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

3333).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A MODIFICAR LPROPOSTA RELATIVA A MODIFICAR LPROPOSTA RELATIVA A MODIFICAR LPROPOSTA RELATIVA A MODIFICAR L''''ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCALACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCALACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCALACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL,,,,    DEDEDEDE    
DATADATADATADATA    10101010    DE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DE    2013201320132013,,,,    RELATIU A ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DERELATIU A ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DERELATIU A ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DERELATIU A ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DE    54545454....091091091091,,,,10101010    €€€€    
ATORGADA PEL SERVEI DATORGADA PEL SERVEI DATORGADA PEL SERVEI DATORGADA PEL SERVEI D''''OCUPACIÓ DE CATALUNYA PER A LA PRÒRROGA DE LAOCUPACIÓ DE CATALUNYA PER A LA PRÒRROGA DE LAOCUPACIÓ DE CATALUNYA PER A LA PRÒRROGA DE LAOCUPACIÓ DE CATALUNYA PER A LA PRÒRROGA DE LA    
CONTRACTACIÓ DE DOS AGENTS DCONTRACTACIÓ DE DOS AGENTS DCONTRACTACIÓ DE DOS AGENTS DCONTRACTACIÓ DE DOS AGENTS D ''''OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCALOCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCALOCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCALOCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL     ((((AODLAODLAODLAODL))))    

1111.-.-.-.-    En data 10101010    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de    2013201320132013, la Junta de Govern Local va acordar llll''''acceptació de laacceptació de laacceptació de laacceptació de la    
subvenció desubvenció desubvenció desubvenció de    54545454....091091091091,,,,10101010    €€€€ atorgada pel Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) per a la pròrroga de la 
contractació dels agents d'ocupació i desenvolupament local (AODL) Lourdes Godoy Bernardo i 
Vicenç Planas Herrero per un període de 12 mesos (desembre 2013 – desembre 2014), així com 
l'aprovació de la continuïtat de la relació laboral d 'aquests dos AODL.

2222.-.-.-.- D'acord amb    llll''''OrdreOrdreOrdreOrdre    EMOEMOEMOEMO////349/2012349/2012349/2012349/2012,,,,    dededede    31313131    d’octubred’octubred’octubred’octubre ,,,, que inclou les bases reguladores vigents 
per a la concessió de subvencions destinades als programes de suport al desenvolupament local, i 
més en concret el seu article 6.2, "les entitats beneficiàries de les subvencions han de donar 
l'adequada publicitat al caràcter públic del finançament d'aquests programes", la qual cosa comporta 
que:

- SSSS''''ha de fer constar lha de fer constar lha de fer constar lha de fer constar l''''emblema de la Unió Europeaemblema de la Unió Europeaemblema de la Unió Europeaemblema de la Unió Europea,,,,    el lema del Fons Social Europeu i lael lema del Fons Social Europeu i lael lema del Fons Social Europeu i lael lema del Fons Social Europeu i la    
declaraciódeclaraciódeclaraciódeclaració     ''''llll''''FSE inverteix en el teu futurFSE inverteix en el teu futurFSE inverteix en el teu futurFSE inverteix en el teu futur''''    en totes les mesures d'informació i publicitat adreçades 
a les persones destinatàries, als destinataris potencials i al públic en general .
- SSSS''''ha de fer constarha de fer constarha de fer constarha de fer constar, tan en els contractes laborals com en tota mena de documents editats, quequequeque    
les accions estan subvencionades pel Servei dles accions estan subvencionades pel Servei dles accions estan subvencionades pel Servei dles accions estan subvencionades pel Servei d''''Ocupació de CatalunyaOcupació de CatalunyaOcupació de CatalunyaOcupació de Catalunya en el marc dels 
Programes de suport al desenvolupament local i cofinançades pel Fons Social Europeu, i si si si s''''hanhanhanhan    
dddd''''incloure els logotips del Departament dincloure els logotips del Departament dincloure els logotips del Departament dincloure els logotips del Departament d''''Empresa i Ocupació i el Servei dEmpresa i Ocupació i el Servei dEmpresa i Ocupació i el Servei dEmpresa i Ocupació i el Servei d''''Ocupació deOcupació deOcupació deOcupació de    
CatalunyaCatalunyaCatalunyaCatalunya. 
- A més, en aquelles accions que estan finançades a l'empara de l'Ordre ESS/2044/2012, de 24 de 
setembre, per la qual es distribueixen territorialment per a l'exercici econòmic de 2012, per a la 
seva gestió per les comunitats autònomes amb competències assumides, subvencions de l'àmbit 
laboral finançades amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat, com és el cas,    cal inclourecal inclourecal inclourecal incloure----hihihihi    
el logotip del Ministeri del logotip del Ministeri del logotip del Ministeri del logotip del Ministeri d ''''Ocupació i Seguretat SocialOcupació i Seguretat SocialOcupació i Seguretat SocialOcupació i Seguretat Social ....

3333.-.-.-.- L'acord de la Junta de Govern Local abans esmentat no feia referència al cofinançament de les 
accions per part del Fons Social Europeu i el Ministeri d 'Ocupació i Seguretat Social.

4444.-.-.-.- Vist l'informe, amb data 9999    de gener dede gener dede gener dede gener de    2014201420142014, del tècnic especialista del Servei de Promoció 
Econòmica, Sr. Quim Xicoira Albert, el qual motiva la necessitat d'esmenar l'acord de Junta de Govern 
Local de 10 de desembre de 2013 relatiu a l'acceptació de la subvenció de 54.091,10 € atorgada per 
part del SOC per a prorrogar la contractació dels AODL Lourdes Godoy Bernardo i Vicenç Planas 
Herrero pel període 2013-2014.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Aprovar la modificació de lAprovar la modificació de lAprovar la modificació de lAprovar la modificació de l''''acord de la Junta de Govern Localacord de la Junta de Govern Localacord de la Junta de Govern Localacord de la Junta de Govern Local,,,,    de datade datade datade data    10101010    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de    
2013201320132013,,,,    relatiu a l'acceptació de la subvenció de 54.091,10 € atorgada pel Servei d'Ocupació de 
Catalunya (SOC) per a la pròrroga de la contractació dels agents d'ocupació i desenvolupament local 
(AODL) Lourdes Godoy Bernardo i Vicenç Planas Herrero per un període de 12 mesos (desembre 
2013 – desembre 2014), i a l'aprovació de la continuïtat de la relació laboral d 'aquests dos AODL, en el 
sentit que es detalla a continuació:

A la part expositiva de lA la part expositiva de lA la part expositiva de lA la part expositiva de l ''''acordacordacordacord cal afegir-hi un nou punt amb el següent redactat: 

6666....    Atès que les accions atorgades estan subvencionades pel Servei d'Ocupació de Catalunya en 
el marc dels Programes de desenvolupament local, i finançades amb càrrec als fons provinents 



del Servei Públic d'Ocupació Estatal del Ministeri de Treball i Immigració, i el programa marc del 
Fons Social Europeu (FSE).

I a la part dispositivaI a la part dispositivaI a la part dispositivaI a la part dispositiva ,,,,    cal modificar el primer punt en el sentit següent:

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Acceptar la subvencióAcceptar la subvencióAcceptar la subvencióAcceptar la subvenció dededede    54545454....091091091091,,,,10101010    €€€€,,,,    atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya de 
la Generalitat de Catalunya en el marc dels Programes de desenvolupament local, amb 
finançament amb càrrec als fons provinents del Servei Públic d'Ocupació Estatal del Ministeri de 
Treball i Immigració i el programa marc del Fons Social Europeu (FSE), per a prorrogar la 
contractació de dos agents d'ocupació i desenvolupament local (AODL) pel període 2013-14, per 
al desenvolupament dels projectes “Atracció d'inversions i cooperació empresarial” i “Dinamització 
econòmica del sector agropecuari de Palou”, en el seu tercer any d'execució.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-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

4444).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LPROPOSTA RELATIVA A APROVAR L''''ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LA COMISSIÓACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LA COMISSIÓACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LA COMISSIÓACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LA COMISSIÓ    
EUROPEA PER AL PROJECTE DIGIPAYEUROPEA PER AL PROJECTE DIGIPAYEUROPEA PER AL PROJECTE DIGIPAYEUROPEA PER AL PROJECTE DIGIPAY 4444GROWTHGROWTHGROWTHGROWTH

El Servei de Planificació Estratègica proposa de treballar conjuntament amb altres socis en un 
projecte per dinamitzar el comerç local mitjançant la implantació d'un software que s'utilitza en el 
moment d'efectuar transaccions econòmiques, que permet als comerços canalitzar la despesa local i 
bonificar el consum en comerços locals. Aquesta eina, acompanyada de campanyes i promoció del 
comerç local, és l'objecte del projecte.

El projecte s'anomena "Digipay for Growth" i s'ha presentat a la convocatòria ICT Policy Support 
Programme Competitiveness and Innovation Framework Programme – Pilot Type B. El soci líder és 
l'associació holandesa STRO i els socis són Bristol and Bath Local Currency Scheme CIC, Bristol 
Credit Union Ltd, Bristol City Council, Good Money Limited, Agència de Desenvolupament del 
Berguedà, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, Learning by doing, S.L., Ubiquat Technologies 
SL, Universitat Pompeu Fabra, Sardex Srl, Finanziaria Regionale per lo sviluppo della Lombardia, 
Talent Dienstleistung und Handel.

Aquest àmbit és coincident amb vectors d'actuació dels serveis implicats de l'Ajuntament de 
Granollers definits en el marc del Programa d'Actuació Municipal 2011-2015 per a Societat del 
Coneixement i Pla Estratègic. Així mateix, l'experiència d'associacions de comerciants locals i de 
l'EPE Granollers Mercat permet teixir aliances per tirar endavant el projecte en cas que resulti finançat 
per la UE. 

En data 28 de maig de 2013 la Junta Local de Govern va aprovar la sol·licitud de subvenció , en la qual 
l'Ajuntament de Granollers va sol·licitar  108.478,53 euros a la Comissió Europea pel desenvolupament 
del projecte. Aquest projecte té una durada de 36 mesos a partir de l'atorgament de la subvenció i la 
quantitat total que s’haurà de justificar a la seva finalització és de 216.957,06 euros. El pressupost del 
soci Ajuntament de Granollers es desglossa en 139.966,97 euros de personal i 76.990,09 euros en 
despeses generals. El cofinançament de l'Ajuntament es deriva de despeses de personal 
corresponents a un coordinador de projecte, un tècnic superior i un tècnic mig. 

En data 12 de desembre el secretariat tècnic ha comunicat a l'Ajuntament de Granollers l'aprovació de 
l'atorgament de subvenció per import de 108.478,53 € i llur participació en el projecte Digipay4Growth 
i ha enviat el contracte de la subvenció al soci coordinador, on consten els drets i les obligacions de 
cada soci. En data 13 de desembre el soci coordinador ha sol·licitat a l'Ajuntament de Granollers que 
en el termini de 45 dies s'enviïn a la Comissió Europea tres còpies signades per tal d'acceptar la 
subvenció i la participació en el projecte esmentat . 



Atès l'informe favorable del Coordinador TIC del Servei de Processos Estratègics i Programació, de 
data 7 de gener de 2014 a acceptar la subvenció de 108.478,53 euros de la Comissió Europea en el 
marc de la ICT Policy Support Programme Competitiveness and Innovation Framework Programme – 
Pilot Type B com a soci i remetre la informació corresponent al soci líder .

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

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

2222nnnn....    L'article 119.3  del Decret 179/1995, de 13  de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis del ens locals de Catalunya, la subvenció ha de ser acceptada pel beneficiari, a 
l'efecte del compliment de les condicions fixades per a la seva aplicació .

3333rrrr.... L'acord de ple de 5 de juliol de 2011, que delega a la Junta de Govern Local com a òrgan 
competent per sol·licitar i acceptar les subvencions atorgades per organismes públics així com els 
convenis que les regulin.

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 subvenció de la Comissió Europea per al programa 
"Digipay4Growth", en el marc de la convocatòria ICT Policy Support Programme Competitiveness and 
Innovation Framework Programme – Pilot Type B, del qual el soci líder és l'associació holandesa 
STRO i els altres socis són Bristol and Bath Local Currency Scheme CIC, Bristol Credit Union Ltd, 
Bristol City Council, Good Money Limited, Agència de Desenvolupament del Berguedà, Ajuntament de 
Santa Coloma de Gramenet, Learning by doing, S.L., Ubiquat Technologies SL, Universitat Pompeu 
Fabra, Sardex Srl, Finanziaria Regionale per lo sviluppo della Lombardia, Talent Dienstleistung und 
Handel. de la Comissió Europea, d'acord amb el detall següent:

Import de la subvenció: 108.478,53 €
Partida d'ingrés: H211.49706 "UE projecte Digipay4Growth"

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT

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

5555).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR UN PLA DE MESURES PER POSSIBILITAT LDICTAMEN RELATIU A APROVAR UN PLA DE MESURES PER POSSIBILITAT LDICTAMEN RELATIU A APROVAR UN PLA DE MESURES PER POSSIBILITAT LDICTAMEN RELATIU A APROVAR UN PLA DE MESURES PER POSSIBILITAT L''''ACCÉS AACCÉS AACCÉS AACCÉS A    
LLLL''''HABITATGE A AQUELLS IMMOBLES PERMANENTMENT DESOCUPATS A LA CIUTAT DEHABITATGE A AQUELLS IMMOBLES PERMANENTMENT DESOCUPATS A LA CIUTAT DEHABITATGE A AQUELLS IMMOBLES PERMANENTMENT DESOCUPATS A LA CIUTAT DEHABITATGE A AQUELLS IMMOBLES PERMANENTMENT DESOCUPATS A LA CIUTAT DE    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS ,,,,    PROPIETAT DE LES ENTITATS FINANCERESPROPIETAT DE LES ENTITATS FINANCERESPROPIETAT DE LES ENTITATS FINANCERESPROPIETAT DE LES ENTITATS FINANCERES ....

La llarga durada de la present crisi i l'atur que ha generat ha anat produint progressivament l'entrada 
de milers de famílies en una situació límit que les impedeix cobrir les seves necessitats bàsiques com 
ara el pagament del seu habitatge habitual. Són moments excepcionals i com a tals s’han de trobar 
solucions immediates i efectives, solucions reals en definitiva als problemes que sacsegen la 
ciutadania com és la situació que s’està produint a la nostra ciutat, a Catalunya i al conjunt d’Espanya 
al voltant dels processos de desnonaments de famílies dels seus habitatges habituals .

Cal reaccionar de forma contundent i immediata per evitar que totes les conseqüències de la crisi 
recaiguin sobre la part més vulnerable, les famílies, i, en canvi, les entitats financeres com una part 
responsable d'aquesta crisi, rebin ajudes milionàries de diner públic sense assumir cap 
responsabilitat, alhora que continuen generant importants beneficis anuals , tot mantenint la seva 
posició de força.



Són indispensables polítiques que atorguin garanties reals als afectats per una situació d’insolvència 
de forma immediata i en el futur, per tal que no hi hagi cap família sense llar i cap llar sense família . 

En aquest sentit, el Ple de l'Ajuntament de 29 de gener de 2013 va aprovar el Pla d'acció de suport als 
afectats pels desnonaments hipotecaris, on entre d'altres es varen prendre la següent mesura:

- Instar les entitats bancàries perquè suspenguin tots els processos de desnonament; perquè 
desisteixin de qualsevol pràctica abusiva en relació amb els interessos del deute en les situacions en 
què no és possible atendre els pagaments; perquè proporcionin la relació d'habitatges de llur titularitat 
a l'administració pública amb l'objectiu de poder-los destinar a lloguer social; i perquè, en general, 
promoguin i facilitin la mediació de l'administració pública amb l'objectiu que les persones afectades 
puguin romandre a l'habitatge hipotecat en règim de lloguer social o d'usdefruit durant un període 
determinat fins a l'obtenció d'un nou habitatge.

Com a resultat d'aquesta mesura i després d'haver tramés correspondència amb les entitats 
financeres de Granollers no s'han obtingut els resultats esperats i per tant, en aquest moment es vol 
procedir a un impuls en exigir a totes aquestes entitats que disposin d'habitatges permanentment 
desocupats a Granollers, que els posin a resoldre la important demanda de lloguer social . 

També, en sessió de la Junta de Govern Local de 5 de març de 2013, es va aprovar l'adhesió de 
l'Ajuntament de Granollers, com a entitat col·laboradora, al Conveni per a la creació de Fons Socials 
d'Habitatge, subscrit entre Ministeris de Foment, d'Economia i competitivitat; de Sanitat, dels Serveis 
Socials i Igualtat, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), la Plataforma del Tercer 
Sector, la Direcció General de Regulació i Estabilitat Financera del Banc d'Espanya i amb diverses 
associacions del sector bancari i de 33 entitats de crèdit, formalitzat en data 17 de gener de 2013.

Del resultat d'aquest conveni, resulten 7 habitatges al municipi de Granollers, que encara estan en 
fase d'adjudicació.

No obtenint els resultats esperats, aquest Ajuntament ha constatat que en aquesta ciutat existeixen 
molts habitatges desocupats, propietats d'entitats financeres o empreses vinculades i per altra part, hi 
ha una forta demanda d'habitatges de lloguer social per part de persones i famílies que estan patint 
greus problemes econòmics i que no poden accedir a un habitatge digne i adequat.

Vist que l'Oficina Local d'Habitatge té encarregades les funcions relatives al Programa de Mediació 
per al lloguer social d'habitatges, que té com a finalitat, entre d'altres, la d'impulsar el sistema de 
mediació de l'administració pública entre el propietari i les persones interessades en accedir a un 
habitatge per a fomentar la incorporació d'habitatges buits i destinar-los a lloguer social i que, per tant, 
s'encarrega de tramitar les mesures de foment previstes per això;

Atès que l'article 4 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre , de la llei pel Dret a l'Habitatge, estableix 
que el conjunt d'activitats vinculades  amb el procediment  d'habitatges destinats a polítiques socials 
es configura com un servei d'interès general per a assegurar un habitatges digne i adequat per a tots 
els ciutadans; 

Atès que la Llei 18/2007, de 28 de desembre del Dret a l'Habitatge, en el seu article 5, estableix que la 
propietat de l'habitatge ha de complir una funció social i que aquesta s'incompleix en el supòsit en que 
estiguin desocupats d'una manera permanent e injustificada.

Atès el que es preveu a l'article 41.1.a) de l'esmentada Llei, estableix que és una utilització anòmala 
de l'habitatge, la desocupació permanent d'aquest per un termini de més de dos anys;

Atès que la Llei del Dret a l'Habitatge, en el seu article 42.4, estableix que els habitatges buits o 
permanentment desocupats es poden cedir a les administracions perquè els gestioni en règim de 
lloguer.

Atès que l'article 69.4 d'aquesta llei, estableix que s'ha d'implantar un sistema voluntari d'obtenció 
d'habitatges privats, en especial dels desocupats, per a destinar-los a lloguer social mitjançant la 
cessió dels esmentats habitatges a l'Administració pública;



Atès que l'article 123.1 lletra h), en relació amb l'article 118.1 de la Llei de l'habitatge, tipifica com a 
infracció molt greu, mantenir la desocupació de l'habitatge.

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.- Elaborar un relació d'habitatges permanentment desocupats, a la ciutat de Granollers, 
propietat d'entitats financeres, mitjançant el creuament de dades en disposició d'aquest Ajuntament.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-     Instruir procediments administratius contradictoris on es determinin , coneguin i comprovin els 
fets, un cop detectada la desocupació. Aquests procediments hauran d'acabar amb una resolució que 
declari que s'hi s'ha produït o no una situació de desocupació permanent constitutiva d'una utilització 
anòmala de l'habitatge, d'acord amb el què estableix l'article 41 de la LDHC. En cas afirmatiu, caldrà 
requerir al propietari que cessi en la seva actuació en un termini concret, tot informant-lo de les 
activitats de foment que està duent a terme l'administració per facilitar-li la finalització d'aquesta 
situació.

En aquest sentit atorgar a la propietat el termini màxim d'UN MES, a comptar de l'endemà de la 
notificació, per comunicar a aquesta Administració l'acceptació de l'oferiment de cessió de l'habitatge 
buit per destinar-lo a lloguer, de conformitat amb allò establert a l'art. 42.4 de la Llei del dret a 
l'habitatge.

TercerTercerTercerTercer .... Advertir que un cop transcorregut el termini indicat en l'anterior acord sense que la propietat 
hagi procedit a la immediata ocupació de l'habitatge o alternativament l'hagi posat a disposició de 
l'Administració perquè el gestioni en règim de lloguer, es podrà incoar el corresponent expedient per a 
la declaració de l'incompliment de la funció social de la propietat al efectes legals que corresponguin, 
prèvia tramitació d'un expedient contradictori, d'acord amb el què estableix la normativa de 
procediment administratiu, i en concordança amb allò previst a la Llei de Dret de l 'Habitatge.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Advertir, així matiex, que la desocupació permanent dels habitatges constitueix una infracció 
tipificada com a molt  greu segons la Llei del dret a l'habitatge, amb multes que poden arribar fins a 
900.000 €, sens perjudici de la imposició de multes coercitives per un import màxim del 20% de la 
indicada quantia, i fins a un màxim de tres, en cas d'incompliment d'allò requerit dins els terminis 
assenyalats.

CinquèCinquèCinquèCinquè....     Determinar que els habitatges que les entitats bancàries posin a disposició de lloguer social 
seran gestionades a través del programa de mediació per al lloguer social d'habitatges que gestiona 
l'Oficina Local d'Habitatge de Granollers Promocions, SA. . 

APROVAT PER UNANIMITAT
 

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONAÀREA DE SERVEIS A LA PERSONAÀREA DE SERVEIS A LA PERSONAÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA
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1.- Mitjançant dictamen de la Junta de Govern Local en sessió ordinària que va tenir lloc el 19 de 
novembre de 2013,  es va aprovar la contractació anticipada i es va iniciar la licitació per adjudicar 
mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, el contracte de serveis de neteja de varis 
equipaments esportius municipals adscrits al Servei d'Esports de l'Ajuntament de Granollers amb un 
pressupost total de 102.277,50 euros més 21.478,28 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total 
de 123.755,78 euros amb el següent desglos:



1.- Neteges de manteniment de dilluns a dissabte ..... 94.777,50 euros + IVA
2.- Neteges extres post-partits (majoritàriament els caps de setmana) i segons comanda expressa feta 
pel Servei d'Esports Import màxim .....    7.500,00 euros + IVA

2.- En data  12 de desembre de 2013 es va publicar el corresponent anunci de licitació al BOPB amb 
data límit de presentació de pliques de  31 de desembre de 2013.

3.- Únicament es va presentar una plica de l'empresa SELMAR,SA (registre d'entrada núm. 23731 de 
data 31.12.2013)

4.- La Mesa de Contractació al procedir a l'obertura del sobre núm. 1 corresponent a la documentació 
administrativa, va detectar que l'empresa SELMAR,SA aportava una declaració de mitjans personals 
que no s'adapta a la relació de personal a subrogar (annex 5) establert en el plec de prescripcions 
tècniques que regula aquest contracte i d'acord amb la clàusula X.9 del plec de clàusules 
administratives particulars, va declarar exclosa aquesta proposta per no haver presentat la 
documentació conforme a la clàusula III.2.1 del plec de clàusules administratives particulars i no 
acreditar suficientment la solvència tècnica , d'acord amb l'article 64.2 i 145.1del TRLCSP.

5.- D'acord amb l'informe tècnic emès pel Cap del Servei d'Esports de data 10 de gener de 2014 i 
l'acta de la Mesa de Contractació de data  8 de gener de 2014 que consten en aquest expedient, 
resulta procedent declarar deserta la licitació i es proposa obrir un nou procediment de licitació d'acord 
amb l'article 170 c) del TRLCSP, pel qual es determina que el contracte es pot adjudicar mitjançant 
procediment negociat en el cas que hagi estat declarat desert prèviament del procediment obert 
anterior,sempre que les condicions inicials del contracte no es modifiquin substancialment .

6.- S'han redactat els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques 
particulars corresponents per adjudicar aquest contracte de serveis (categoria 14 de l'Annex II) per a 
la prestació del servei de neteja de varis equipaments esportius municipals adscrits al Servei 
d'Esports de l'Ajuntament de Granollers, mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació 
ordinària, d'acord amb els articles 170 c) i articles 173 i 176 a 178 del TRLCSP, pel mateix import de 
102.277,50 euros més IVA (21%) per als exercicis 2014 i 2015 en les mateixes condicions inicials que 
l'anterior contracte amb el següent desglos i distribució:

2014 (març a desembre) 2015 (gener a febrer)Concepte
Import € IVA 21% Import € IVA 21%

1.- Neteges de manteniment de dilluns 
a dissabte

78.981,25 16.586,06 15.796,25 3.317,21

2.- Neteges extres post partits 6.000,00 1.260,00 1.500,00 315,00
TOTALS 102.827,31 20.928,46
TOTAL CONTRACTE MES IVA 123.755,77 €

7.-  Caldrà dotar de suficient consignació pressupostària a la partida H422.34200.22700 dels 
pressupostos afectats per fer front a la despesa derivada d'aquesta contractació, de conformitat amb 
l'article 174 del RDL 2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals.

8.- El responsable del contracte, serà el Sr. Jordi Romea i Viñets, cap del Servei d'Esports, amb les 
funcions previstes a l'article 52 del TRLCSP.

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

Articles 64.2 i 145.1 del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei de �

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

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



quan no hi hagin ofertes admissibles presentades.
Articles 170 c) i 173, 176 a 178 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 tramitació de l'expedient de contractació 
del procediment negociat sense publicitat.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.-    Excloure la proposta presentada per l'empresa SELMAR,SA amb CIF AA08255085 en el 
procediment licitatori endegat per l'adjudicació 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 per no haver presentat la documentació conforme la clàusula III.2.1 del plec de clàusules 
administratives particulars que regeix aquest contracte, d'acord amb els articles  64.2 i 145.1 del 
TRLCSP.

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-    Declarar desert el procediment obert endegat per adjudicar el 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 per manca d'ofertes admissibles, de conformitat amb els fets i 
fonaments de dret invocats.

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.- Iniciar l'expedient licitatori, autoritzar la despesa i aprovar la contractació de la prestació 
del servei de neteja de varis equipaments esportius municipals adscrits al Servei d'Esports de 
l'Ajuntament de Granollers, mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària per 
a un període executiu de 12 mesos ( des de l'1 de març de 2014 fins al 28 de febrer de 2015) per a un 
import total màxim de 102.277,50 euros més 21.478,28 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un 
total de 123.755,78 euros, de conformitat amb els fets i fonaments invocats i amb el següent desglos:

1.- Neteges de manteniment de dilluns a dissabte ..... 94.777,50 euros + IVA
2.- Neteges extres post-partits (majoritàriament els caps de setmana) i segons comanda expressa feta 
pel Servei d'Esports Import màxim .....    7.500,00 euros + IVA

QUARTQUARTQUARTQUART....- Declarar la plurianualitat  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, 
mitjançant procediment negociat sense publicitat  i que s'executarà  durant  els exercicis  2014 i 2015, 
d'acord amb la següent distribució econòmica:

- A càrrec de l'exercici 2014 i la partida H422.34200.22700 la quantitat total de 102.827,31 euros, 
corresponents a la quantitat de 84.981,25 euros més 17.846,06 euros d'IVA.
- A càrrec de l'exercici 2015 i la partida H422.34200.22700 la quantitat total de 20.928,46 euros, 
corresponents a la quantitat de 17.296,25 euros més 3.632,21 euros d'IVA.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ....- Aprovar  els nous plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions 
tècniques particulars que han de regir el nou procediment negociat sense publicitat .

SISÈSISÈSISÈSISÈ.-.-.-.-    Designar com a responsable del contracte el Sr. Jordi Romea i Viñets, cap del Servei d'Esports 
de l'Ajuntament de Granollers. 

SETÈSETÈSETÈSETÈ.-.-.-.-    Autoritzar a la cap del Servei de Contractació i Compres de l'Ajuntament de Granollers per tal 
que faci el requeriment establert a la clàusula IV   del Plec de clàusules administratives particulars .

VUITÈVUITÈVUITÈVUITÈ.-.-.-.-    Notificar als tècnics responsables per tal d'iniciar les negociacions amb les empreses 
convocades.

NOVÈNOVÈNOVÈNOVÈ.... Notificar al departament de comptabilitat de l'Àrea de Govern i Economia per tal que anul·li el 
document comptable AFUT num. 73908 per import de 123.755,78 euros i confeccioni els documents 
comptables A(2014 i AFUT(2015) pels imports indicats en el quart punt d'aquest acord.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
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CARNAVAL DE LCARNAVAL DE LCARNAVAL DE LCARNAVAL DE L ''''ANYANYANYANY    2014201420142014

Dins de les competències del Servei de Cultura està la de fomentar la programació del cicle festiu de 
la cultura popular i tradicional, entre elles la de carnaval.

El carnaval de l’any 2014 seguirà uns paràmetres molt semblants al format del darrer any, tot i els 
processos que hem posat en marxa destinats a millorar les activitats d'aquest cicle amb més 
participació ciutadana i d'entitats de la ciutat. 

Un dels canvis va ser millorar els premis per a la Rua del diumenge que té un seguiment molt ben 
valorat per tots el participants. 

En aquest moments s'està treballant ja amb els diferents agents implicats per tal de plantejar una 
programació de tot el cicle carnavalesc atractiva per a la ciutat .

Abans, però,  de poder oferir aquestes millores de la programació als ciutadans, cal aprovar les bases 
que ens ajudaran a que tothom pugui participar i assabentar-se del funcionament d'una de les 
principals activitats de carnaval, com és la Rua del diumenge, que enguany es farà el diumenge 2 de 
març. 

Amb l´objectiu d´incentivar la participació i amb la bona acollida que varen tenir en el darrer any, 
enguany es mantindran els premis a que poden optar les comparses que participin a la Rua del 
diumenge dia 2 de març.  

Aquests premis van repartits de la següent manera :

a) 4 premis de 600 € cadascun, considerats de més importància pel treball que suposa fer la 
comparsa:
• a la millor comparsa amb carrossa o vehicle acompanyant , 
• a la visió més crítica, 
• a la millor AMPA i 
• a la millor coreografia. 

b) També es valorar amb 2 premis de 300 € cadascun:
• a la millor comparsa de caire local  
• a la més creativa i  original. 
•
c) I, per últim,  és premia amb 2 accèssits  amb un premi de 200€ cadascuna a aquelles entitats que 
tot i l'esforç per l'elaboració de les seves comparses sovint no poden competir amb altres grups molt 
més consolidats.

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 les bases que regulen el concurs de comparses del Carnaval de l'any 2014, 
segons el clausulat següent: 1.Poden participar al concurs de comparses totes aquelles entitats i/o 
grups formats per més de 15 persones que hagin fet la inscripció prèviament.

2. El termini màxim d'inscripció a la Rua és el divendres 14 de febrer. S'ha de presentar la sol·licitud 
mitjançant l'Oficina Virtual d'Atenció Ciutadana (

3.Les comparses que no s’hagin inscrit al concurs no podran optar a cap premi però sí que podran 
participar, col·locant-se al final de la Rua.

4.La Rua i el concurs de comparses es faran el diumenge 2 de març de 2014. 

5.L’ordre de la Rua es decidirà per sorteig. El sorteig es farà el dilluns 24 de febrer a les 20 hores a la 
Sala de Plens de l’Ajuntament. Les comparses inscrites que no assisteixin al sorteig es situaran al 



final de la Rua, segons indicacions de l'organització.

6. El jurat estarà format per persones alienes a la organització i vinculades al mon de la cultura i/o 
professionals de diferents disciplines artístiques  (disseny, arts plàstiques, arts escèniques, ...).

7. Premis i categories. 

DOTAT AMB 600 EUROS:

 Premi a la millor comparsa acompanyada de carrossa o vehicle guarnit
 Premi a la comparsa més crítica
 Premi a la millor AMPA de Granollers
 Premi a la millor coreografia en moviment durant el recorregut de la Rua

DOTAT AMB 300 EUROS:

 Premi a la millor comparsa local
 Premi a la comparsa més creativa i original

ACCÈSSIT DEL JURAT 

 2 accèssits dotats amb 200 EUROS

Aquests imports estaran sotmesos als impostos o retencions vigents segons llei, llevat d'exempció 
concedida per l’òrgan competent de l’administració tributària.

8. El jurat valorarà especialment la utilització de materials de rebuig, reutilitzables o reciclats, tant en 
el vestuari com en la decoració de la carrossa.

9. L’organització lliurarà un element identificatiu a cada comparsa, que haurà de ser col·locada en un 
lloc visible per tal de facilitar la valoració del jurat , 

10. Els vehicles que acompanyin a les comparses hauran de tenir una llargada màxima de  11 metres.

11. No s’atorgarà més d’un premi per comparsa. El jurat pot decidir declarar desert algun dels premis. 
El nom de les comparses guanyadores es donarà a conèixer una vegada finalitzada la Rua. 

12. La participació en el concurs de comparses pressuposa l’acceptació d’aquestes bases i 
l’organització es reserva el dret de modificar les bases en benefici del bon desenvolupament del 
concurs.

SEGON.- Aprovar el pressupost del premis per un import de 3.600,00 euros, amb càrrec a la partida 
pressupostària H431/33830/22609.

TERCER.- Notificar a les persones interessades. 

APROVAT PER UNANIMITAT
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1. L'Ajuntament de Granollers té com una de les serves prioritats la promoció de la cultura i, per tant, 
el foment de la lectura. 

2. L'Ajuntament de Granollers programa gran part de l'activitat d'animació lectora a través de les 
biblioteques de la ciutat, destinada a  diversos tipus de públics, cobrint així els itineraris lectors dels 
ciutadans i ciutadanes, començant per la franja d'edats de 0 a 10 anys, vinculada als infants i acabant 
amb activitat per a la gent gran.



3. L'Entre llibres és el programa que, trimestralment, recull tots els cicles d'activitats de foment de la  
lectura que de manera estable ofereixen les biblioteques de Granollers .

4. Aquest hivern 2014, l'Entre llibres donarà continuïtat a les activitats de foment de la lectura per a 
públic familiar (Hora menuda, Hora del conte, Kids Time, Story Time, Cinema familiar, Superlectors, 
Penya dels llibres i Laboratori de lletres i imatges); i per a públic adult: clubs de lectura (català fàcil, 
clàssics,  novel·la i llegir el teatre), Taller de pràctica filosòfica, Trobades amb autors i autores i 
converses en anglès.

5. L'Entre llibres també donarà continuïtat a les activitats amb col·laboració amb d'altres institucions i 
agents de la ciutat: Consorci de Normalització Lingüística (club de lectura de català fàcil), Cambridge 
School (Story Time i conversa en anglès); i Kids and US (Kids Time).

7. Les activitats del programa Entre llibres es difondran a través de postals, diferenciades segons els 
públics a qui vagin destinades les activitats .

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 programació de l'activitat  Entre Llibres pels mesos de gener, febrer i març 
2014, d'acord amb la programa que es detalla a continuació:

CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA
Dinamitzat per Maite Roldán, escriptora

DIJOUS 16 DE GENER 
Victus, d'Albert Sánchez Piñol
Comptarem amb la visita d'Albert Sánchez Piñol

DIJOUS 20 DE FEBRER
Una història d'amor i de foscor, d'Amos Oz

DIJOUS 20 DE MARÇ
Tu i jo, de Nicolo Amanitti

Totes les sessions són a les 19 h
A la Biblioteca Roca Umbert

CLUB CLÀSSICS AL DIA
És clàssic allò que, tot i el pas del temps, sempre té alguna cosa a dir sobre el moment present. Des 
d’aquest punt de vista, us proposem la lectura d’obres clàssiques per descobrir -ne la seva actualitat.

Dinamitzat per  Montserrat Lorente, professora de literatura

DIMECRES 8 DE GENER
El mercader de Venècia, de William Shakespeare

DIMECRES 12 DE FEBRER
Les penes del jove Werther, de Johann Wolfgang Von Goethe

DIMECRES 12 DE MARÇ
Silas Marner, de George Eliot

Totes les sessions són a les 18.30 h
A la Biblioteca Can Pedrals

CLUB LLEGIR EL TEATRE
Club de lectura per descobrir una nova faceta com espectador a partir de la lectura de textos 
dramàtics.
Dinamitzat per Francesc Viñas, professor de literatura i apassionat del teatre



Dilluns 20 de gener
La rosa tatuada, de Tennessee Williams

Dilluns 17 de febrer
Ocells i llops, de Josep Maria de Sagarra

Dilluns 17 de març
Doña Rosita la soltera, de Frederico Garcia Lorca

Totes les sessions són a les 18.30 h, a la Biblioteca Can Pedrals
Una iniciativa del Servei de biblioteques de la Generalitat de Catalunya, les biblioteques de 
Granollers, Teatre Nacional de Catalunya i Teatre Auditori de Granollers .

CLUB DE LECTURA DE CATALÀ FÀCIL
Adreçat a persones interessades a llegir i comentar literatura escrita  
en català amb l'objectiu de practicar-lo. Les lectures són adaptades.

Dinamitzat per Francesc F. Angelats, professor de llengua i literatura

Dimarts 25 de març, 15 h

(Hi ha més sessions programades a l'abril i al maig.)

A la Biblioteca Roca Umbert
Col·laboració: Consorci per a la Normalització Lingüística del Vallès Oriental

TERTÚLIA I CONVERSA
TALLER DE PRÀCTICA FILOSÒFICA
Un taller que vol afavorir l’intercanvi d’idees entre els participants i potenciar la lectura crítica del món 
on vivim. 

Dinamitzat per l’equip de filòsofs de Granollers format per Mariano Fernández, Joan Carles Gómez i 
Joan Méndez Camarasa

El compromís social 

Dimarts 28 de gener 
Variabilitat temporal i cultural dels criteris

Dimarts 25 de febrer
Anarquia

Dimarts 25 de març
Família, clan, lobbys
                    
A les 19 h, a la Biblioteca Roca Umbert

BOOKS AND CONVERSATION
An introduction to English literature from around the world.
Mitja hora de conferència en anglès amb professor nadiu, seguida d'una estona de conversa.

Dijous 9 de gener
Lecture title: Maya Angelow
Conversation about: Race and Identity

Dijous 13 de febrer
Lecture title: Oscar Wilde
Conversation about: Sex and Sexuality

Dijous 13 de març
Lecture title: George Orwell



Conversation about: Politics and Ideology

De 18.45 h a 20 h, a la Biblioteca Roca Umbert
Sessions gratuïtes. Cal fer inscripció prèvia a la biblioteca, a parir del 23 de setembre. Places 
limitades.
Col·labora i dinamitza: Cambridge School

TROBADES AMB AUTORS

ALBERT SÁNCHEZ PIÑOL
DIJOUS 16 DE GENER

JOSEP MARIA ESPINÀS 
DIJOUS 27 DE FEBRER

A les 19 h, a la Biblioteca Roca Umbert
Places limitades a l'aforament de la sala.

L'hora  menuda  De 0 a 3 anys
Descoberta de les primeres paraules

GENER
Flocs de neu (15-36 mesos)
Dimecres 22. 17.30 h. Biblioteca Roca Umbert
Dissabte 25. 10.30 h. Biblioteca Can Pedrals

FEBRER
Cantem i gronxem! (0-15 mesos)
Dissabte 22. 10.30 h. Biblioteca Can Pedrals
Dimecres 26. 17.30 h. Biblioteca Roca Umbert 

MARÇ
Ning, nang, nong! (15-36 mesos)
Dissabte 22. 10.30 h. Biblioteca Can Pedrals
Dimecres 26. 17.30 h. Biblioteca Roca Umbert

Sessions a càrrec d'Anna Farrés, mestres de música
Cal fer inscripció prèvia 15 dies abans de la sessió.
Les places són limitades.

Kids Time    D'1 fins a 4 anys
Hora menuda en anglès

GENER
Mousy goes to the Loo
Dissabte 18. 10.30 h. Biblioteca Can Pedrals

MARÇ
Easter is here!
Dissabte 15. 10.30 h. Biblioteca Can Pedrals

Cal fer inscripció prèvia a partir de 15 dies abans de la sessió. Places limitades.

Col·labora i dinamitza:  Kids and Us
L’ hora del conte   +4 anys
Històries per imaginar i descobrir el món 

GENER
Allà on viuen els monstres, amb Sherezade Bardagí
Dimecres  8.  17.30 h. Biblioteca Roca Umbert
Els bandolers, amb Sherezade Bardagí



Dimecres 15. 17.30 h. Biblioteca Can Pedrals

FEBRER
Contes a la capsa,  amb  Sandra Rossi
Dimecres12 17.30 h. Biblioteca Roca Umbert
El somriure perdut , amb  Sandra Rossi
Dimecres 19. 17.30 h. Biblioteca Can Pedrals

MARÇ
Bruixes, monstres i fantasmes,  amb Susagna Navó
Dimecres 12. 17.30 h. Biblioteca Roca Umbert
Històries de pirates,  amb Susagna Navó
Dimecres 19. 17.30 h. Biblioteca Can Pedrals

Laboratori de lletres i imatges      +4 anys
Sessions de lectura i experimentació per a famílies a partir d 'àlbums il·lustrats 

GENER
100 grams de caplletres
Dissabte 25. 17.30 h. Biblioteca Roca Umbert

FEBRER
Una unça de paraules embolicades
Dissabte 22. 17.30 h. Biblioteca Roca Umbert

MARÇ
Paperina de frases farcides
Dissabte 22. 17.30 h. Biblioteca Roca Umbert

Sessions dinamitzades per Glòria Gorchs, bibliotecària.
Cal fer inscripció prèvia a la biblioteca .
Les places són limitades.

Story Time    +4 anys
Contes i cançons en anglès

GENER
Jack and the Beanstalk
Dimecres 29

FEBRER
Five minute's peace
Dimecres 26

MARÇ
Where's Spot?
Dimecres 26

Totes les sessions són a les 17.30 h
A la Biblioteca Can Pedrals
Cal fer inscripció prèvia a partir de 15 dies abans de la sessió . Places limitades.

Col·labora i dinamitza: Cambridge School

Cinema familiar    +5 anys
Pel·lícules per a tota la família a la biblioteca .

GENER
Gru. El meu valent preferit 2 (94 minuts) 
Dissabte 11, a les 17.30 h



FEBRER
Azur i Asmar (95 minuts)
Dissabte 8, a les 17.30 h

MARÇ
Ponyo (97minuts)
Dissabte 8, a les 17.30 h

A la Biblioteca Roca Umbert.
Aforament limitat.

Superlectors i superlectores  
Club de lectura infantil adreçat a infants de 7 a 11 anys.

GENER 
divendres 10  a la Biblioteca Roca Umbert

FEBRER
divendres 14 a la Biblioteca Roca Umbert

MARÇ 
divendres 6 a la Biblioteca Can Pedrals
divendres 14  a la Biblioteca Roca Umbert

Totes les trobades són a les 18 h

La penya dels llibres     
Club de lectura adreçat a joves de 12 a 16 anys 

GENER. Dimecres 15 
FEBRER. Dimecres 19
MARÇ. Dimecres 19

Totes les trobades són a les 18 h
A la Biblioteca Roca Umbert

Píndoles informàtiques
Trucs de Google (1,5 h) 
Adreçat a alumnes de secundària.
30 de gener

Crea presentacions de diapositives (1,5 h) 
Adreçat a alumnes de 5è i 6è de primària. 
6 de febrer

Crea presentacions amb Prezi (1,5 h) 
Adreçat a alumnes de secundària. 
13 de febrer

Totes les sessions són de 18 a 19.30 h, a la Biblioteca Roca Umbert
Inscripcions a partir del 14 de gener de 2014

SEGON.- Aprovar el pressupost per un import total de 3.120,00 euros, amb càrrec a la partida 
2014/H431/33490/22609, supeditat a l'existència de consignació pressupostària de l 'any 2014.

TERCER.- Autoritzar el pagament mitjançant bestreta de caixa de totes aquelles despeses 
corresponents a serveis i proveïdors de la programació (catxets d’espectacles,  serveis tècnics de 
l’espectacle, material fungible, etc.) per un import total de 2.520,00 euros.

QUART.- Habilitar la senyora Dolors Portero, Responsable del Servei de Cultura, com a titular de la 



bestreta de caixa que es detalla com a annex per un import de 2.520€ (Dos mil cinc-cents vint) a 
ingressar en el compte corrent municipal número 2013 0046 81 0201318724 de Caixa Catalunya.  

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  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


