIF ParentiuParentiuParentiuParentiu
05573 367 3a 11 3r Balbina Leiva Mérida José Sánchez Leiva 36571042F Fill
00299 48 3a 4 3r Encarnación Palma Ruiz José Muñoz Palma 52140773A Fill
04166 101 3a 12A 2n Remedios Gramage Calabuig M. Dolors Cano Gramage 77279230N Filla
01829 55 3a 7A 3r Mercedes Gelabert Palau Mercedes de Azpiazu Gelabert 37626428S Filla
02485 96 3a 6B 4t Juana Saura Serrat Gabriel Subirón Saura 37286616M Fill
06564 13 3a 14A 1r María Carmona Sánchez Pilar González Carmona 52149007A Filla
05489 307 3a 11 2n M. Socorro Pérez Domènech M. Luisa Espinosa Pérez 77096114E Filla
01791 11 3a 7A 3r Francisco Contreras Ruiz María Barroso Sanmartín 38935859X Cònjuge
10316 152 1a 4 1r Maria Rosa Barceló Garriga Joaquim Arimany Barceló 77293320A Fill
02372 153 3a 8 4t Serafí Arenas Tiana Jesusa Arenas Serrano 38934914P Filla

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.- Aprovar les següents liquidacions de la Taxa de Cementiri Municipal, de conformitat amb 
l'Ordenança Fiscal 2.5, epígraf 7è. Traspassos de concessions, i    l'epígraf 6è. per l'expedició del títol, 
per un import total de 1111....244244244244,,,,71717171.-.-.-.-    euroseuroseuroseuros:

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular Import traspàsImport traspàsImport traspàsImport traspàs Import títolImport títolImport títolImport títol Total EurosTotal EurosTotal EurosTotal Euros
36571042F José Sánchez Leiva 73,57 31,35 104104104104,,,,92929292
52140773A José Muñoz Palma 73,57 31,35 104104104104,,,,92929292
77279230N M. Dolors Cano Gramage 91,21 31,35 122122122122,,,,56565656
37626428S Mercedes de Azpiazu Gelabert 73,57 31,35 104104104104,,,,92929292
37286616M Gabriel Subirón Saura 49,28 31,35 80808080,,,,63636363
52149007A Pilar González Carmona 98,70 31,35 130130130130,,,,05050505
77096114E M. Luisa Espinosa Pérez 91,21 31,35 122122122122,,,,56565656
38935859X María Barroso Sanmartín 73,57 31,35 104104104104,,,,92929292
77293320A Joaquim Arimany Barceló 257,25 31,35 288288288288,,,,60606060
38934914P Jesusa Arenas Serrano 49,28 31,35 80808080,,,,63636363

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

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

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

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

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



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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
11111111).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A CANVI DE TITULARITAT DE LA CONCESSIÓ DELS DRETSDICTAMEN RELATIU A CANVI DE TITULARITAT DE LA CONCESSIÓ DELS DRETSDICTAMEN RELATIU A CANVI DE TITULARITAT DE LA CONCESSIÓ DELS DRETSDICTAMEN RELATIU A CANVI DE TITULARITAT DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS    
FUNERARIS DEL PANTEÓ AMB REFERÈNCIAFUNERARIS DEL PANTEÓ AMB REFERÈNCIAFUNERARIS DEL PANTEÓ AMB REFERÈNCIAFUNERARIS DEL PANTEÓ AMB REFERÈNCIA     20026200262002620026

El Reglament del Cementiri Municipal en el seu article 11, preveu el traspàs preceptiu de la titularitat 
dels drets funeraris a favor dels hereus que ho acreditin, transcorreguts com a màxim cinc anys de la 
defunció del titular. Així mateix, en el seu article 12 detalla la successió testamentària, especificant en 
el seu punt 4t la forma de procedir en el cas de que no hi hagi acord entre els hereus: Si no hi ha 
acord, s'atorgarà la titularitat al de major edat entre els hereus (sempre que no sigui titular de cap altre 
dret funerari), i si aquest no accepta, al que el segueix en edat, i així successivament.

Per aquest motiu, el senyor Francisco José Vicens Rius, amb NIF 36946934X, sol·licita el traspàs de 
la titularitat al seu favor, del panteó del Cementiri Municipal núm. 2, classe P, quarter 3, referència 
20026, que figura a nom del seu difunt pare Anselmo Vicens Aguilar, com a hereu de major edat.

En data 5 de juny de 2013, es notifica a la senyora Maria Teresa Vicens Rius, com a hereva del 
senyor Anselmo Vicens Aguilar, la voluntat del senyor Francisco José Vicens de traspassar la 
titularitat del panteó amb referència 20026 al seu favor en base a l'article 12 del Reglament del 
Cementiri Municipal, i es dona 15 dies de tràmit d'audiència per presentar documentació o 
al·legacions.

La senyora Maria Teresa Vicens Rius, en data 20 de juny de 2013, presenta còpia del testament 
atorgat pel seu pare Anselmo Vicens Aguilar, i demana que el panteó es registri a nom dels dos 
hereus tal i com especifica l 'herència del senyor Anselmo Vicens.

S'ha comprovat que el testador ha disposat la seva herència a favor dels hereus Francisco José i 
Maria Teresa Vicens Rius, i atès que l'article 6 del Reglament del Cementiri Municipal estableix que la 
concessió del dret funerari només es pot atorgar a nom personal i individual, el traspàs de la titularitat 
d'aquesta concessió s'ha de realitzar a favor d'un dels hereus.

També s'ha comprovat que consta pendent de pagament la Taxa de conservació del cementiri dels 
exercicis 2011, 2012 i 2013 del panteó esmentat, rebuts núm. 4243861, 4426122 i 4604013 a nom de 
Anselmo Vicens Aguilar.

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

Reglament Regulador del Servei Públic del Cementiri Municipal :

- Article 6. Adquisició i titularitat del dret funerari. Punt 1: El dret funerari s'adquireix per l'atorgament i 
concessió del títol del dret funerari, i pel pagament de la taxa establerta en la corresponent Ordenança 
fiscal, atorgament que es podrà efectuar: a) a nom personal i individual, que serà del propi peticionari. 
b) A nom de comunitats religioses o establiments benèfics o hospitalaris reconeguts com a tals per 
l'Administració, per a ús exclusiu dels seus membres dels asilats i acollits. c) A nom de corporacions, 
fundacions o entitats legalment constituïdes, de tipus social o benèfic, per a ús exclusiu dels seus 
membres. Punt 3. Correspondrà a l'Ajuntament o ens en qui autoritzi, la facultat de resoldre els 
expedients sobre titularitat i ús dels drets funeraris i totes llurs incidències . La seva resolució podrà ser 
recorreguda davant de l'Ajuntament.

- Article 11. Sol·licitud de transmissió. Punt 1: "En el termini de cinc anys de la mort del titular del dret 
funerari, els hereus testamentaris o aquells a qui correspongui per herència hauran de sol·licitar a 
l'Ajuntament o entitat a qui autoritzi, la transmissió del dret funerari prèvia presentació del títol 
corresponent i els documents justificatius de la seva pretensió ". 

- Article 12. Successió testamentària:



1.- Si del certificat del Registre d'últimes voluntats en resultés l'existència del testament, s'obrirà la 
successió testamentària i, d'acord amb les disposicions del testador, es durà a terme la transmissió a 
favor de l'hereu designat.

2.- Si el testador hagués disposat de la seva herència a favor de diversos hereus, els drets sobre la 
sepultura seran deferits als qui d'entre ells designi per majoria de participació en l 'herència.

3.- En el cas de no aconseguir-se o de no ésser possible la dita majoria, s'atribuirà la titularitat a 
l'hereu escollit pels restants, els quals hauran de renunciar al dret funerari.

4.- Si no hi ha acord, s'atorgarà la titularitat al de major edat entre els hereus (sempre que no sigui 
titular de cap altre dret funerari), i si aquest no accepta, al que el segueix en edat, i així 
successivament.

5.- Les transmissions efectuades en base als apartats anteriors, revestiran el caràcter de provisionals 
en cas que existeixi litigi l'objecte del qual sigui la titularitat del dret funerari, i mentre no recaigui 
resolució judicial ferma.

- Disposició transitòria primera. Punt a) Els drets funeraris atorgats en "propietat perpètua" o amb 
vigència indeterminada no podran ésser objecte de transmissió en idèntic concepte. Punt b) A la mort 
del titular dels drets funeraris a què es refereix el present article, el seu hereu o hereus podran 
sol·licitar l'adjudicació de la concessió, per un període de 50 anys, al seu favor, com si d'una 
transmissió de les previstes en aquest reglament es tractés.

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.- Autoritzar els traspàs de la titularitat del dret funerari del panteó núm. 2, classe P, quarter 3, 
referència 20026 a favor del senyor Francisco José Vicens Rius, amb NIF 36946934X, com a hereu de 
major edat del senyor Anselmo Vicens Aguilar i d'acord amb l'article 12.4 del Reglament del Cementiri 
Municipal.

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.- Aprovar la liquidació de la Taxa de Cementiri Municipal, de conformitat amb l'Ordenança 
Fiscal 2.5, epígraf 4t. Drets de conservació de l'exercici 2011, d'import 215,00 euros, exercici 2012, 
d'import 221,45 euros i exercici 2013, d'import 221,45 euros. L'epígraf 7è. Traspassos de concessions, 
que puja    1.376,97 euros,    i    la liquidació de l'epígraf 6è. per l'expedició del títol, que puja    31,35.- euros, 
sumant doncs un total de 2222....066066066066,,,,22222222.-.-.-.-    euroseuroseuroseuros....

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Donar de baixa els rebuts de la Taxa de conservació del cementiri núm. 4243861, exercici 
2011 i import 215,00 euros, núm. 4426122, exercici 2012 i import 221,45 euros, i núm. 4604013, 
exercici 2013 i import 221,45 euros, que figuren a nom d'Anselmo Vicens Aguilar i que es troben 
pendents de pagament.

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

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



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

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
12121212).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DEDICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DEDICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DEDICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DE    
50505050    ANYSANYSANYSANYS    ((((MES DE NOVEMBRE DEMES DE NOVEMBRE DEMES DE NOVEMBRE DEMES DE NOVEMBRE DE     2013201320132013))))

Pel servei funerari del mes de novembre de 2013, l'empresa concessionària    CABRÉCABRÉCABRÉCABRÉ----JUNQUERASJUNQUERASJUNQUERASJUNQUERAS ,,,,    
SSSS....AAAA.... amb NIF A08255861, en virtut de l'article 27 de l'Ordenança General de Serveis Funeraris de 
l'Ajuntament de Granollers, ha sol·licitat la concessió de sepultures fins a un màxim de 50 anys, que 
per ordre corresponen, a favor dels següents interessats:

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular DifuntDifuntDifuntDifunt NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis RefRefRefRef....
30917002B Ana Martínez Redondo Luciano González Corrales 494 3a 11 5è 06046

En data 23 de desembre de 2013, s'ha aprovat per Resolució del Regidor delegat de Serveis 
Municipals, la liquidació que ha d'efectuar l'empresa concessionària Cabré-Junqueras, S.A. pel servei 
funerari del mes de novembre de 2013.

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular DifuntDifuntDifuntDifunt NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis RefRefRefRef....
30917002B Ana Martínez Redondo Luciano González Corrales 494 3a 11 5è 06046

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

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.- Notificar a l'empresa CABRÉ-JUNQUERAS, S.A. aquesta Resolució.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
13131313).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS EN RÈGIM DE LLOGUER DE DRETSDICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS EN RÈGIM DE LLOGUER DE DRETSDICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS EN RÈGIM DE LLOGUER DE DRETSDICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS EN RÈGIM DE LLOGUER DE DRETS    
FUNERARISFUNERARISFUNERARISFUNERARIS     ((((MES DE NOVEMBRE DEMES DE NOVEMBRE DEMES DE NOVEMBRE DEMES DE NOVEMBRE DE     2013201320132013))))

Pel servei funerari del mes de novembre de 2013, l'empresa concessionària    CABRÉCABRÉCABRÉCABRÉ----JUNQUERASJUNQUERASJUNQUERASJUNQUERAS ,,,,    
SSSS....AAAA.... amb NIF A08255861, en virtut de l'article 27 de l'Ordenança General de Serveis Funeraris de 
l'Ajuntament de Granollers, ha sol·licitat la concessió de sepultures en règim de lloguer per un període 
de 2 anys, que per ordre corresponen, a favor dels següents interessats:

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular DifuntDifuntDifuntDifunt NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis RefRefRefRef....
37630342L Esther Seco Baró Antonio Seco Nieto 198 3a 2 4t 01621
38535271J José Genís Llena Dolores Llena Penella 60 3a 12A 5è 04078

En data 23 de desembre de 2013, s'ha aprovat per Resolució del Regidor delegat de Serveis 
Municipals, la liquidació que ha d'efectuar l'empresa concessionària Cabré-Junqueras, S.A. pel servei 
funerari del mes de novembre de 2013.

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

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

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

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

Article 8. Terminis. Punt 3r. Per lloguer: El dret funerari sobre qualsevol sepultura d'adjudicació per 
lloguer s'atorgarà per un període de 2 anys. L'Ajuntament atorgarà dues possibles pròrrogues d'una 
durada de 2 anys cadascuna d'elles, sempre a petició del titular o dels hereus o causahavents, o de 
qualsevol persona vinculada amb relació de parentiu o amistat amb aquella o aquelles, les restes de 



les quals siguin inhumades en la sepultura de què es tracti. Transcorregut el període de lloguer, les 
restes hauran de ser traslladades, ja sigui a la nova sepultura adquirida per compra, o bé a la fossa 
comuna o mitjançant la incineració als columbaris especials .

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

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

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

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

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

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular DifuntDifuntDifuntDifunt NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis RefRefRefRef....
37630342L Esther Seco Baró Antonio Seco Nieto 198 3a 2 4t 01621
38535271J José Genís Llena Dolores Llena Penella 60 3a 12A 5è 04078

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-    Notificar a l'empresa CABRÉ-JUNQUERAS, S.A. aquesta Resolució.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
14141414).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMEROAPROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMEROAPROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMEROAPROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO    8888----1111    DE LES OBRESDE LES OBRESDE LES OBRESDE LES OBRES    
DEL PROJECTE EXECUTIU DDEL PROJECTE EXECUTIU DDEL PROJECTE EXECUTIU DDEL PROJECTE EXECUTIU D''''AMPLIACIÓ DE LAMPLIACIÓ DE LAMPLIACIÓ DE LAMPLIACIÓ DE L''''ÀMBIT PER A VIANANTS I RENOVACIÓ DELSÀMBIT PER A VIANANTS I RENOVACIÓ DELSÀMBIT PER A VIANANTS I RENOVACIÓ DELSÀMBIT PER A VIANANTS I RENOVACIÓ DELS    
SERVEIS DEL CARRER GIRONA DE GRANOLLERSSERVEIS DEL CARRER GIRONA DE GRANOLLERSSERVEIS DEL CARRER GIRONA DE GRANOLLERSSERVEIS DEL CARRER GIRONA DE GRANOLLERS,,,,    A FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE L''''EMPRESA OBRES IEMPRESA OBRES IEMPRESA OBRES IEMPRESA OBRES I    
SERVEIS ROIGSERVEIS ROIGSERVEIS ROIGSERVEIS ROIG ,,,,    SASASASA

1r Que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 23 d'octubre de 2012, va aprovar 
inicialment el Projecte executiu dProjecte executiu dProjecte executiu dProjecte executiu d''''Ampliació de lAmpliació de lAmpliació de lAmpliació de l''''àmbit per a vianants i renovació dels serveis delàmbit per a vianants i renovació dels serveis delàmbit per a vianants i renovació dels serveis delàmbit per a vianants i renovació dels serveis del    
carrer Gironacarrer Gironacarrer Gironacarrer Girona    de Granollersde Granollersde Granollersde Granollers (obra 08/12), amb un pressupost estimat d'1.977.101,75 euros més la 
quantitat de 415.191,37 euros corresponent al 21% d'IVA, que fa un total de 2.392.293,12 euros, 
redactat pels tècnics municipals d'Obres i Projectes de l'Ajuntament de Granollers, el qual s'executarà 
en una fase d'acord amb els desglossament per trams següents:

Tram ATram ATram ATram A: execució de l'obra del carrer Girona entre els carrers d'Agustí Vinyamata i de l'Enginyer, 
amb un cost estimat de 583.220,17 euros més 122.476,24 euros en concepte del 21% 
d'IVA, que fa un total de 705.696,41 euros.

Tram BTram BTram BTram B: execució de l'obra del carrer Girona entre els carrers de l 'Enginyer i de les Minetes, amb un 
cost estimat de 870.939,99 euros més 182.897,40 euros en concepte del 21% d'IVA, que fa 
un total de 1.053.837,39 euros.
Aquest tram està cofinançat pel FEDERFEDERFEDERFEDER per al període 2007-2013, inclòs dins l'eix 4 
(desenvolupament local i urbà), per un import de 493493493493....761761761761,,,,12121212    euroseuroseuroseuros, sobre una despesa 
elegible de 987.522,24 euros. 

Tram CTram CTram CTram C: execució de l'obra del carrer Girona entre els carrers de les Minetes i de Francesc Ribas, 
amb un cost estimat de 522.941,59 euros més 109.817,73 euros en concepte del 21% 
d'IVA, que fa un total de 632.759,32 euros.



Que en virtut de l'acord municipal anterior, el projecte relacionat es considera aprovat definitivament, i 
s'ha fet públic mitjançant publicació d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el dia 3 
de gener de 2013, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, número 6284 del 2 de gener de 
2013 i en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament.

2n Que l'execució de les obres de l'esmentat Projecte executiu es va adjudicar a l 'empresa OBRES I 
SERVEIS ROIG, SA, per un import de 1.393.224,88 euros més 292.577,22 euros en concepte d'IVA 
(21%), el que fa un total de 1.685.802,10 euros, el que representa una baixa del  29,53% respecte al 
pressupost de licitació, i amb un termini d'execució de 9 mesos, comptats a partir de la data de 
comprovació del replanteig, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 12 de març de 
2013.

3r L'empresa OBRES I SERVEIS ROIG, SA ha presentat la certificació número 8-1,  del mes de 
novembre, per un import total de 153.039,03 euros, inclòs el 21% d'IVA, relativa a les obres del 
Projecte executiu dProjecte executiu dProjecte executiu dProjecte executiu d''''Ampliació de lAmpliació de lAmpliació de lAmpliació de l''''àmbit per a vianants i renovació dels serveis del carrer Gironaàmbit per a vianants i renovació dels serveis del carrer Gironaàmbit per a vianants i renovació dels serveis del carrer Gironaàmbit per a vianants i renovació dels serveis del carrer Girona    dededede    
GranollersGranollersGranollersGranollers  (obra 08/12), d'acord amb l'imprès normalitzat de certificacions d'obra, obligatori segons 
l'Ordre del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme, de 31 de maig de 1974.

Aquesta certificació correspon a l'execució de les obres del tram comprès entre els carrers d'Agustí 
Vinyamata i de l'Enginyer i entre els carrers de les Minetes i de Francesc Ribas .

Atès que les despeses que es presenten a la seva aprovació han estat executades a l'exercici del 
2013 i que les comprovacions posteriors per part dels tècnics també han estat realitzades dins de 
l'anterior exercici, per la qual cosa es pot concloure que en aplicació del principi d'anualitat les 
despeses corresponent a l'anterior exercici i que no han estat aprovades dins d'aquest per motius de 
caire organitzatiu i no per la correcta aplicació pressupostària. Per aquests motius s'entén que malgrat 
l'aprovació de l'òrgan competent sigui portada a efecte al present exercici la comptabilització i 
aplicació pressupostària correspon a l 'exercici 2013.

4t Que de la certificació esmentada el Servei d'Obres i Projectes han emès informe favorable.

5è Atès el que estableixen les modificacions introduïdes per la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de 
modificacions de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita 
contra el frau, en concret, pel que fa als dos nous supòsits d'inversió del subjecte passiu establerts a 
l’article 84, lletra e) i f).

6è Que l'execució de les obres del Projecte executiu dProjecte executiu dProjecte executiu dProjecte executiu d''''Ampliació de lAmpliació de lAmpliació de lAmpliació de l''''àmbit per a vianants iàmbit per a vianants iàmbit per a vianants iàmbit per a vianants i    
renovació dels serveis del carrer Gironarenovació dels serveis del carrer Gironarenovació dels serveis del carrer Gironarenovació dels serveis del carrer Girona    de Granollersde Granollersde Granollersde Granollers (obra 08/12) està cofinançat per la Diputació 
de Barcelona, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015" (codi XGL 13/X/96321).

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

Atès el que disposa la resolució de la Regidoria d'Hisenda de 6 de novembre de 2013 en el seu 
apartat 5, en relació a la possibilitat de comptabilitzar despeses de l'exercici 2013 a la comptabilitat 
amb posterioritat a l'acabament de l'any natural i les condicions d'aquestes.

Atès que les unitats d'obra del present projecte no es troben incloses en el concepte d'urbanització, 
esmentat a la lletra f) de l'apartat segon, de l'article 84 de la nova regulació de la Llei de l'IVA; ja que 
les obres d'urbanització serien aquelles que contemplen la primera urbanització integral dels serveis 
urbanístics i no la reforma de la urbanització de terrenys ja urbanitzats i consolidats

De conformitat amb allò que estableix el punt 6.b) de la Resolució d'alcaldia núm. 673/2011,  de l'11 
de juny, quan a la competència de la Junta de Govern Local en l'aprovació de les certificacions 
d'obres.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer. Aprovar la certificació número 8-1, del mes de novembre, per un import total de 
153.039,03 euros (cent cinquanta-tres mil trenta-nou euros amb tres cèntims d'euro), amb càrrec al 



pressupost de l'exercici 2013.H330.15100.60915 (número d'operació comptable O-201300089907), 
presentada per l'empresa OBRES I SERVEIS ROIG, SA, relativa a  les obres del Projecte executiuProjecte executiuProjecte executiuProjecte executiu    dddd''''
Ampliació de lAmpliació de lAmpliació de lAmpliació de l''''àmbit per a vianants i renovació dels serveis del carrer Gironaàmbit per a vianants i renovació dels serveis del carrer Gironaàmbit per a vianants i renovació dels serveis del carrer Gironaàmbit per a vianants i renovació dels serveis del carrer Girona    de Granollersde Granollersde Granollersde Granollers  (obra 
08/12), corresponent als trams compresos entre els carrers d'Agustí Vinyamata i de l'Enginyer i entre 
els carrers de les Minetes i de Francesc Ribes, d'acord amb els antecedents exposats i els fonaments 
de drets invocats.  L'execució de les obres de l'esmentat Projecte executiu està cofinançat per la 
Diputació de Barcelona en el marc de la Xarxa de Governs Locals, anualitat 2013 (XGL 13/X/96321).

SegonSegonSegonSegon.... Aquesta factura de la certificació núm. 8-1 està datada a l'any 2013 i és amb càrrec a 
aquest pressupost, malgrat sigui aprovada l'any 2014. 

TercerTercerTercerTercer .... Traslladar aquest acord al Servei de Comptabilitat d 'aquest Ajuntament perquè procedeixi 
a la comptabilització i pagament de la corresponent factura d'acord amb el sistema ordinari de gestió 
de l'IVA, sense l'aplicació de l'excepció de la norma de facturació contemplada a l'article 84.U.2.f) de 
la Llei de l'IVA.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
15151515).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMEROAPROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMEROAPROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMEROAPROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO    8888----2222    DE LES OBRESDE LES OBRESDE LES OBRESDE LES OBRES    
DEL PROJECTE EXECUTIU DDEL PROJECTE EXECUTIU DDEL PROJECTE EXECUTIU DDEL PROJECTE EXECUTIU D''''AMPLIACIÓ DE LAMPLIACIÓ DE LAMPLIACIÓ DE LAMPLIACIÓ DE L''''ÀMBIT PER A VIANANTS I RENOVACIÓ DELSÀMBIT PER A VIANANTS I RENOVACIÓ DELSÀMBIT PER A VIANANTS I RENOVACIÓ DELSÀMBIT PER A VIANANTS I RENOVACIÓ DELS    
SERVEIS DEL CARRER GIRONA DE GRANOLLERSSERVEIS DEL CARRER GIRONA DE GRANOLLERSSERVEIS DEL CARRER GIRONA DE GRANOLLERSSERVEIS DEL CARRER GIRONA DE GRANOLLERS,,,,    CORRESPONENT AL TRAMCORRESPONENT AL TRAMCORRESPONENT AL TRAMCORRESPONENT AL TRAM    
COFINANÇANT PEL FEDER A FAVOR DE LCOFINANÇANT PEL FEDER A FAVOR DE LCOFINANÇANT PEL FEDER A FAVOR DE LCOFINANÇANT PEL FEDER A FAVOR DE L ''''EMPRESA OBRES I SERVEIS ROIGEMPRESA OBRES I SERVEIS ROIGEMPRESA OBRES I SERVEIS ROIGEMPRESA OBRES I SERVEIS ROIG ,,,,    SASASASA

1r Que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 23 d'octubre de 2012, va aprovar 
inicialment el Projecte executiu dProjecte executiu dProjecte executiu dProjecte executiu d''''Ampliació de lAmpliació de lAmpliació de lAmpliació de l''''àmbit per a vianants i renovació dels serveis delàmbit per a vianants i renovació dels serveis delàmbit per a vianants i renovació dels serveis delàmbit per a vianants i renovació dels serveis del    
carrer Gironacarrer Gironacarrer Gironacarrer Girona    de Granollersde Granollersde Granollersde Granollers (obra 08/12), amb un pressupost estimat d'1.977.101,75 euros més la 
quantitat de 415.191,37 euros corresponent al 21% d'IVA, que fa un total de 2.392.293,12 euros, 
redactat pels tècnics municipals d'Obres i Projectes de l'Ajuntament de Granollers, el qual s'executarà 
en una fase d'acord amb els desglossament per trams següents:

Tram ATram ATram ATram A: execució de l'obra del carrer Girona entre els carrers d'Agustí Vinyamata i de l'Enginyer, 
amb un cost estimat de 583.220,17 euros més 122.476,24 euros en concepte del 21% 
d'IVA, que fa un total de 705.696,41 euros.

Tram BTram BTram BTram B: execució de l'obra del carrer Girona entre els carrers de l 'Enginyer i de les Minetes, amb un 
cost estimat de 870.939,99 euros més 182.897,40 euros en concepte del 21% d'IVA, que fa 
un total de 1.053.837,39 euros.
Aquest tram està cofinançat pel FEDERFEDERFEDERFEDER per al període 2007-2013, inclòs dins l'eix 4 
(desenvolupament local i urbà), per un import de 493493493493....761761761761,,,,12121212    euroseuroseuroseuros, sobre una despesa 
elegible de 987.522,24 euros. 

Tram CTram CTram CTram C: execució de l'obra del carrer Girona entre els carrers de les Minetes i de Francesc Ribas, 
amb un cost estimat de 522.941,59 euros més 109.817,73 euros en concepte del 21% 
d'IVA, que fa un total de 632.759,32 euros.

Que en virtut de l'acord municipal anterior, el projecte relacionat es considera aprovat definitivament, i 
s'ha fet públic mitjançant publicació d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el dia 3 
de gener de 2013, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, número 6284 del 2 de gener de 
2013 i en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament.

2n Que l'execució de les obres de l'esmentat Projecte executiu es va adjudicar a l 'empresa OBRES I 
SERVEIS ROIG, SA, per un import de 1.393.224,88 euros més 292.577,22 euros en concepte d'IVA 
(21%), el que fa un total de 1.685.802,10 euros, el que representa una baixa del  29,53% respecte al 
pressupost de licitació, i amb un termini d'execució de 9 mesos, comptats a partir de la data de 
comprovació del replanteig, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 12 de març de 
2013.



3r L'empresa OBRES I SERVEIS ROIG, SA ha presentat la certificació número 8-2,  del mes de 
novembre, per un import total de 54.516,27 euros, inclòs el 21% d'IVA, relativa a les obres del 
Projecte executiu dProjecte executiu dProjecte executiu dProjecte executiu d''''Ampliació de lAmpliació de lAmpliació de lAmpliació de l''''àmbit per a vianants i renovació dels serveis del carrer Gironaàmbit per a vianants i renovació dels serveis del carrer Gironaàmbit per a vianants i renovació dels serveis del carrer Gironaàmbit per a vianants i renovació dels serveis del carrer Girona    dededede    
GranollersGranollersGranollersGranollers  (obra 08/12), d'acord amb l'imprès normalitzat de certificacions d'obra, obligatori segons 
l'Ordre del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme, de 31 de maig de 1974.

Aquesta certificació correspon a l'execució de les obres del tram comprès entre els carrer de 
l'Enginyer i el carrer de les Minetes, cofinanciat pel FEDER  (Tram B del projecte executiu aprovat).

Atès que les despeses que es presenten a la seva aprovació han estat executades a l'exercici del 
2013 i que les comprovacions posteriors per part dels tècnics també han estat realitzades dins de 
l'anterior exercici, per la qual cosa es pot concloure que en aplicació del principi d'anualitat les 
despeses corresponent a l'anterior exercici i que no han estat aprovades dins d'aquest per motius de 
caire organitzatiu i no per la correcta aplicació pressupostària. Per aquests motius s'entén que malgrat 
l'aprovació de l'òrgan competent sigui portada a efecte al present exercici la comptabilització i 
aplicació pressupostària correspon a l 'exercici 2013.

5è Atès el que estableixen les modificacions introduïdes per la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de 
modificacions de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita 
contra el frau, en concret, pel que fa als dos nous supòsits d'inversió del subjecte passiu establerts a 
l’article 84, lletra e) i f).

6è Que l'execució de les obres del Projecte executiu dProjecte executiu dProjecte executiu dProjecte executiu d''''Ampliació de lAmpliació de lAmpliació de lAmpliació de l''''àmbit per a vianants iàmbit per a vianants iàmbit per a vianants iàmbit per a vianants i    
renovació dels serveis del carrer Gironarenovació dels serveis del carrer Gironarenovació dels serveis del carrer Gironarenovació dels serveis del carrer Girona    de Granollersde Granollersde Granollersde Granollers (obra 08/12) està cofinançat per la Diputació 
de Barcelona, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015" (codi XGL 13/X/96321).

Que l'execució de les obres del tram B, comprès entre els carrers d l'Enginyer i de les Minetes de 
l'esmentat Projecte executiu està cofinanciat pel FEDER, per al període 2007-2013, inclòs dins l'eix 4 
(desenvolupament local i urbà).

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

Atès el que disposa la resolució de la Regidoria d'Hisenda de 6 de novembre de 2013 en el seu 
apartat 5, en relació a la possibilitat de comptabilitzar despeses de l'exercici 2013 a la comptabilitat 
amb posterioritat a l'acabament de l'any natural i les condicions d'aquestes.

Atès que les unitats d'obra del present projecte no es troben incloses en el concepte d'urbanització, 
esmentat a la lletra f) de l'apartat segon, de l'article 84 de la nova regulació de la Llei de l'IVA; ja que 
les obres d'urbanització serien aquelles que contemplen la primera urbanització integral dels serveis 
urbanístics i no la reforma de la urbanització de terrenys ja urbanitzats i consolidats

De conformitat amb allò que estableix el punt 6.b) de la Resolució d'alcaldia núm. 673/2011,  de l'11 
de juny, quan a la competència de la Junta de Govern Local en l'aprovació de les certificacions 
d'obres.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer. Aprovar la certificació número 8-2, del mes de novembre, per un import total de 54.516,27 
euros (cinquanta-quatre mil cinc cents setze euros amb vint-i-set cèntims d'euro), amb càrrec al 
pressupost de l'exercici 2013.H330.15100.60915 (número d'operació comptable O-201300089908), 
presentada per l'empresa OBRES I SERVEIS ROIG, SA, relativa a les obres del Projecte executiuProjecte executiuProjecte executiuProjecte executiu    dddd''''
Ampliació de lAmpliació de lAmpliació de lAmpliació de l''''àmbit per a vianants i renovació dels serveis del carrer Gironaàmbit per a vianants i renovació dels serveis del carrer Gironaàmbit per a vianants i renovació dels serveis del carrer Gironaàmbit per a vianants i renovació dels serveis del carrer Girona    de Granollersde Granollersde Granollersde Granollers (obra 
08/12), corresponent al tram cofinançat pel FEDER (entre els carrers de l'Enginyer i de les Minetes - 
Tram B del projecte executiu aprovat), d'acord amb els antecedents exposats i els fonaments de drets 
invocats.  L'execució de les obres de l'esmentat Projecte executiu està cofinançat per la Diputació de 
Barcelona en el marc de la Xarxa de Governs Locals, anualitat 2013 (XGL 13/X/96321).

SegonSegonSegonSegon.... Aquesta factura de la certificació núm. 8-2 està datada a l'any 2013 i és amb càrrec a 



aquest pressupost, malgrat sigui aprovada l'any 2014. 

TercerTercerTercerTercer .... Traslladar aquest acord al Servei de Comptabilitat d 'aquest Ajuntament perquè procedeixi 
a la comptabilització i pagament de la corresponent factura d'acord amb el sistema ordinari de gestió 
de l'IVA, sense l'aplicació de l'excepció de la norma de facturació contemplada a l'article 84.U.2.f) de 
la Llei de l'IVA.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
16161616).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMEROAPROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMEROAPROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMEROAPROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO    2222    DE LES OBRESDE LES OBRESDE LES OBRESDE LES OBRES    
DEL PROJECTE DDEL PROJECTE DDEL PROJECTE DDEL PROJECTE D''''ADEQUACIÓ DEL CADEQUACIÓ DEL CADEQUACIÓ DEL CADEQUACIÓ DEL C////    GUAYAQUILGUAYAQUILGUAYAQUILGUAYAQUIL ,,,,    PLAÇA DEL PEIX I DEL CPLAÇA DEL PEIX I DEL CPLAÇA DEL PEIX I DEL CPLAÇA DEL PEIX I DEL C////    TEATRETEATRETEATRETEATRE,,,,    AAAA    
FAVOR DE LFAVOR DE LFAVOR DE LFAVOR DE L ''''EMPRESA EXCAVACIONS I OBRES PÚBLIQUES REQUENAEMPRESA EXCAVACIONS I OBRES PÚBLIQUES REQUENAEMPRESA EXCAVACIONS I OBRES PÚBLIQUES REQUENAEMPRESA EXCAVACIONS I OBRES PÚBLIQUES REQUENA ,,,,    SASASASA

L'empresa Excavacions i Obres Públiques REQUENA, SA ha presentat la certificació número 2, del 
mes de novembre, per un import total de 54.177,92 euros, inclòs el 21% d'IVA, relativa a les obres del 
Projecte dProjecte dProjecte dProjecte d''''adequació del carrer Guayaquiladequació del carrer Guayaquiladequació del carrer Guayaquiladequació del carrer Guayaquil,,,,    plaça del Peix i del carrer del Teatreplaça del Peix i del carrer del Teatreplaça del Peix i del carrer del Teatreplaça del Peix i del carrer del Teatre (obra 15/13 
[434-UR-11]), d'aquesta ciutat, d'acord amb l'imprès normalitzat de certificacions d'obra, obligatori 
segons l'Ordre del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme, de 31 de maig de 1974.
 
Atès que les despeses que es presenten a la seva aprovació han estat executades a l'exercici del 
2013 i que les comprovacions posteriors per part dels tècnics també han estat realitzades dins de 
l'anterior exercici, per la qual cosa es pot concloure que en aplicació del principi d'anualitat les 
despeses corresponent a l'anterior exercici i que no han estat aprovades dins d'aquest per motius de 
caire organitzatiu i no per la correcta aplicació pressupostària. Per aquests motius s'entén que malgrat 
l'aprovació de l'òrgan competent sigui portada a efecte al present exercici la comptabilització i 
aplicació pressupostària correspon a l 'exercici 2013.

Que de la certificació esmentada el Servei d'Obres i Projectes han emès informe favorable.

Atès el que estableixen les modificacions introduïdes per la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de 
modificacions de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita 
contra el frau, en concret, pel que fa als dos nous supòsits d'inversió del subjecte passiu establerts a 
l’article 84, lletra e) i f).

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

Atès el que disposa la resolució de la Regidoria d'Hisenda de 6 de novembre de 2013 en el seu 
apartat 5, en relació a la possibilitat de comptabilitzar despeses de l'exercici 2013 a la comptabilitat 
amb posterioritat a l'acabament de l'any natural i les condicions d'aquestes.

Atès que les unitats d'obra del present projecte no es troben incloses en el concepte d'urbanització, 
esmentat a la lletra f) de l'apartat segon, de l'article 84 de la nova regulació de la Llei de l'IVA; ja que 
les obres d'urbanització serien aquelles que contemplen la primera urbanització integral dels serveis 
urbanístics i no la reforma de la urbanització de terrenys ja urbanitzats i consolidats

De conformitat amb allò que estableix el punt 6.b) de la Resolució d'alcaldia núm. 673/2011,  de l'11 
de juny, quan a la competència de la Junta de Govern Local en l'aprovació de les certificacions 
d'obres.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer. Aprovar la certificació número 2, de novembre de 2013, per un import total de 54.177,92 
euros (cinquanta-quatre mil cent setanta-set euros amb noranta-dos cèntims d'euro), amb càrrec al 
pressupost de l'exercici 2013 (número d'operació comptable O-201300089927), presentada per 



l'empresa Excavacions i Obres Públiques REQUENA, SA, (NIF A59068072) relativa a les obres del 
Projecte dProjecte dProjecte dProjecte d''''adequació del carrer Guayaquiladequació del carrer Guayaquiladequació del carrer Guayaquiladequació del carrer Guayaquil,,,,    plaça del Peix i del carrer del Teatreplaça del Peix i del carrer del Teatreplaça del Peix i del carrer del Teatreplaça del Peix i del carrer del Teatre (obra 15/13 
[434-UR-11]), d'acord amb els antecedents exposats i els fonaments de drets invocats.

SegonSegonSegonSegon.... Aquesta factura de la certificació núm. 2 està datada a l'any 2013 i és amb càrrec a 
aquest pressupost, malgrat sigui aprovada l'any 2014. 

TercerTercerTercerTercer .... Traslladar aquest acord al Servei de Comptabilitat d 'aquest Ajuntament perquè procedeixi 
a la comptabilització i pagament de la corresponent factura d'acord amb el sistema ordinari de gestió 
de l'IVA, sense l'aplicació de l'excepció de la norma de facturació contemplada a l'article 84.U.2.f) de 
la Llei de l'IVA.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
17171717).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERODICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERODICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERODICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO    3333    ÚLTIMA IÚLTIMA IÚLTIMA IÚLTIMA I    
LIQUIDACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DLIQUIDACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DLIQUIDACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DLIQUIDACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE D''''ADEQUACIÓ DEL CADEQUACIÓ DEL CADEQUACIÓ DEL CADEQUACIÓ DEL C////    GUAYAQUILGUAYAQUILGUAYAQUILGUAYAQUIL ,,,,    PLAÇA DELPLAÇA DELPLAÇA DELPLAÇA DEL    
PEIX I DEL CPEIX I DEL CPEIX I DEL CPEIX I DEL C////    TEATRETEATRETEATRETEATRE,,,,    A FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE L''''EMPRESA EXCAVACIONS I OBRES PÚBLIQUESEMPRESA EXCAVACIONS I OBRES PÚBLIQUESEMPRESA EXCAVACIONS I OBRES PÚBLIQUESEMPRESA EXCAVACIONS I OBRES PÚBLIQUES    
REQUENAREQUENAREQUENAREQUENA,,,,    SASASASA,,,,    AMB UN INCREMENT MENOR ALAMB UN INCREMENT MENOR ALAMB UN INCREMENT MENOR ALAMB UN INCREMENT MENOR AL     10101010%%%%

1r L'empresa Excavacions i Obres Públiques REQUENA, SA ha presentat la certificació número 3 
última i liquidació, del mes de desembre, per un import total de 1.612,75 euros, inclòs el 21% d'IVA, 
relativa a les obres del Projecte dProjecte dProjecte dProjecte d''''adequació del carrer Guayaquiladequació del carrer Guayaquiladequació del carrer Guayaquiladequació del carrer Guayaquil,,,,    plaça del Peix i del carrer delplaça del Peix i del carrer delplaça del Peix i del carrer delplaça del Peix i del carrer del    
TeatreTeatreTeatreTeatre (obra 15/13 [434-UR-11]), d'aquesta ciutat, d'acord amb l'imprès normalitzat de certificacions 
d'obra, obligatori segons l'Ordre del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme, de 31 de maig de 1974.
 
Atès que les despeses que es presenten a la seva aprovació han estat executades a l'exercici del 
2013 i que les comprovacions posteriors per part dels tècnics també han estat realitzades dins de 
l'anterior exercici, per la qual cosa es pot concloure que en aplicació del principi d'anualitat les 
despeses corresponent a l'anterior exercici i que no han estat aprovades dins d'aquest per motius de 
caire organitzatiu i no per la correcta aplicació pressupostària. Per aquests motius s'entén que malgrat 
l'aprovació de l'òrgan competent sigui portada a efecte al present exercici la comptabilització i 
aplicació pressupostària correspon a l 'exercici 2013.

2n Que de la certificació esmentada el Servei d'Obres i Projectes han emès informe favorable, 
especificant que en el decurs de l'execució de les esmentades obres i que per motius propis de 
l'evolució de les mateixes, s'ha produït un increment en l'amidament de partides existents en el 
projecte aprovat, increment que no supera en cap cas el 10 % del pressupost i que en aquest cas 
representa un 1,64944% d'increment del projecte adjudicat i del preu primitiu del contracte i per tant no  
es necessària l'aprovació prèvia, d'acord amb l'article 234.3 del Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic (RDL 3/2011).  

3r El pressupost del projecte adjudicat és de 97.775,35 euros (inclòs el 21% d’IVA). L'increment que 
es presenta és de 1.612,75 euros, que representa un 1,64944 % d'increment del projecte adjudicat i 
del preu primitiu del contracte.

4t En data 18181818    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de    2013201320132013    es va signar l'acta de recepció de lacta de recepció de lacta de recepció de lacta de recepció de l''''obraobraobraobra conforme les obres 
estan acabades i en bon estat, de conformitat amb les prescripcions tècniques i administratives del 
contracte aprovat.

Que l'import del pressupost executat és de 99.388,10 euros (inclòs el 21% d'IVA), que representa un 
increment de 1.612,75 euros (1,64944%) respecte a l'import adjudicat, que anirà a càrrec de la partida 
pressupostària H330.15100.61906.

5è Atès el que estableixen les modificacions introduïdes per la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de 
modificacions de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita 



contra el frau, en concret, pel que fa als dos nous supòsits d'inversió del subjecte passiu establerts a 
l’article 84, lletra e) i f).

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

I L'article 234.3 del  Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 15 de novembre, pel qual s'aprova el text 
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, pel que fa a la introducció de variacions sense 
necessitat d'autorització prèvia sempre que no representin un increment de la despesa superior al 
10% del preu primitiu del contracte.

II Atès el que disposa la resolució de la Regidoria d'Hisenda de 6 de novembre de 2013 en el seu 
apartat 5, en relació a la possibilitat de comptabilitzar despeses de l'exercici 2013 a la comptabilitat 
amb posterioritat a l'acabament de l'any natural i les condicions d'aquestes.

III Atès que les unitats d'obra del present projecte no es troben incloses en el concepte d'urbanització, 
esmentat a la lletra f) de l'apartat segon, de l'article 84 de la nova regulació de la Llei de l'IVA; ja que 
les obres d'urbanització serien aquelles que contemplen la primera urbanització integral dels serveis 
urbanístics i no la reforma de la urbanització de terrenys ja urbanitzats i consolidats .

IV De conformitat amb allò que estableix el punt 6.b) de la Resolució d'alcaldia núm. 673 / 2011  del 
11 de juny, quan a la competència de la Junta de Govern Local en l'aprovació de les certificacions 
d'obres.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer. Aprovar la certificació número 3 última i de liquidació, de desembre de 2013, per un import 
total de 1.612,75 euros (mil sis-cents dotze euros amb setanta-cinc cèntims d'euro), amb càrrec al 
pressupost de l'exercici 2013 (número d'operació comptable ADO-201300090047), presentada per 
l'empresa Excavacions i Obres Públiques REQUENA, SA, (NIF A59068072) relativa a les obres del 
Projecte dProjecte dProjecte dProjecte d''''adequació del carrer Guayaquiladequació del carrer Guayaquiladequació del carrer Guayaquiladequació del carrer Guayaquil,,,,    plaça del Peix i del carrer del Teatreplaça del Peix i del carrer del Teatreplaça del Peix i del carrer del Teatreplaça del Peix i del carrer del Teatre (obra 15/13 
[434-UR-11]), que representa un increment del  1,64944 % del projecte adjudicat i del preu primitiu del 
contracte, d'acord amb els antecedents exposats i els fonaments de drets invocats.

SegonSegonSegonSegon.... Aquesta factura de la certificació núm. 3 última i de liquidació està datada a l'any 2013 i és 
amb càrrec a aquest pressupost, malgrat sigui aprovada l'any 2014. 

TercerTercerTercerTercer .... Traslladar aquest acord al Servei de Comptabilitat d'aquest Ajuntament perquè procedeixi 
a la comptabilització i pagament de la corresponent factura d'acord amb el sistema ordinari de gestió 
de l'IVA, sense l'aplicació de l'excepció de la norma de facturació contemplada a l'article 84.U.2.f) de 
la Llei de l'IVA.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
18181818).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE EXECUTIU DEAPROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE EXECUTIU DEAPROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE EXECUTIU DEAPROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE EXECUTIU DE    
DDDD''''ADEQUACIÓ DE LADEQUACIÓ DE LADEQUACIÓ DE LADEQUACIÓ DE L ''''ESPAI INTERIOR I JARDINS DEL CARRER VALÈNCIAESPAI INTERIOR I JARDINS DEL CARRER VALÈNCIAESPAI INTERIOR I JARDINS DEL CARRER VALÈNCIAESPAI INTERIOR I JARDINS DEL CARRER VALÈNCIA

Els tècnics municipals del Servei d'Obres i Projectes han redactat el Projecte d'adequació de l'espai 
interior i jardins del carrer València (obra núm. 41/13 [398-UR-11]), d'aquesta ciutat, així com l'estudi 
de seguretat i salut, amb un pressupost de 348.215,28 euros més la quantitat de 73.125,21 euros en 
concepte del 21% d'IVA, que fa un total de 421.340,49 euros.

Que el projecte esmentat té el caràcter d'obra local ordinària, de conformitat amb allò que disposen els 
articles 12 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 



activitats i serveis dels ens locals,  i la tramitació per la seva aprovació es portarà a terme d'acord a 
l'article 37 del mateix codi legal i l'article 235 de 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 . 

De conformitat amb allò que disposa l'article 4.2 del Reial Decret del Ministeri de la Presidència núm. 
1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les 
obres de construcció.

D'acord amb allò que estableix el punt 3 de la Resolució d'alcaldia núm. 673/11, de 11 de juny, quan a 
la competència de la Junta de Govern Local en l'aprovació de projectes d'obres  quan el seu import no 
superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en tot cas, els 6.010.121,04 euros, incloses 
les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys .

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 inicialment el    Projecte dProjecte dProjecte dProjecte d''''aaaadequació de ldequació de ldequació de ldequació de l''''espai interior i jardins del carrerespai interior i jardins del carrerespai interior i jardins del carrerespai interior i jardins del carrer    
ValènciaValènciaValènciaValència  (obra 41/13 [398-UR-11]), d'aquesta ciutat, així com l'estudi  de seguretat i salut, amb un 
pressupost de 348.215,28 euros més la quantitat de 73.125,21 euros en concepte del 21% d'IVA, que 
fa un total de 421.340,49 euros, redactat pels tècnics municipals del Servei d'Obres i Projectes, 
d'acord amb els antecedents exposats i fonaments de drets invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON. Sotmetre el projecte esmentat a informació pública en un termini de TRENTA DIES, a 
l'efecte de poder formular reclamacions i al·legacions de conformitat amb allò que disposa l'article 
235.2-c) de 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.

TERCERTERCERTERCERTERCER.... Acordar que, transcorregut el termini anterior, sense que s'hagi presentat cap 
reclamació, s'entendrà aprovat DEFINITIVAMENT el projecte esmentat.  

APROVAT PER UNANIMITAT
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APROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUESAPROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUESAPROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUESAPROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES    
PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU DEPARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU DEPARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU DEPARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU DE    
RENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DRENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DRENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DRENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D''''ENLLUMENAT PÚBLICENLLUMENAT PÚBLICENLLUMENAT PÚBLICENLLUMENAT PÚBLIC,,,,    SOTERRAMENT DE LÍNIESSOTERRAMENT DE LÍNIESSOTERRAMENT DE LÍNIESSOTERRAMENT DE LÍNIES    
ELÈCTRIQUES I RENOVACIÓ DE LA XARXA DELÈCTRIQUES I RENOVACIÓ DE LA XARXA DELÈCTRIQUES I RENOVACIÓ DE LA XARXA DELÈCTRIQUES I RENOVACIÓ DE LA XARXA D''''AIGUA POTABLE DEL PASSEIG DE LAAIGUA POTABLE DEL PASSEIG DE LAAIGUA POTABLE DEL PASSEIG DE LAAIGUA POTABLE DEL PASSEIG DE LA    
MUNTANYAMUNTANYAMUNTANYAMUNTANYA,,,,FASEFASEFASEFASE    2222    ((((546546546546----URURURUR----12121212,,,,    OBRAOBRAOBRAOBRA    03030303////13131313)))),,,,    A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENTA ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENTA ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENTA ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT    
OBERT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAOBERT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAOBERT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAOBERT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA ....

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 8 d'octubre de 2013 en sessió ordinària, es va 
aprovar inicialment el Projecte executiu de renovació de les instal·lacions d'enllumenat públic, 
soterrament de línies elèctriques i renovació de la xarxa d'aigua potable del Passeig de la Muntanya, 
fase 2 (546-UR-12, obra 03/13), així com l'estudi bàsic de seguretat i salut, d'aquesta ciutat, amb un 
pressupost estimat de 758.747,12 euros més 159.336,90 euros en concepte del 21% d'IVA, que fa un 
total de 918.084,02 euros, redactat pels tècnics municipals d'Obres i Projectes de l'Ajuntament de 
Granollers, on queda determinat en precisió la idoneïtat, naturalesa i extensió de les necessitats que 
hauran de cobrir-se mitjançant el corresponent contracte.

Aquest projecte té caràcter d'obra local ordinària, d'acord amb allò que disposa l'art. 6 i 122 del Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic, i reuneix tots els requisits de l'art. 1 del Reial Decret 
-Llei 9/2008, de 28 de novembre, i d'acord amb allò que disposa l'art.9.3 del Decret 179/1995 de 13 de 
juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, l'art. 89 del RDL 
781/1987, de 18 d'abril pel que fa relació a l'art. 234 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.

Que l'execució del Projecte anomenat de renovació de les instal·lacions d'enllumenat públic, 
soterrament de línies elèctriques i renovació de la xarxa d'aigua potable del Passeig de la Muntanya, 
fase 2 (546-UR-12, obra 03/13) està cofinanciat per la Diputació de Barcelona, en el marc de les 



Meses de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals" anualitat 2014 per un import de 700.000,00 
euros.

La financiació del projecte prevista es:
Diputació XGL 2014 700.000,00 euros�

Ajuntament de Granollers 2014 218.084,02 euros�

Ateses les característiques del Projecte executiu de renovació de les instal·lacions d'enllumenat públic, 
soterrament de línies elèctriques i renovació de la xarxa d'aigua potable del Passeig de la Muntanya, 
fase 2 (546-UR-12, obra 03/13), es considera com a procediment més adequat, el procediment obert, 
tramitació ordinària, d'acord amb l'art. 157 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
oferta amb varis criteris d'adjudicació i  s'ha procedit a redactar el Plec de clàusules econòmic - 
administratives que regiran aquesta contractació.

Es condiciona la contractació del contracte d'obres a l'existència de crèdit suficient a l'aplicació 
pressupostària de l'exercici 2014 que aprovarà el Ple dins del pressupost general del 2014.
També es condiciona la contractació d'aquest contracte d'obres a l'aprovació definitiva del projecte.

Es designa com a responsable del contracte al senyor Roger Bellavista, enginyer tècnic d'Obres 
Públiques de l'Ajuntament de Granollers.

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

Article 6 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei �

de contractes del Sector Públic, pel que fa a la qualificació dels contractes d'obres.

Articles 22 i 109 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de �

la Llei de contractes del Sector Públic ,  pel que fa a la necessitat i justificació de la contractació a 
realitzar.

Article 52 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei �

de contractes del Sector Públic, pel que fa a la designació d'un/a responsable del contracte.

Article 110 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la �

Llei de contractes del Sector Públic, pel que fa a l'aprovació de l'expedient de contractació.

Articles 157 a 161 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós �

de la Llei de contractes del Sector Públic, pel que fa a les prescripcions a aplicar en el 
procediment obert.

Atès allò que estableix el punt 4 de la Resolució d'alcaldia núm. 673/11, de  11 de juny, quan a la �

competència de la Junta de Govern Local en la contractació d'obres quan el seu import no superi 
el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en tot cas, els 6.010.121,04 euros, incloses les 
de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer ....    Iniciar la licitació anticipada per adjudicar mitjançant el sistema de procediment obert i 
tramitació ordinària, el Projecte executiu de renovació de les instal·lacions d'enllumenat públic, 
soterrament de línies elèctriques i renovació de la xarxa d'aigua potable del Passeig de la Muntanya 
fase 2 (546-UR-12, obra 03/13) cofinanciat per la Diputació de Barcelona, en el marc de les Meses 
de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals" del 2014 amb un pressupost de 758.747,12 euros 
més 159.336,90 euros en concepte d' IVA ( 21%),el que fa un total de 918.084,02 euros, redactat 
pels tècnics municipals  d'Obres i Projectes de l'Ajuntament de Granollers, on queda determinada en 
precisió l'idoneïtat, naturalesa i extensió de les necessitats que hauran de cobrir-se mitjançant el 
corresponent contracte.

SegonSegonSegonSegon.... Aprovar els plecs de clàusules econòmic- administratives particulars que hauran de regir la 
tramitació de l'expedient per a l'adjudicació de les obres d'execució del projecte esmentat en el punt 
anterior.



TercerTercerTercerTercer ....    Autoritzar la despesa de  758.747,12 euros més 159.336,90 euros en concepte d' IVA ( 
21%),el que fa un total de 918.084,02 euros per a l'adjudicació del Projecte executiu de renovació de 
les instal·lacions d'enllumenat públic, soterrament de línies elèctriques i renovació de la xarxa 
d'aigua potable del Passeig de la Muntanya fase 2 (546-UR-12, obra 03/13) cofinanciat per la 
Diputació de Barcelona, en el marc de les Meses de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals" 
del 2014 amb la següent distribució:

Diputació XGL 2014 700.000,00 euros�

Ajuntament de Granollers 2014 218.084,02 euros�

QuartQuartQuartQuart....    Condicionar l'adjudicació del contracte d'obres  del Projecte executiu de renovació de les 
instal·lacions d'enllumenat públic, soterrament de línies elèctriques i renovació de la xarxa d'aigua 
potable del Passeig de la Muntanya fase 2 a l'existència de crèdit suficient a l'aplicació 
pressupostària de l'exercici 2014 que aprovarà el Ple dins del pressupost general del 2014 així com 
condicionar aquesta contractació a l'aprovació definitiva del projecte.

CinquèCinquèCinquèCinquè. Designar com a responsable del contracte al senyor Roger Bellasvista,  enginyer tècnic 
d'Obres Públiques de l'Ajuntament de Granollers, d'acord amb l'article 52 del TRLCSP.

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

SetèSetèSetèSetè....  Notificar a l'Àrea de Govern i Economia, Departament de Comptabilitat.

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

SOBRE LA TAULASOBRE LA TAULASOBRE LA TAULASOBRE LA TAULA

 
20202020).-).-).-).-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    
DELS TREBALLS DE PODA I CONSERVACIÓ DE LDELS TREBALLS DE PODA I CONSERVACIÓ DE LDELS TREBALLS DE PODA I CONSERVACIÓ DE LDELS TREBALLS DE PODA I CONSERVACIÓ DE L''''ARBRAT VIARI DE LA CIUTAT DEARBRAT VIARI DE LA CIUTAT DEARBRAT VIARI DE LA CIUTAT DEARBRAT VIARI DE LA CIUTAT DE    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS ,,,,    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 IADJUDICACIÓ IADJUDICACIÓ IADJUDICACIÓ I    
TRAMITACIÓ ORDINÀRIATRAMITACIÓ ORDINÀRIATRAMITACIÓ ORDINÀRIATRAMITACIÓ ORDINÀRIA ....

Mitjançant resolució del regidor delegat número 1641/2013 de data  8 de juliol de 2013, es va aprovar 
l'inici de l'expedient licitatori per a la contractació del servei de la poda de l'arbrat viari del terme 
municipal de Granollers, d'una temporada de poda, d'una durada de 6 mesos , amb efectes des de l' 1 
de gener de 2014 fins a 30 de juny de 2014, amb possibilitat de pròrroga d'una temporada de poda 
més. 

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local , en sessió ordinària que va tenir lloc el dia 8 d'octubre 
de 2013, es va autoritzar la despesa i es van aprovar els plecs de clàusules administratives particulars 
i de prescripcions tècniques particulars per al contracte de serveis per a la prestació dels treballs de 
poda i conservació de l'arbrat viari de Granollers per l'any 2014, per un import màxim de  72.910,58 
euros més 12.905,18 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 85.815,76 euros,i amb 
càrrec a la partida pressupostària H353.17110.21000 de l'any 2014,   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 PAISATGISME MELSIO SLU 04/11/13 20212
2   URBASER SA 04/11/13 20218
3   ESPAIS VERDS DEL VALLES SA 04/11/13 20231



Desprès de la corresponent obertura pública dels sobres núm. 2 (relatius als criteris que depenen d'un 
judici de valor), es va procedir a l'obertura dels sobres núm. 3 (ofertes econòmiques avaluables 
mitjançant fórmula matemàtica). La Mesa de Contractació  va acceptar la valoració de l'informe tècnic 
del sobre num. 3 i va considerar oferta amb valor desproporcionat, la proposada per l'empresa 
PAISATGISME MELSIO SLU (plica núm. 1), donant el tràmit d'audiència establert per tal que 
justifiques la seva oferta, d'acord amb allò que estableix l'article 152.3 del Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic.

L'empresa PAISATGISME MELSIO SLU, en data 13 de desembre de 2013, va comunicar que no 
presentaria la justificació requerida  i la Mesa de Contractació va acordar acceptar l'informe tècnic 
emès pel Cap del Servei de Medi Ambient i Espais Verds de l'Ajuntament de Granollers, en el qual es 
proposa no acceptar l'oferta presentada per l'empresa PAISATGISME MELSIO SLU. En el mateix 
acte, es proposa l'adjudicació a l'empresa URBASER SA amb CIF A-79524054, per un import de 
61.981,33 euros (IVA exclòs), d'acord amb la següent distribució:
- 43.382,54 euros més 9.110,33 euros en concepte d'IVA (21%), fent un total de 52.492,87 euros, 
corresponents als treballs de poda.
- 18.598,79 euros més 1.859,88 euros en concepte d'IVA (10%), fent un total de 20.458,67 euros, 
corresponents als treballs de retirada i neteja de restes vegetals de la via pública .

per una temporada de poda, d'una durada de 6 mesos, amb efectes des de l' 2 de gener de 2014 fins 
el 30 de juny de 2014, amb possibilitat de pròrroga d'una temporada de poda més, d'acord amb la 
següent puntuació:

AAAA))))    Criteris que depenen dCriteris que depenen dCriteris que depenen dCriteris que depenen d ''''un judici de valorun judici de valorun judici de valorun judici de valor . (. (. (. (fins afins afins afins a     45454545        puntspuntspuntspunts))))
A.1 Qualitat i idoneïtat tècnica de la proposta d'explotació (fins a 25 punts)
A.2 Personal i mitjans adscrits a la contracta (fins a 10 punts)
A.3 Utilització de criteris ambientals  (fins a 5 punts)
A.4 Servei de guàrdia (fins a 5 punts)

Criteris amb judici de valorCriteris amb judici de valorCriteris amb judici de valorCriteris amb judici de valorPlicaPlicaPlicaPlica EmpresesEmpresesEmpresesEmpreses
PuntuacióPuntuacióPuntuacióPuntuació         

AAAA....1111
PuntuacióPuntuacióPuntuacióPuntuació     

AAAA....2222
PuntuacióPuntuacióPuntuacióPuntuació     

AAAA....3333
PuntuacióPuntuacióPuntuacióPuntuació     

AAAA....4444

TOTALTOTALTOTALTOTAL    
PUNTSPUNTSPUNTSPUNTS

1 PAISATGISME MELSIO SLU 11 7 0 0 18
2   URBASER SA 20 10 0 1 31
3   ESPAIS VERDS DEL 

VALLES SA
14 7 0 0 21

La motivació d'aquesta puntuació dels criteris que depenen d'un judici de valor, es troba en l'informe 
tècnic emès  pel  Cap del Servei de Medi Ambient i Espais Verds de l 'Ajuntament de Granollers, adjunt 
a aquest acord i publicat al perfil del contractant de l'Ajuntament de Granollers en data 11 de 
desembre de 2013.

BBBB))))    Criteris avaluables de forma automàticaCriteris avaluables de forma automàticaCriteris avaluables de forma automàticaCriteris avaluables de forma automàtica . ". ". ". "Proposta econòmicaProposta econòmicaProposta econòmicaProposta econòmica " (" (" (" (fins afins afins afins a     55555555    puntspuntspuntspunts))))

- Proposta econòmica  (fins a 55 punts)
Puntuació aplicada de forma proporcional, aplicant la fórmula matemàtica  indicada a continuació:

                Pressupost de l'oferta amb més baixa
 55 x   ------------------------------------------------------------  
                Pressupost de l'oferta a valorar

PlicaPlicaPlicaPlica EmpresesEmpresesEmpresesEmpreses Criteris matemàticsCriteris matemàticsCriteris matemàticsCriteris matemàtics ::::    Proposta econòmicaProposta econòmicaProposta econòmicaProposta econòmica TOTALTOTALTOTALTOTAL    
PUNTSPUNTSPUNTSPUNTS

1 PAISATGISME MELSIO SLU exclosa
2   URBASER SA 61.981,33 € 14,99%
3   ESPAIS VERDS DEL VALLES SA 61.042,94 € 16,28%



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

CRITERISCRITERISCRITERISCRITERISPlicaPlicaPlicaPlica EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa
AAAA BBBB

TOTALTOTALTOTALTOTAL

1 PAISATGISME MELSIO SLU EXCLOSA
2   URBASER SA 31 47,92 78,92
3   ESPAIS VERDS DEL VALLES SA 21 48,66 69,66

En data 13 de desembre de 2013 , la cap del Servei de  Contractació i Compres, mitjançant delegació 
de la Mesa de Contractació, ha requerit a l'empresa URBASER SA amb CIF A-79524054 a presentar 
la documentació  prèvia a l'adjudicació del contracte. 

Atès que l'empresa catalana URBASER SA  ha presentat  amb data 19 de desembre de 2013 la 
documentació requerida i compleix els requisits previstos en  el Plec de clàusules administratives 
particulars, la cap del Servei de Contractació i Compres  ha acceptat la documentació presentada.

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: Licitació del contracte de serveis per a la prestació dels treballs de poda i conservació de 
l'arbrat viari de la ciutat de Granollers per l 'any 2014.
Diari Oficial: Inserció al BOPB de data 17/10/2013
Liquidació: Núm. 201302005144L de data 17/10/2013  per import de 213,64 euros

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

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.... Desestimar la proposta presentada per l'empresa PAISATGISME MELSIO SLU  en el 
procediment licitatori endegat per l'adjudicació del contracte de serveis per la  prestació dels treballs 
de poda i conservació de l'arbrat viari de Granollers, per presentar una oferta desproporcionada o 
amb valors anormals i no justificar la en el termini atorgat a l'efecte , d'acord amb els fets i fonaments 
invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON....  Adjudicar a l'empresa  URBASER SA. amb CIF A-79524054, el contracte de serveis per la    
prestació dels treballs de poda i conservació de l'arbrat viari de Granollers, per un import de 
61.981,33 euros més 10.970,21 euros en concepte d'IVA, fent un total de 72.951,54 euros, amb la 
següent distribució:
- 43.382,54 euros més 9.110,33 euros en concepte d'IVA (21%), fent un total de 52.492,87 euros, 
corresponents als treballs de poda.
- 18.598,79 euros més 1.859,88 euros en concepte d'IVA (10%), fent un total de 20.458,67 euros, 



corresponents als treballs de retirada i neteja de restes vegetals de la via pública .

amb càrrec a la partida H353.17110.21000 de l'any 2014, per una temporada de poda, d'una durada 
de 6 mesos, amb efectes des de l' 2 de gener de 2014 fins el 30 de juny de 2014, amb possibilitat de 
pròrroga d'una temporada de poda més, 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.

TERCERTERCERTERCERTERCER.... Liquidar a l'empresa URBASER SA la quantitat de 213,64 euros, en concepte de despeses 
de publicitat del procediment obert convocat per adjudicar el contracte de serveis per a la prestació 
dels treballs de poda i conservació de l'arbrat viari de Granollers. Aquestes despeses es podran 
abonar mitjançant transferència bancària al compte   2013-0046-89-0200601574 tot indicanttot indicanttot indicanttot indicant    
necesàriament el número dnecesàriament el número dnecesàriament el número dnecesàriament el número d''''expedientexpedientexpedientexpedient     ((((33333333////13131313)))) al que 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, en el termini de quinze dies.

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

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ....    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.

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

SETÈSETÈSETÈSETÈ.... Publicar l'acord d'adjudicació del contracte mitjançant anunci en el perfil del contractant de 
l'òrgan de contractació , i posteriorment la formalització del contracte en el perfil del contractant  i   en 
el BOPB,  d'acord al que estableix l'article 154.2 del Text refós de la Llei de contractes del sector 
públic.

VUITÈVUITÈVUITÈVUITÈ.... Convidar a les empreses licitadores que no han resultat adjudicatàries, a recollir la 
documentació administrativa del sobre 1 a partir del 26 de febrer de 2013  per les dependències del 
Servei de Contractació i Compres d'aquest Ajuntament, prèvia sol·licitud per escrit .

NOVÈNOVÈNOVÈNOVÈ....    Notificar al departament de comptabilitat de l'Àrea de Govern i Economia per tal que  
confeccioni  el document comptable AD per import de 72.951,54 euros.

DESÈDESÈDESÈDESÈ....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

21212121).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A  LDICTAMEN RELATIU A  LDICTAMEN RELATIU A  LDICTAMEN RELATIU A  L''''APROVACIÓ DE LA PRÓRROGA  DEL CONTRACTE DE SERVEISAPROVACIÓ DE LA PRÓRROGA  DEL CONTRACTE DE SERVEISAPROVACIÓ DE LA PRÓRROGA  DEL CONTRACTE DE SERVEISAPROVACIÓ DE LA PRÓRROGA  DEL CONTRACTE DE SERVEIS    
PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DE VARIS EQUIPAMENTS ESPORTIUSPER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DE VARIS EQUIPAMENTS ESPORTIUSPER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DE VARIS EQUIPAMENTS ESPORTIUSPER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DE VARIS EQUIPAMENTS ESPORTIUS    
MUNICIPALS ADSCRITS AL SERVEI DMUNICIPALS ADSCRITS AL SERVEI DMUNICIPALS ADSCRITS AL SERVEI DMUNICIPALS ADSCRITS AL SERVEI D''''ESPORTS DE LESPORTS DE LESPORTS DE LESPORTS DE L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS DESAJUNTAMENT DE GRANOLLERS DESAJUNTAMENT DE GRANOLLERS DESAJUNTAMENT DE GRANOLLERS DES    
DE LDE LDE LDE L''''1111    DE GENER DEDE GENER DEDE GENER DEDE GENER DE     2014201420142014    FINS ALFINS ALFINS ALFINS AL    28282828    DE FEBRER DEDE FEBRER DEDE FEBRER DEDE FEBRER DE     2014201420142014    AMB LAMB LAMB LAMB L''''EMPRESA MULTIANAUEMPRESA MULTIANAUEMPRESA MULTIANAUEMPRESA MULTIANAU ,,,,SSSS....LLLL....

1.- Mitjançant dictamen de la Junta de Govern Local en sessió ordinària que va tenir lloc el 25 de 
setembre de 2012, es va adjudicar  a l'empresa MULTIANAU,S.L. amb CIF B50819507 el contracte de 
serveis plurianual per a la prestació del servei de neteja de varis equipaments esportius municipals 



adscrits al Servei d'Esports de l'Ajuntament de Granollers per a 12 mesos, amb efectes des del 15 
d'octubre de 2012 fins al 14 d'octubre de 2013 per un import total de 103.363,62 euros més 21.706,36 
euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 125.069,98 euros, segons detall a continuació 
relacionat:

B1 - Neteges de manteniment de dilluns a dissabte 95.623,62 euros + IVA
Pavelló municipal del Tub 9.757,51 euros mes IVA�

Pavelló municipal d'Esports 7.155,51 euros més IVA�

Pistes municipals d'atletisme 9.757,51 euros més IVA�

Camp de futbol de Ponent 7.155,51 euros més IVA�

Camp de futbol de Can Gili 5.204,01 euros més IVA�

Pavelló municipal de Can Bassa 8.456,51 euros més IVA�

Pavelló CB Granollers               13.010,02 euros més IVA�

Camp de futbol de la Font Verda 2.927,25 euros més IVA�

Pistes de petanca Granollers 1.301,00 euros més IVA�

Camp de futbol 1r.de maig 8.131,26 euros més IVA�

Camp municipal de futbol C/Girona 9.757,51 euros més IVA�

Pavelló municipal del Congost               13.010,02 euros més IVA�

B2 - Neteges extres post partits segons demanda del servei per un import màxim de 7.740,00 euros 
més IVA i un preu/hora de 9,00 euros més IVA

mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada i tramitació ordinària i es va aprovar 
la possibilitat de pòrrogues eventuals fins a 12 mesos mes.

2.- Mitjançant dictamen de la Junta de Govern Local  en sessió ordinària que va tenir lloc el 15 
d'octubre de 2013, es va aprovar la pròrroga del contracte de serveis per a la contractació de la 
prestació del servei de neteja de varis equipaments esportius municipals adscrits al Servei d'Esports 
de l'Ajuntament de Granollers des del 15 d'octubre de 2013 fins al 31 de desembre de 2013 amb 
l'empresa MULTIANAU,S.L. per un import  màxim de 21.781,44 euros més 4.574,106 euros en 
concepte d'IVA (21%), el que fa un toal de 26.355,54 euros, aprovant la revisió de preus resultant de 
l'aplicació del 85% de la variació de l´índex general nacional de preus al consum sobre aquest import, 
pendent de publicar pel INE al setembre amb efectes a data 15/10/2013.

3.- Un cop publicat l'índex general nacional de preus al consum  per l'INE de setembre (0,3%) i d'a
plicar el 85%, l'augment en concepte de revisió de preus va ser del 0,255%

4.- D'acord amb la clàusula X.3 del Plec de clàusules administratives particulars, aquest contracte pot 
ser prorrogable, de forma expressa i per mutu acord, per a 12 mesos més, sense que la durada de la 
seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de 24 mesos, sempre que les seves 
característiques continuïn inalterables.

5.- L'empresa MULTIANAU,S.L. presenta un escrit amb data 12 de desembre de 2013 i registre 
d'entrada núm. 22993 de data 16 de desembre de 2013,  indicant el seu interès en prorrogar el 
contracte des de l'1 de gener de 2014  fins el 28 de febrer de 2014.

6.- D'acord amb l'informe tècnic emès  pel cap del Servei d'Esports de data 13 de desembre de 2014 i 
el plec de clàusules administratives particulars aprovat en el seu dia que regula aquest contracte,  es 
proposa una pròrroga de 2 mesos més, amb efectes des de l'1 de gener de 2014 fins al 28 de febrer 
de 2014.  L'import   a prorrogar es de 17.469,55 euros més 3.668,61 euros en concepte d'IVA (21%), el 
que fa un total màxim de 21.138,16 euros amb la següent distribució:

B1 - Neteges de manteniment de dilluns a dissabte 15.977,89 euros + IVA
Pavelló municipal del Tub 1.630,40 euros mes IVA�

Pavelló municipal d'Esports 1.195,62 euros més IVA�

Pistes municipals d'atletisme 1.630,40 euros més IVA�

Camp de futbol de Ponent 1.195,62 euros més IVA�

Camp de futbol de Can Gili    869,56 euros més IVA�

Pavelló municipal de Can Bassa 1.413,00 euros més IVA�

Pavelló CB Granollers                 2.173,86 euros més IVA�

Camp de futbol de la Font Verda    489,13 euros més IVA�



Pistes de petanca Granollers    217,38 euros més IVA�

Camp de futbol 1r.de maig 1.358,66 euros més IVA�

Camp municipal de futbol C/Girona 1.630,40 euros més IVA�

Pavelló municipal del Congost                 2.173,86 euros més IVA�

B2 - Neteges extres post partits segons demanda del servei per un import màxim de 1.491,66 euros 
més IVA i un preu/hora de 9,00 euros més IVA

amb càrrec a la partida H422.34200.22700 de l'exercici 2014

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret

Article  10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la �

Llei de contractes del sector públic, pel que fa als contractes de serveis.
Article 23  del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la �

Llei de contractes del sector públic, pel que fa al termini de durada dels contractes i les seves 
pròrrogues.
Clàusula X.3 del Plec de clàusules administratives particulars que regula aquest 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. Aprovar la pròrroga del contracte de serveis per a la prestació  del servei de neteja de 
varis equipaments esportius municipals adscrits al Servei d'Esports de l'Ajuntament de Granollers 
des de l'1 de gener de 2014 fins al 28 de febrer de 2014 a l'empresa MUTIANAU, SL amb CIF 
B50819507 per un import màxim de 17.469,55 euros més 3.668,61 euros en concepte d'IVA (21%), 
el que fa un total màxim de  21.138,16 euros amb la següent distribució:

B1 - Neteges de manteniment de dilluns a dissabte 15.977,89 euros + IVA
Pavelló municipal del Tub 1.630,40 euros mes IVA�

Pavelló municipal d'Esports 1.195,62 euros més IVA�

Pistes municipals d'atletisme 1.630,40 euros més IVA�

Camp de futbol de Ponent 1.195,62 euros més IVA�

Camp de futbol de Can Gili    869,56 euros més IVA�

Pavelló municipal de Can Bassa 1.413,00 euros més IVA�

Pavelló CB Granollers                 2.173,86 euros més IVA�

Camp de futbol de la Font Verda    489,13 euros més IVA�

Pistes de petanca Granollers    217,38 euros més IVA�

Camp de futbol 1r.de maig 1.358,66 euros més IVA�

Camp municipal de futbol C/Girona 1.630,40 euros més IVA�

Pavelló municipal del Congost                 2.173,86 euros més IVA�

B2 - Neteges extres post partits segons demanda del servei per un import màxim de 1.491,66 euros 
més IVA i un preu/hora de 9,00 euros més IVA

amb subjecció al plecs de clàusules administratives particulars, de prescripcions tècniques 
particulars,  i d'acord amb els fets i fonaments invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON.... Confeccionar els documents comptables AD(2014) amb càrrec a la partida  
H422.34200.22700 per l'import indicat en el punt anterior d'aquest acord.

TERCERTERCERTERCERTERCER.... Incorporar aquest acord com addenda al contracte núm. 281/12 formalitzat amb data 15 
d'octubre de 2012.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 



22222222).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DEL PREU PÚBLIC PER A LA VENDA DEL LLIBREAPROVACIÓ DEL PREU PÚBLIC PER A LA VENDA DEL LLIBREAPROVACIÓ DEL PREU PÚBLIC PER A LA VENDA DEL LLIBREAPROVACIÓ DEL PREU PÚBLIC PER A LA VENDA DEL LLIBRE    
ESTRATÈGIES DE LA PRECARIETAT DE FRANCESC ABADESTRATÈGIES DE LA PRECARIETAT DE FRANCESC ABADESTRATÈGIES DE LA PRECARIETAT DE FRANCESC ABADESTRATÈGIES DE LA PRECARIETAT DE FRANCESC ABAD

1. El Museu de Granollers ha col·laborat amb l'editorial Eumogràfic, SA, A59160366, per a la 
producció del catàleg “Francesc Abad. Estratègiea de la precarietat”

2. El  catàleg “Francesc Abad. Estratègia de la precarietat” té un preu de venda al públic de 10 € (9,62 
€ més al 4% d’IVA).

3. El cost del catàleg és el mateix de venda al públic tant per a l'editor Eumogràfic com pel centre 
emissor – productor ACEVIC, Centre d'Arts Contemporànies de Vic.

4. El Museu de Granollers ha rebut en compensació pel suport i col·laboració tècnic del Museu de 
Granollers, en el catàleg “Francesc Abad. Estratègiea de la precarietat”, 60 unitats dels quals 50 es 
posaran a la venda amb el preu del mercat 10 € IVA inclòs.

5. Per tal, de poder efectuar la venda de dites publicacions és necessari incorporar-les com a preu 
públic a l'Ordenança general reguladora dels preus públics (Epígraf 7. PUBLICACIONS DE 
L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS – Altres Publicacions Museu), aprovada per l'Ajuntament Ple del 
dia 30 d'octubre de 2012.

D'acord amb l'informe de la tècnica del Museu de Granollers.

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

I. Article 26.2 i disposició addicional setena, de la Llei 8/1989, de 13 d'abril, de taxes i preus públics.

II. Articles 41 al 47 i 127 del Reial decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei 
reguladora de les hisendes locals.

III. Article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

IV. Art. 3 i 12 de les Normes reguladores de Preus Públics, provades per l'Ajuntament Ple del dia 30 
d'octubre de 2012, quant a la quantia i establiment i fixació dels preus públics .

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

PrimerPrimerPrimerPrimer. Aprovar inicialment l’establiment i la fixació dels preus públics per a la venda del llibre 
Estratègia de la precarietat de Francesc Abad, els quals aconsegueixen un grau suficient de cobertura 
del cost de l’activitat.

SegonSegonSegonSegon. Fixar l’import de venda d’aquestes publicacions en les quantitats de:

Deu euros,10,00 €, (9,62 € més el 4% d'IVA), pel llibre Estratègia de la precarietat de Francesc Abad.

TercerTercerTercerTercer ....    Sotmetre aquest acord a exposició pública mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la 
Província i al tauler d'edictes municipal.

QuartQuartQuartQuart.... Indicar que si en el termini d'informació pública no es presentés cap al·legació s'entendria 
aprovat definitivament aquest acord. 

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 



23232323).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA JUSTIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A LA JUSTIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A LA JUSTIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A LA JUSTIFICACIÓ DE L''''AJUT ECONÒMIC CONCEDIT AL  SENYORAJUT ECONÒMIC CONCEDIT AL  SENYORAJUT ECONÒMIC CONCEDIT AL  SENYORAJUT ECONÒMIC CONCEDIT AL  SENYOR    
JORDI RIERA PUJALJORDI RIERA PUJALJORDI RIERA PUJALJORDI RIERA PUJAL ,,,,    PER AL PROJECTE DPER AL PROJECTE DPER AL PROJECTE DPER AL PROJECTE D ''''EDICIÓ DE LA REVISTA CULTURALEDICIÓ DE LA REVISTA CULTURALEDICIÓ DE LA REVISTA CULTURALEDICIÓ DE LA REVISTA CULTURAL     """"TENTACLESTENTACLESTENTACLESTENTACLES""""

En Jordi Riera Pujal  ha presentat la documentació corresponent a la justificació de l'ajut econòmic 
aprovat per la Junta de Govern 26 de juny de 2012 i que va ser atorgat  en concepte de subvenció, 
amb l'objecte de dur a terme la realització:

– Revista cultural “Tentacles”

Atès que tècnicament hem revisat la memòria que s'annexa de l'exercici 2012, presentada per en Jordi 
Riera Pujal, així com els comprovants de les despeses presentades de les quals es va atorgar la 
subvenció i d'acord amb l'Ordenança General de subvencions de l'Ajuntament, aprovada pel Ple de la 
corporació el dia 28 de febrer de 2006 i parcialment modificada per acord de ple de data 26 d'octubre 
de 2010.

Amb data 2 d'agost de 2013, es registra la documentació, presentada a l'Ajuntament de Granollers pel 
Sr. Jordi Riera Pujal, amb registre d'entrada núm 15675, la documentació corresponent a la justificació 
de l'ajut econòmic rebut.

Atès que li van demanar al Sr. Jordi Riera que acredités  mitjançant factura, la despesa relativa al 
pagament de la taxa de l'Oficina Española de Patentes y Marcas, ja que ens ha presentat la sol·licitud 
de la marca o nom comercial de la Revista "Tentacles".

Atès que el senyor Jordi Riera, ens ha fet arribar per correu de data 12 de novembre de 2013, la 
mateixa documentació més el llistat de preus de l'Oficina de Patentes y Marcas .

Atès que a través d'internet, en dues consultes realitzades el dia 27 de novembre i el 20 de desembre 
d'enguany, des del Servei de Cultura hem pogut constatar la publicació de la concessió del nom del 
titular del registre, la data de concessió i la data de publicació, d'acord amb l'expedient núm. de 
registre M3021434 (3), sol·licitat pel Sr. Riera per a la revista "Tentacles".

Atès que malgrat  el Sr. Riera no hagi presentat la factura, d'acord amb la normativa que regula les 
subvencions,   tot indica que ha estat pagada la taxa de patents, segons hem pogut constatat en el 
Boletín de la Propiedad Industrial (www.bopiweb.com), justificant que s'annexa a l'expedient.

La documentació esmentada ha estat presentada, de conformitat a allò establert a l'acord de 
concessió.

El Sr. Jordi Riera Pujal ha presentat factures per un import total de 773,08 € i els conceptes de 
despesa presentats s'adapten a les destinacions aprovades en la concessió de l 'ajut

El projecte dut a terme s'adapta al que va motivar la concessió de l'ajut, no existint cap dubte en 
relació a la informació subministrada per a la seva justificació .

L'execució de la subvenció ha estat gestionada de forma adient i la documentació presentada justifica 
plenament aquesta correcta execució.

Fonaments de dret

• Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local
• Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
• Real Decret Legislatiu 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de 

Subvencions.
• Ordenança General de Subvencions, aprovada per l'Ajuntament en Ple de data 28 de febrer de 

2006, i parcialment modificada per acord de Ple de data 26 d'octubre de 2010.
• Bases particular i especifiques del Servei de Cultura per a la concessió de subvencions i ajuts 

municipals per a les entitats 2012

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



PRIMER.- Aprovar la justificació de l'ajut econòmic que es va concedir al Sr. Jordi Riera Pujal, amb 
una aportació econòmica de 750 €, en concepte de suport econòmic per a la realització de la revista 
cultural “Tentacles” a l 'any 2012.

SEGON. -  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 vint minuts i 
s'estén aquesta acta de la qual dono fe. 

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