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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 
 
2222).-).-).-).-DESPATX OFICIALDESPATX OFICIALDESPATX OFICIALDESPATX OFICIAL ....

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

- Sentencia  número 312/2013 de 12/12/2013 del Jutjat  Contenciós-Administratiu número 12 de 
Barcelona, en la qual s'estima parcialment el recurs 616/2010 presentat per PROMO E.S. MARCH 
S.L. 



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

3333).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A RELATIU A LPROPOSTA RELATIVA A RELATIU A LPROPOSTA RELATIVA A RELATIU A LPROPOSTA RELATIVA A RELATIU A L''''APROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL PER AAPROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL PER AAPROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL PER AAPROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL PER A    
LLLL''''EXERCICIEXERCICIEXERCICIEXERCICI     2014201420142014

D'acord amb allò que estableix l'article 62.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària 
i l'article 24 i següents del Reglament general de recaptació, aprovat pel RD 939/2006 del 29 de juliol.

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 ::::    

ProposoProposoProposoProposo::::

PrimerPrimerPrimerPrimer  Aprovar el calendari fiscal per a l'exercici 2014 a efectes del cobrament en el període voluntari 
els padrons fiscals que es detallen en els següents termes:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
**** Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres o dels terrenys deTaxa per les entrades de vehicles a través de les voreres o dels terrenys deTaxa per les entrades de vehicles a través de les voreres o dels terrenys deTaxa per les entrades de vehicles a través de les voreres o dels terrenys de     domini públicdomini públicdomini públicdomini públic ....
**** Impost sobre vehicles de tracció mecànicaImpost sobre vehicles de tracció mecànicaImpost sobre vehicles de tracció mecànicaImpost sobre vehicles de tracció mecànica

DelDelDelDel    14/03/201414/03/201414/03/201414/03/2014     alalalal    14/05/201414/05/201414/05/201414/05/2014
Els càrrecs dels rebuts domiciliats elEls càrrecs dels rebuts domiciliats elEls càrrecs dels rebuts domiciliats elEls càrrecs dels rebuts domiciliats el     26/02/201426/02/201426/02/201426/02/2014

**** Parades dels mercats setmanalsParades dels mercats setmanalsParades dels mercats setmanalsParades dels mercats setmanals
DelDelDelDel    03/03/201403/03/201403/03/201403/03/2014     alalalal    05/05/201405/05/201405/05/201405/05/2014
Els càrrecs dels rebuts domiciliats elEls càrrecs dels rebuts domiciliats elEls càrrecs dels rebuts domiciliats elEls càrrecs dels rebuts domiciliats el     03/0303/0303/0303/03,,,,    03/0603/0603/0603/06,,,,    03/0903/0903/0903/09    iiii    03/1203/1203/1203/12

**** Taxa per  la recollida i tractament dTaxa per  la recollida i tractament dTaxa per  la recollida i tractament dTaxa per  la recollida i tractament d ''''escombraries descombraries descombraries descombraries d ''''habitatgeshabitatgeshabitatgeshabitatges
**** Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana i taxa de clavegueramImpost sobre béns immobles de naturalesa urbana i taxa de clavegueramImpost sobre béns immobles de naturalesa urbana i taxa de clavegueramImpost sobre béns immobles de naturalesa urbana i taxa de clavegueram
**** Preu públic pel servei de recollida i tractament de residus comercialsPreu públic pel servei de recollida i tractament de residus comercialsPreu públic pel servei de recollida i tractament de residus comercialsPreu públic pel servei de recollida i tractament de residus comercials
**** Taxa per lTaxa per lTaxa per lTaxa per l ''''ocupació de terrenys docupació de terrenys docupació de terrenys docupació de terrenys d ''''ús públic amb taules i cadires amb finalitatús públic amb taules i cadires amb finalitatús públic amb taules i cadires amb finalitatús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativalucrativalucrativalucrativa ....
**** Taxa per lTaxa per lTaxa per lTaxa per l ''''ocupació de béns de domini públic amb llocs de venda i publicitatocupació de béns de domini públic amb llocs de venda i publicitatocupació de béns de domini públic amb llocs de venda i publicitatocupació de béns de domini públic amb llocs de venda i publicitat
**** Taxa per la reserva dTaxa per la reserva dTaxa per la reserva dTaxa per la reserva d''''espai a la via pública per a establiments deespai a la via pública per a establiments deespai a la via pública per a establiments deespai a la via pública per a establiments de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

característiques especialscaracterístiques especialscaracterístiques especialscaracterístiques especials ....
DelDelDelDel    02/05/201402/05/201402/05/201402/05/2014     alalalal    02/07/201402/07/201402/07/201402/07/2014
Els càrrecs dels rebuts domiciliats elEls càrrecs dels rebuts domiciliats elEls càrrecs dels rebuts domiciliats elEls càrrecs dels rebuts domiciliats el     15/0515/0515/0515/05,,,,    15/0715/0715/0715/07    iiii    15/1015/1015/1015/10

**** Taxa de cementiri municipalTaxa de cementiri municipalTaxa de cementiri municipalTaxa de cementiri municipal ....
**** Impost sobre béns immobles de naturalesa rústicaImpost sobre béns immobles de naturalesa rústicaImpost sobre béns immobles de naturalesa rústicaImpost sobre béns immobles de naturalesa rústica ....
**** Impost sobre activitats econòmiquesImpost sobre activitats econòmiquesImpost sobre activitats econòmiquesImpost sobre activitats econòmiques ....

DelDelDelDel    15/09/201415/09/201415/09/201415/09/2014     alalalal    17/11/201417/11/201417/11/201417/11/2014
Els càrrecs dels rebuts domiciliats elEls càrrecs dels rebuts domiciliats elEls càrrecs dels rebuts domiciliats elEls càrrecs dels rebuts domiciliats el     15/1015/1015/1015/10

SegonSegonSegonSegon.... Establir com a LLOC DE PAGAMENTLLOC DE PAGAMENTLLOC DE PAGAMENTLLOC DE PAGAMENT, amb el corresponent avís de pagament en els dies i a 
les hores hàbils establert a l 'efecte per les següents Entitats financeres:

CatalunyaCaixaCatalunyaCaixaCatalunyaCaixaCatalunyaCaixa     
Banco Bilbao Vizcaya ArgentariaBanco Bilbao Vizcaya ArgentariaBanco Bilbao Vizcaya ArgentariaBanco Bilbao Vizcaya Argentaria ,,,,    SASASASA
ServiCaixaServiCaixaServiCaixaServiCaixa     ----    CaixaBankCaixaBankCaixaBankCaixaBank     """"la Caixala Caixala Caixala Caixa """"
Santander Central HispanoSantander Central HispanoSantander Central HispanoSantander Central Hispano
Banc SabadellBanc SabadellBanc SabadellBanc Sabadell

TercerTercerTercerTercer ....    Transcorregut els terminis assenyalats com a períodes de pagament voluntari, els deutes seran exigits pel



procediment de constrenyiment i meritaran el recàrrec de constrenyiment , els interessos de demora i les costes que es
produeixin. 

APROVAT PER UNANIMITAT

 
4444).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SERVEISAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SERVEISAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SERVEISAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SERVEIS    
PER LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS ALIÈPER LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS ALIÈPER LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS ALIÈPER LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS ALIÈ,,,,    PER DUR A TERME LA VIGILÀNCIA DE LAPER DUR A TERME LA VIGILÀNCIA DE LAPER DUR A TERME LA VIGILÀNCIA DE LAPER DUR A TERME LA VIGILÀNCIA DE LA    
SALUTSALUTSALUTSALUT,,,,    REVISIONS MÈDIQUESREVISIONS MÈDIQUESREVISIONS MÈDIQUESREVISIONS MÈDIQUES,,,,    HIGIENE INDUSTRIAL I ACTUACIONS EN PREVENCIÓHIGIENE INDUSTRIAL I ACTUACIONS EN PREVENCIÓHIGIENE INDUSTRIAL I ACTUACIONS EN PREVENCIÓHIGIENE INDUSTRIAL I ACTUACIONS EN PREVENCIÓ    
TÈCNICA AL SERVEI DE LTÈCNICA AL SERVEI DE LTÈCNICA AL SERVEI DE LTÈCNICA AL SERVEI DE L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I ELS SEUS ORGANISMESAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I ELS SEUS ORGANISMESAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I ELS SEUS ORGANISMESAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I ELS SEUS ORGANISMES    
AUTÒNOMSAUTÒNOMSAUTÒNOMSAUTÒNOMS,,,,    DE LDE LDE LDE L''''1111    DE FEBRER DEDE FEBRER DEDE FEBRER DEDE FEBRER DE    2014201420142014    FINS ALFINS ALFINS ALFINS AL    31313131    DE GENER DEDE GENER DEDE GENER DEDE GENER DE    2016201620162016    FORMALITZAT AMBFORMALITZAT AMBFORMALITZAT AMBFORMALITZAT AMB    
LLLL''''EMPRESA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE ASEPEYO SEMPRESA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE ASEPEYO SEMPRESA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE ASEPEYO SEMPRESA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE ASEPEYO S ....LLLL

Mitjançant acord de la Junta de Govern, en sessió ordinària que va tenir lloc el dia 31 de gener de 
2012, es va adjudicar a l'empresa SOCIETAT DE PREVENCIÓ D'ASEPEYO SLU. amb CIF  
B-64206535, el contracte de serveis  per la prevenció de riscos laborals aliè, per dur a terme la 
vigilància de la salut, revisions mèdiques, higiene industrial i actuacions en prevenció tècnica al servei 
de l'ajuntament de Granollers i els seus organismes autònoms per als exercicis 2012-2013 i amb 
possibilitat de pròrroga de dos anys més, per un import màxim de 68.813,58 euros més 5.186,42 euros 
en concepte d'IVA (18%) , el que fa un total de 74.000,00 euros, d'acord amb els següents costos 
unitaris:

Actuació Cost unitari de partida

Vigilància de la salut  6 euros/treballador

Revisions Mèdiques 37 euros/ revisió mèdica

Higiene Industrial 40 euros/ hora tècnic

Prevenció Tècnica 40 euros/ hora tècnic

El contracte núm. 59/2012,  formalitzat amb data 1 de febrer de 2012 ,  es vigent  fins al 31 de gener 
de 2014.

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

L'empresa SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE ASEPEYO S.L.U ha presentat un escrit  de data 13 de 
desembre de 2013 i registre d'entrada núm. 23355 de data 20 de desembre de 2013, indicant el seu 
interès en prorrogar el contracte per a 24 mesos més, es a dir de l'1 de febrer de 2014  fins al 31 de 
gener de 2016, en els mateixos termes i condicions establerts al citat contracte .

El cap del Servei de Prevenció i responsable del contracte, ha emès un informe de data 20 de gener 
de 2014, en el qual proposa  prorrogar el contracte en els mateixos termes i condicions , d'acord amb 
la clàusula quarta del contracte.

L'import màxim  total de la pròrroga es de 68.813,58 euros més 5.735,85 euros en concepte d'IVA 
(21%), el que fa un total de 74.549,43 euros, amb càrrec de la partida pressupostària 
H151.92011.22799 dels exercicis 2014-2016, amb la següent distribució:

2014201420142014    ((((FEBRERFEBRERFEBRERFEBRER----    DESEMBREDESEMBREDESEMBREDESEMBRE)))) BASEBASEBASEBASE IVAIVAIVAIVA TOTALTOTALTOTALTOTAL
REVISIONS METGES 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 €
VIGILÀNCIA DE LA SALUT 5.500,00 € 1.155,00 € 6.655,00 €
HIGIENE INDUSTRIAL 600,00 € 126,00 € 726,00 €
PREVENCIÓ TÈCNICA 5.306,79 € 1.114,43 € 6.421,22 €

31313131....406406406406,,,,79797979    €€€€ 2222....395395395395,,,,43434343    €€€€ 33333333....802802802802,,,,22222222    €€€€

2015201520152015    ((((GENERGENERGENERGENER----DESEMBREDESEMBREDESEMBREDESEMBRE)))) BASEBASEBASEBASE IVAIVAIVAIVA TOTALTOTALTOTALTOTAL



REVISIONS METGES 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 €
VIGILÀNCIA DE LA SALUT 5.500,00 € 1.155,00 € 6.655,00 €
HIGIENE INDUSTRIAL 900,00 € 189,00 € 1.089,00 €
PREVENCIÓ TÈCNICA 8.006,79 € 1.681,43 € 9.688,22 €

34343434....406406406406,,,,79797979    €€€€ 3333....025025025025,,,,43434343    €€€€ 37373737....432432432432,,,,22222222    €€€€

2016201620162016    ((((GENERGENERGENERGENER)))) BASEBASEBASEBASE IVAIVAIVAIVA TOTALTOTALTOTALTOTAL
REVISIONS METGES 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 €
VIGILÀNCIA DE LA SALUT 500,00 € 105,00 € 605,00 €
HIGIENE INDUSTRIAL 0,00 € 0,00 € 0,00 €
PREVENCIÓ TÈCNICA 1.000,00 € 210,00 € 1.210,00 €

3333....000000000000,,,,00000000    €€€€ 315315315315,,,,00000000    €€€€ 3333....315315315315,,,,00000000    €€€€

SUMA IMPORT MÀXIMSUMA IMPORT MÀXIMSUMA IMPORT MÀXIMSUMA IMPORT MÀXIM     2222    ANYSANYSANYSANYS 68686868....813813813813,,,,58585858    €€€€ 5555....735735735735,,,,85858585    €€€€ 74747474....549549549549,,,,43434343    €€€€

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

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

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

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

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

de revisió de preus.
Reial Decret -llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir la estabilitat pressupostaria i de �

foment de la competitivitat, pel que fa al canvi del tipus impositiu del 18% al 21 % de l'impost del 
valor afegit.

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 prevenció de riscos laborals aliè, per 
dur a terme la vigilància de la salut, revisions mèdiques, higiene industrial i actuacions en prevenció 
tècnica al servei de l'ajuntament de Granollers i els seus organismes autònoms  des de l'1 de febrer de 
2014 fins al 31 de gener de 2016, formalitzat amb l'empresa SOCIEDAD DE PREVENCIÓN 
ASEPEYO SLU amb CIF B-64206535 per un import màxim de 68.813,58 euros més 5.735,85 euros en 
concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 74.549,43 euros, amb càrrec de la partida pressupostària 
H151.92011.22799 dels exercicis 2014-2016, d'acord amb els fets i fonaments invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-     Declarar la plurianualitat de la pròrroga del contracte de serveis per a la prevenció de 
riscos laborals aliè, per dur a terme la vigilància de la salut, revisions mèdiques, higiene industrial i 
actuacions en prevenció tècnica al servei de l'ajuntament de Granollers que s'executarà durant  els 
exercicis 2014-2016 , d'acord amb la següent distribució econòmica:

2014201420142014    ((((FEBRERFEBRERFEBRERFEBRER----    DESEMBREDESEMBREDESEMBREDESEMBRE)))) BASEBASEBASEBASE IVAIVAIVAIVA TOTALTOTALTOTALTOTAL
REVISIONS METGES 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 €
VIGILÀNCIA DE LA SALUT 5.500,00 € 1.155,00 € 6.655,00 €
HIGIENE INDUSTRIAL 600,00 € 126,00 € 726,00 €
PREVENCIÓ TÈCNICA 5.306,79 € 1.114,43 € 6.421,22 €

31313131....406406406406,,,,79797979    €€€€ 2222....395395395395,,,,43434343    €€€€ 33333333....802802802802,,,,22222222    €€€€

2015201520152015    ((((GENERGENERGENERGENER----    DESEMBREDESEMBREDESEMBREDESEMBRE)))) BASEBASEBASEBASE IVAIVAIVAIVA TOTALTOTALTOTALTOTAL
REVISIONS METGES 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 €
VIGILÀNCIA DE LA SALUT 5.500,00 € 1.155,00 € 6.655,00 €
HIGIENE INDUSTRIAL 900,00 € 189,00 € 1.089,00 €
PREVENCIÓ TÈCNICA 8.006,79 € 1.681,43 € 9.688,22 €



34343434....406406406406,,,,79797979    €€€€ 3333....025025025025,,,,43434343    €€€€ 37373737....432432432432,,,,22222222    €€€€

2016201620162016    ((((GENERGENERGENERGENER)))) BASEBASEBASEBASE IVAIVAIVAIVA TOTALTOTALTOTALTOTAL
REVISIONS METGES 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 €
VIGILÀNCIA DE LA SALUT 500,00 € 105,00 € 605,00 €
HIGIENE INDUSTRIAL 0,00 € 0,00 € 0,00 €
PREVENCIÓ TÈCNICA 1.000,00 € 210,00 € 1.210,00 €

3333....000000000000,,,,00000000    €€€€ 315315315315,,,,00000000    €€€€ 3333....315315315315,,,,00000000    €€€€

SUMA IMPORT MÀXIMSUMA IMPORT MÀXIMSUMA IMPORT MÀXIMSUMA IMPORT MÀXIM     2222    ANYSANYSANYSANYS 68686868....813813813813,,,,58585858    €€€€ 5555....735735735735,,,,85858585    €€€€ 74747474....549549549549,,,,43434343    €€€€

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Autoritzar la despesa de l'import màxim de la pròrroga de 68.813,58 euros més 5.735,85 
euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 74.549,43 euros del contracte de serveis per a la 
prevenció de riscos laborals aliè, per dur a terme la vigilància de la salut, revisions mèdiques, higiene 
industrial i actuacions en prevenció tècnica al servei de l'ajuntament de Granollers amb càrrec a la 
partida pressupostària H151.92011.22799 dels exercicis 2014-2016, d'acord amb els fets i fonaments 
invocats.
QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.- Confeccionar els documents comptables AD(2014) i ADFUT (2015 i 2016) amb càrrec a la 
partida pressupostària  H151.92011.22799 i les anualitats indicades en el segon punt d'aquest acord.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.- Incorporar aquest acord com addenda al contracte núm. 59/2012 formalitzat amb data 1 de 
febrer de 2012.

SISÈSISÈSISÈSISÈ.-.-.-.-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  DEDE LA SUBVENCIÓ  DEDE LA SUBVENCIÓ  DEDE LA SUBVENCIÓ  DE            2222....391391391391,,,,00000000    € DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PEL€ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PEL€ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PEL€ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PEL    
COFINANÇAMENT D’ACCIONS PER A L’ANYCOFINANÇAMENT D’ACCIONS PER A L’ANYCOFINANÇAMENT D’ACCIONS PER A L’ANYCOFINANÇAMENT D’ACCIONS PER A L’ANY    2013201320132013    EN L’ÀMBIT DE “RECULL DEN L’ÀMBIT DE “RECULL DEN L’ÀMBIT DE “RECULL DEN L’ÀMBIT DE “RECULL D''''ACTIVITATS DEACTIVITATS DEACTIVITATS DEACTIVITATS DE    
SUPORT A LSUPORT A LSUPORT A LSUPORT A L ''''ACTIVITAT EMPRESARIAL”ACTIVITAT EMPRESARIAL”ACTIVITAT EMPRESARIAL”ACTIVITAT EMPRESARIAL”     ((((ACTUACIONS DE NOVEMBRE I DESEMBRE DEACTUACIONS DE NOVEMBRE I DESEMBRE DEACTUACIONS DE NOVEMBRE I DESEMBRE DEACTUACIONS DE NOVEMBRE I DESEMBRE DE     2013201320132013))))

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 3333    de desembrede desembrede desembrede desembre    dededede    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
• Com posar el preu als meus productes o serveis

BlocBlocBlocBloc    2222 Tallers de consolidació dTallers de consolidació dTallers de consolidació dTallers de consolidació d ''''EmpresesEmpresesEmpresesEmpreses
• Com fer l'estudi de mercat de la teva idea de negoci

BlocBlocBlocBloc    3333 Taller amb acompanyament individualitzatTaller amb acompanyament individualitzatTaller amb acompanyament individualitzatTaller amb acompanyament individualitzat
• El networking on-line i presencial. Amb pràctica d'speed networking

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

BlocBlocBlocBloc    5555    Sessions informatives sobre temes dSessions informatives sobre temes dSessions informatives sobre temes dSessions informatives sobre temes d ''''actualitatactualitatactualitatactualitat
• Creativitat en acció

3333.... En data 8888    de gener delde gener delde gener delde gener del    2014201420142014, l’Ajuntament de Granollers rep la 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 núm. 6941/13 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 cost total de les diverses accions sol·licitadesdel cost total de les diverses accions sol·licitadesdel cost total de les diverses accions sol·licitadesdel cost total de les diverses accions sol·licitades....    Aquestes accions s’han portat a terme al 
centre de serveis a les empreses, Can Muntanyola, de Granollers Mercat en les següents dates:

DATA NOM ACCIÓ

29/10/13 Com posar el preu als meus productes o serveis

24/10/13 Com fer l'estudi de mercat de la teva idea de negoci

21 i 22/11/13 El networking on-line i presencial. Amb pràctica d'speed networking

13/11/13 Com planificar una web d'empresa de forma efectiva

11/12/13 Creativitat en acció

El termini de justificació és 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 de cadascuna 
de les actuacions. 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 dedos mesos a comptar des de la data dedos mesos a comptar des de la data dedos mesos a comptar des de la data de    
notificaciónotificaciónotificaciónotificació .

4444.... En data 21 de gener de 2014, la Junta 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. 

5555.... El pagamentpagamentpagamentpagament de l’aportació de la Diputació de Barcelona, es farà efectiu contra la presentació per 
part de Granollers Mercat, de les justificacionsjustificacionsjustificacionsjustificacions  de la subvenció de    2222....391391391391,,,,00000000    euroseuroseuroseuros, atorgada, d’acord 
amb el següent detall:

CODI XGL NOM ACCIÓ Cost total Subvenció

13/Y/100561 Com posar el preu als meus productes o serveis 550,00 € 412,50 €

13/Y/100564 Com fer l'estudi de mercat de la teva idea de negoci 550,00 € 412,50 €

13/Y/100563 El networking on-line i presencial. Amb pràctica d'speed 
networking

1.080,00 € 810,00 €

13/Y/100562 Com planificar una web d'empresa de forma efectiva 648,00 € 486,00 €

13/Y/100565 Creativitat en acció 360,00 € 270,00 €

TOTAL: 3.188,00 € 2.391,00 €

6666....  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.

7777.... Que Granollers Mercat ha certificat el reconeixement de les obligacions recollides en aquesta  
relació de despeses, que han estat destinades a l'actuació referida.

8888.... 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.

9999.... 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.

10101010.... 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.



11111111.... En els imports dels justificants consignats , tant a les despeses directes i indirectes, no s'ha inclòs 
l'IVA deduïble

12121212.... La present relació de despeses, en relació a l'ajut de la Diputació, implica una justificació total de 
l'ajut rebut.

13131313.... Vist informe favorable, de data 23 de gener de 2014, de la tècnica del servei d'emprenedoria i 
empresa de Granollers Mercat, Sra. Núria Lloret Batlle.

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, en nom de Granollers Mercat, 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 XGL NOM ACCIÓ Cost total Subvenció

13/Y/100561 Com posar el preu als meus productes o serveis 550,00 € 412,50 €

13/Y/100564 Com fer l'estudi de mercat de la teva idea de negoci 550,00 € 412,50 €

13/Y/100563 El networking on-line i presencial. Amb pràctica d'speed 
networking

1.080,00 € 810,00 €

13/Y/100562 Com planificar una web d'empresa de forma efectiva 648,00 € 486,00 €

13/Y/100565 Creativitat en acció 360,00 € 270,00 €

TOTAL: 3.188,00 € 2.391,00 €

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  cada acció són:

Número 
factura

Data 
Factura

Nom del 
proveïdor

NIF del 
proveïdor

Descripció de la 
despesa

Cost total % 
imputat

Import 
justificat

Data 
aprovació 
factura/r
econeixe

ment 
obligació

29 29/10/13 Eulàlia Balaña 
Quintero

35017062E Com posar preu als 
meus productes o 
serveis

550,00 € 100% 550,00 € 29/10/13

27 24/10/13 Eulàlia Balaña 
Quintero

35017062E Com fer l'estudi de 
mercat de la teva 
idea de negoci

550,00 € 100% 550,00 € 24/10/13

30/2013 22/11/13 Seminaris i 
Formació, SLU

B65555971 El networking 
on-line i presencial. 
Amb pràctica 
d'speed networking

1.080,00 € 100% 1.080,00 € 10/12/13

B2028 20/11/13 Reexporta, 
think About 
Export, SL

B63446637 Com planificar una 
web d'empresa de 
forma efectiva

648,00 € 100% 648,00 € 23/01/14

2012107
-13-12

09/01/14 Santiago Jañez 
Pacios

71501242S Creativitat en acció 360,00 € 100% 360,00 € 23/01/14

TOTAL: 3.188,00 €

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Notificar l'acord a les parts interessades.

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

6666).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PELDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PELDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PELDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL    
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIALMINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIALMINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIALMINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL,,,,    RESOLUCIÓ DE CONVOCATÒRIA DERESOLUCIÓ DE CONVOCATÒRIA DERESOLUCIÓ DE CONVOCATÒRIA DERESOLUCIÓ DE CONVOCATÒRIA DE    13131313    DEDEDEDE    
SETEMBRE DESETEMBRE DESETEMBRE DESETEMBRE DE    2012201220122012,,,,    PER AL PROJECTEPER AL PROJECTEPER AL PROJECTEPER AL PROJECTE    """"FOMENT DE LA INTEGRACIÓ A TRAVÉS DELFOMENT DE LA INTEGRACIÓ A TRAVÉS DELFOMENT DE LA INTEGRACIÓ A TRAVÉS DELFOMENT DE LA INTEGRACIÓ A TRAVÉS DEL    
SUPORT AL NUCLI FAMILIARSUPORT AL NUCLI FAMILIARSUPORT AL NUCLI FAMILIARSUPORT AL NUCLI FAMILIAR"""",,,,    EXECUTAT DE LEXECUTAT DE LEXECUTAT DE LEXECUTAT DE L''''1111    DE GENER FINS ELDE GENER FINS ELDE GENER FINS ELDE GENER FINS EL    30303030    DE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DE    
2013201320132013

1111erererer.... El BOE núm. 227 del dia 20 de setembre de 2012 publica la resolució de la Dirección General de 
Migraciones (Ministerio de Empleo y Seguridad Social), de data 13 de setembre, per la que es 
convoca la concessió de subvencions a municipis, mancomunitats de municipis i comarques pel 
desenvolupament de programes innovadors a favor de la integració d'immigrants , cofinançada pel 
Fons Europeu per a la Integració de nacionals de tercers països, d'acord amb el que es preveu en 
l'Ordre ESS/1744/2012, de 2 d'agost, del Ministerio  de Empleo y Seguridad Social, per la qual 
s'estableixen les bases reguladores en aquest àmbit.

2222nnnn.... Mitjançant  acord de Junta de Govern Local de data 9 d'octubre de 2012, es va aprovar la 
sol·licitud d'una subvenció per import total de 48.191,35 €,  sobre un total de 64.255,14 €, destinats al 
desenvolupament del programa innovador, a favor de la integració d'immigrants següent: 

"Foment de la integració a través del suport al nucli familiar": Cost total 64.255,14; quantitat aportada 
per l'Ajuntament: 16.063,79; quantitat sol·licitada: 48.191,35.

3333rrrr.... En data 2 de gener de 2013,  el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, amb número de registre 
d'entrades 39, notifica a l'Ajuntament de Granollers l'atorgament d'una subvenció de 48.191,35 €, per 
al programa “Foment de la integració a través del suport al nucli familiar”, i sol·licita la signatura d'un 
conveni de subvenció (segons model de l'annex III del Ministerio), i un resum de l'annex II, on figura la 
descripció del programa que ha de ser executat i que consta a l'expedient de sol·licitud d'aquesta 
subvenció.

4444tttt....  En data 15 de gener de 2013 la Junta de Govern Local va aprovar l'acceptació de l'esmentada 
subvenció, la signatura del conveni que la regula. L'esmentat conveni estableix al seu article 3, relatiu 
al calendari i disposicions d'aplicació, que la presentació de la justificació final, juntament amb 
l'informe de les activitats, haurà de ser lliurat en el termini màxim d'un mes després de la finalització 
del programa, el qual te un termini d'execució de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2013.

5555èèèè.... Atès l'informe favorable de la tècnica del Pla d'Acollida, de data 8 de gener de 2014, favorable a 
l'aprovació de la justificació de la subvenció detallada als punts anteriors . 

 Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

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

2222nnnn....    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 la justificació de la subvenció atorgada pel Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 
convocatòria de l'any 2012, per import de 64.255,14 €, dels quals 48.191,35 s'imputen a la subvenció 
del programa "Foment de la integració a través del suport al nucli familiar", que va ser atorgada en el 
marc de la resolució de la Direcció General d'Integració dels Immigrants, de data 13 de setembre de 
2012, publicada al BOE núm. 227 del dia 20 de setembre de 2012, per la que es va convocar la 



concessió de subvencions a municipis, mancomunitats de municipis i comarques pel 
desenvolupament de programes innovadors a favor de la integració d'immigrants, cofinançada pel 
Fons Europeu per a la Integració de nacionals de tercers països, d'acord amb el que es preveu en 
l'Ordre ESS/1744/2012, de 2 d'agost, del Ministeri  de Treball i Immigració, per la qual s'estableixen 
les bases reguladores en aquest àmbit.

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

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

7777).-).-).-).-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    9999----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 9-1,  del mes de 
desembre, per un import total de 44.805,37 euros inclòs el 21% d'IVA, relativa a les obres del ProjecteProjecteProjecteProjecte     
executiu dexecutiu dexecutiu dexecutiu 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 9-1, del mes de desembre, per un import total de 44.805,37 
euros (quaranta-quatre mil vuit-cents cinc euros amb trenta-set cèntims d'euro), amb càrrec al 
pressupost de l'exercici 2013.H330.15100.60915, 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 delsàmbit per a vianants i renovació delsàmbit per a vianants i renovació delsàmbit per a vianants i renovació dels    
serveis del carrer Gironaserveis del carrer Gironaserveis del carrer Gironaserveis 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 certificació núm. 9-1 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

 
8888).-).-).-).-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    9999----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 9-2,  del mes de 
desembre, per un import total de 24.980,76 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 9-2, del mes de desembre, per un import total de 24.980,76 
euros (quaranta-quatre mil nou-cents vuitanta euros amb setanta-sis cèntims d'euro), amb càrrec al 
pressupost de l'exercici 2013.H330.15100.60915, 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 delsàmbit per a vianants i renovació delsàmbit per a vianants i renovació delsàmbit per a vianants i renovació dels    
serveis del carrer Gironaserveis del carrer Gironaserveis del carrer Gironaserveis 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 certificació núm. 9-2 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

 
9999).-).-).-).-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    10101010----1111    ÚLTIMA IÚLTIMA IÚLTIMA IÚLTIMA I    
LIQUIDACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU DLIQUIDACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU DLIQUIDACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU DLIQUIDACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU D''''AMPLIACIÓ DE LAMPLIACIÓ DE LAMPLIACIÓ DE LAMPLIACIÓ DE L''''ÀMBIT PER AÀMBIT PER AÀMBIT PER AÀMBIT PER A    
VIANANTS I RENOVACIÓ DELS SERVEIS DEL CARRER GIRONA DE GRANOLLERSVIANANTS I RENOVACIÓ DELS SERVEIS DEL CARRER GIRONA DE GRANOLLERSVIANANTS I RENOVACIÓ DELS SERVEIS DEL CARRER GIRONA DE GRANOLLERSVIANANTS I RENOVACIÓ DELS SERVEIS DEL CARRER GIRONA DE GRANOLLERS,,,,    A FAVORA FAVORA FAVORA FAVOR    
DE LDE LDE LDE L''''EMPRESA OBRES I SERVEIS ROIGEMPRESA OBRES I SERVEIS ROIGEMPRESA OBRES I SERVEIS ROIGEMPRESA OBRES I SERVEIS ROIG ,,,,    SASASASA,,,,    AMB UN INCREMENT MENOR ALAMB UN INCREMENT MENOR ALAMB UN INCREMENT MENOR ALAMB UN INCREMENT MENOR AL     10101010%%%%



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 10-1,  del mes de 
desembre, per un import total de 23.116,86 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, 
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 1,137127% 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).  

Que l'import del pressupost executat és d' 1.708.918,96 euros euros (inclòs el 21% d'IVA), que 
representa un increment de 23.116,86 euros (1,37127%) respecte a l'import adjudicat, que anirà a 
càrrec de la partida pressupostària 2013.H330.15100.60915



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 10-1 última i de liquidació, del mes de desembre, per un 
import total de 23.116,86 euros (vint-i-tres mil cent setze euros amb vuitanta-sis cèntims d'euro), amb 
càrrec al pressupost de l'exercici 2013.H330.15100.60915, 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 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), 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,  que representa un increment del  1,37127 % del projecte adjudicat i del preu primitiu 
del contracte 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 certificació núm. 10-1 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

 
10101010).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A COMPARÈIXER EN EL TRÀMIT DDICTAMEN RELATIU A COMPARÈIXER EN EL TRÀMIT DDICTAMEN RELATIU A COMPARÈIXER EN EL TRÀMIT DDICTAMEN RELATIU A COMPARÈIXER EN EL TRÀMIT D''''INFORMACIÓ PÚBLICA A LAINFORMACIÓ PÚBLICA A LAINFORMACIÓ PÚBLICA A LAINFORMACIÓ PÚBLICA A LA    
FORMULACIÓ INICIAL DEL PLA ÚNIC DFORMULACIÓ INICIAL DEL PLA ÚNIC DFORMULACIÓ INICIAL DEL PLA ÚNIC DFORMULACIÓ INICIAL DEL PLA ÚNIC D''''OBRES I SERVEIS DE CATALUNYAOBRES I SERVEIS DE CATALUNYAOBRES I SERVEIS DE CATALUNYAOBRES I SERVEIS DE CATALUNYA,,,,    PERÍODEPERÍODEPERÍODEPERÍODE    
2013201320132013----2017201720172017

La Comissió de Cooperació Local de Catalunya, en la sessió de 19 de desembre de 2013, ha aprovat 
inicialment la planificació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, corresponent a la línia de 
subvencions per a inversions i la línia de subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i 



conservació, formulats per l’Administració de la Generalitat, a més, dels programes específics 
proposats per les diputacions de Girona, Tarragona i Lleida.

A l'Ajuntament de Granollers li correspon la planificació següent :

1. Any 2017. 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

Que la planificació inicial del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC 2013-2017), es troba en 
període d'exposició pública fins al 31 de gener de 2014, inclòs, mitjançant edicte publicat al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) número 6528, de 24 de desembre de 2013.

L'actuació del projecte 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, planificada per a l'any 
2017, amb una subvenció del PUOSC de 500.000,00 euros, es troba en fase de licitació per a 
l'execució de les obres durant l'any 2014, atesa la importació d'aquest passeig en l'estructura viària al 
municipi i la necessitat de la seva renovació del compliment dels compromisos adquirits en el 
Programa d'Actuació Municipal (2011-2015).

Per això, l'Ajuntament de Granollers considera convenient comparèixer en el tràmit d'informació 
pública i formular l'al·legació següent:

Renunciar a l'actuació del projecte 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, 
subvencionada per l'import de 500.000 euros i planificada per a l'any 2017, per aplicar-la a una nova 
actuació: Rotonda en la intersecció dels carrers de Ramon Llull i Rafael de Casanova i adequacióRotonda en la intersecció dels carrers de Ramon Llull i Rafael de Casanova i adequacióRotonda en la intersecció dels carrers de Ramon Llull i Rafael de Casanova i adequacióRotonda en la intersecció dels carrers de Ramon Llull i Rafael de Casanova i adequació    
dels accessos i del propi aparcament de Ramon Llulldels accessos i del propi aparcament de Ramon Llulldels accessos i del propi aparcament de Ramon Llulldels accessos i del propi aparcament de Ramon Llull,,,,    per a l'anualitatanualitatanualitatanualitat     2016201620162016 i un import de 
500.000,00 euros.

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

De conformitat amb l'acord del Ple de 5 de juliol de 2011, es delega a la Junta de Govern Local com a 
òrgan competent per sol·licitar i acceptar les subvencions atorgades per organismes públics .

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

PrimerPrimerPrimerPrimer :::: Comparèixer en el tràmit d'informació pública de l'aprovació inicial de la planificació del 
Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, PUOSC 2013-2017, corresponent a la línia de subvencions 
per a inversions i la línia de subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i conservació, 
formulats per l'Administració de la Generalitat, i presentar les al·legacions següents, d'acord amb la 
part expositiva:

1. Demanar la    renúncia de la subvenciórenúncia de la subvenciórenúncia de la subvenciórenúncia de la subvenció de l'actuació 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, anualitat 2017, subvencionada per un import de 500.000 euros, perperperper aplicar laplicar laplicar laplicar l''''import aimport aimport aimport a    
una nova actuacióuna nova actuacióuna nova actuacióuna nova actuació: Rotonda en la intersecció dels carrers de Ramon Llull i Rafael de Casanova i 
adequació dels accessos i del propi aparcament de Ramon Llull .
La renúncia de la subvenció és perquè aquesta actuació, actualment es troba en fase de licitació 
per a l'execució de les obres durant l'any 2014, atesa la importació d'aquest passeig en l'estructura 
viària al municipi i la necessitat de la seva renovació del compliment dels compromisos adquirits 
en el Programa d'Actuació Municipal (2011-2015).

2. Demanar la inclusió de la nova actuació    Rotonda en la intersecció dels carrers de Ramon Llull iRotonda en la intersecció dels carrers de Ramon Llull iRotonda en la intersecció dels carrers de Ramon Llull iRotonda en la intersecció dels carrers de Ramon Llull i    
Rafael de Casanova i adequació dels accessos i del propi aparcament de Ramon LlullRafael de Casanova i adequació dels accessos i del propi aparcament de Ramon LlullRafael de Casanova i adequació dels accessos i del propi aparcament de Ramon LlullRafael de Casanova i adequació dels accessos i del propi aparcament de Ramon Llull,,,,    amb un 
pressupost estimat de 837.921,01 euros, en el PUOSCPUOSCPUOSCPUOSC    2016201620162016 i sol·licitar la subvenció de 
500.000,00 euros, perquè es renuncia a la subvenció per aplicar-la a la nova actuació.

SegonSegonSegonSegon:::: Remetre a la Direcció General d'Administració Local aquest acord pels mitjans 



telemàtics de l'extranet de les administracions catalanes, a l'adreça www.eacat.net, mitjançant el 
formulari de les al·legacions i el formulari de sol·licitud en període d'al·legacions, de conformitat amb 
les instruccions indicades a l'edicte d'informació pública publica al DOCG núm. 6528, de 24 de 
desembre de 203, per a les al·legacions a la formulació inicial del PUOSC  2013-2017. 

APROVAT PER UNANIMITAT

 
11111111).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR L''''AJUT DE SUPORT TÈCNIC ATORGAT PER LAAJUT DE SUPORT TÈCNIC ATORGAT PER LAAJUT DE SUPORT TÈCNIC ATORGAT PER LAAJUT DE SUPORT TÈCNIC ATORGAT PER LA    
DIPUTACIÓ DE BARCELONA DINS DE LA CONVOCATÒRIA DEL CATÀLEG DE SERVEISDIPUTACIÓ DE BARCELONA DINS DE LA CONVOCATÒRIA DEL CATÀLEG DE SERVEISDIPUTACIÓ DE BARCELONA DINS DE LA CONVOCATÒRIA DEL CATÀLEG DE SERVEISDIPUTACIÓ DE BARCELONA DINS DE LA CONVOCATÒRIA DEL CATÀLEG DE SERVEIS    2013201320132013    
DEL PLADEL PLADEL PLADEL PLA    """"XARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALS    2012201220122012----2015201520152015""""    PER A LPER A LPER A LPER A L''''ACTUACIÓ ANOMENADAACTUACIÓ ANOMENADAACTUACIÓ ANOMENADAACTUACIÓ ANOMENADA    
""""INFORME DE SOROLL INFRASTRUCTURES DEL MUNICIPI DE GRANOLLERSINFORME DE SOROLL INFRASTRUCTURES DEL MUNICIPI DE GRANOLLERSINFORME DE SOROLL INFRASTRUCTURES DEL MUNICIPI DE GRANOLLERSINFORME DE SOROLL INFRASTRUCTURES DEL MUNICIPI DE GRANOLLERS """"

1r L'Ajuntament de Granollers està adherit al Protocol general del Pla "Xarxa de Governs Locals 
2012-2015" de la Diputació de Barcelona, que és un requisit indispensable per a la concertació d'ajuts 
i la formalització de diverses actuacions derivades d 'aquest Pla.

2n En data 28 de març de 2013, el Butlletí Oficial de la Província publica l'anunci d'aprovació del 
Catàleg de Concertació de l'any 2013, del seu règim regulador i de la convocatòria per a la concessió 
de recursos, on es determinen, entre altres, el procediment de les sol·licituds de concessió de 
recursos, les condicions generals i específiques de concertació de cada recurs, i la tramitació 
electrònica a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu Electrònica 
Corporativa de la Diputació de Barcelona. 

3r L'Ajuntament de Granollers, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 23 de juliol de 
2013, es va acollir a l'esmentada convocatòria pública per a l'atorgament d'ajut de suport tècnic, en el 
marc del Catàleg de concertació de l'any 2013 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", per a 
l'actuació anomenada  Avaluació del soroll provocat per la infrastructura i el pas dels trens en lAvaluació del soroll provocat per la infrastructura i el pas dels trens en lAvaluació del soroll provocat per la infrastructura i el pas dels trens en lAvaluació del soroll provocat per la infrastructura i el pas dels trens en l''''àmbitàmbitàmbitàmbit     
del cdel cdel cdel c....    Joan Enric Dunant i entorns del municipi de GranollersJoan Enric Dunant i entorns del municipi de GranollersJoan Enric Dunant i entorns del municipi de GranollersJoan Enric Dunant i entorns del municipi de Granollers, inclosa en el recurs d'Avaluació del 
soroll provocat per les infrastructures, les activitats i el veïnatge del Programa Avaluació i Gestió 
Ambiental dins de l'àmbit d'actuació de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, i va trametre l'esmentada 
sol·licitud a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu Electrònica 
Corporativa.

4t En data 9 de gener de 2014, amb registre d'entrada núm. 333, la Diputació de Barcelona 
comunica que per Decret del Vicepresident tercer i president delegat de l'Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, en data 12 de desembre de 2013 (ref. reg. 11815/13),  es va aprovar el següent recurs 
tècnic, consistent en la redacció de plans, projectes i informes, en el marc del règim regulador del 
Catàleg de serveis 2013 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015"

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

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

PROGRAMA  RECURS  ACTUACIÓ Codi XGL

Avaluació i 
gestió ambiental

Avaluació del soroll provat 
per les infrastructures, les 

activitats i el veïnatge

Informe de soroll 
infrastructures de municipi de 
Granollers

13/Y/100403

Així mateix, en aquest mateix Decret es va establir que, atès que en la sol·licitud s'han definit l'abast i 
les condicions en què s'ha de transferir el recurs de la Diputació, el suport es considera acceptat per 
l'ens beneficiari i la Diputació pot procedir a l'adopció dels actes corresponents per dur a terme 
l'execució de l'actuació, i va autoritzar l'assignació de recursos humans i materials que el centre gestor 
estimi oportuns, per satisfer adequadament la sol·licitud de l 'ens, i que es concreten en:
- Equips emprats: 1 unitat mòbil de soroll durant 5 dies
- Dedicació d'un tècnic superior durant 5 dies per fer la instal·lació de la unitat, l'avaluació dels 

resultats i l'elaboració de l'informe. 

Que a l'apartat quart de la part resolutiva de l'esmentada Resolució s'estableix el règim de lliurament 
dels treballs resultants del present ajut:



"1. La Diputació lliurarà els treballs amb caràcter definitiu com a màxim en el període de tres mesos de 
la seva elaboració
2. A partir del lliurament definitiu, no s'atendrà cap esmena referida a l'actuació
3. L'ens beneficiari haurà de presentar el formulari "C602 - Recepció de treball" degudament 
emplenat com a màxim en el termini d'un mes, comptat a partir de la data de recepció per l'ens del 
lliurament definitiu. Transcorregut aquest termini sense haver presentat el formulari esmentat, el 
treball s'entendrà recepcionat tàcitament.
4. La vigència de l'actuació es vincula al termini d'execució i lliurament del treball objecte de suport "

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

De conformitat amb l'acord del Ple de 5 de juliol de 2011, es delega a la Junta de Govern Local com a 
òrgan competent per sol·licitar i acceptar les subvencions atorgades per organismes públics .

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .... Acceptar el recurs tècnic atorgat per la Diputació de Barcelona, en el marc del règim 
regulador del Catàleg de serveis 2013 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", consistent en la 
redacció d'informes per a l'actuació denominada Informe de soroll infrastructures del municipi deInforme de soroll infrastructures del municipi deInforme de soroll infrastructures del municipi deInforme de soroll infrastructures del municipi de    
GranollersGranollersGranollersGranollers  (codi XGL 13/Y/100403), que la Diputació de Barcelona procedirà a l'adopció dels actes 
corresponents per dur a terme l'execució de l'actuació, de conformitat amb els antecedents esmentats 
i els fonaments invocats. 

SegonSegonSegonSegon:::: Acceptar el règim de lliurament dels treballs resultants del present ajut establerts a 
l'apartat quart del Decret de la Vicepresidència delegada de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la 
Diputació de Barcelona, de data 12 de desembre de 2013 (ref. reg. 11815/13).

TercerTercerTercerTercer :::: Notificar aquest acord a la Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de 
Barcelona.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

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

12121212).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR L''''ACTUACIÓ “PLANIFICACIÓ DEL MAPA ESCOLAR DEACTUACIÓ “PLANIFICACIÓ DEL MAPA ESCOLAR DEACTUACIÓ “PLANIFICACIÓ DEL MAPA ESCOLAR DEACTUACIÓ “PLANIFICACIÓ DEL MAPA ESCOLAR DE    
GRANOLLERS PER ALS PROPERS CURSOS”GRANOLLERS PER ALS PROPERS CURSOS”GRANOLLERS PER ALS PROPERS CURSOS”GRANOLLERS PER ALS PROPERS CURSOS”,,,,    EN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEISEN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEISEN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEISEN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEIS    2013201320132013    
DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALSDEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALSDEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALSDEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS     2012201220122012----2015201520152015

1.- La Diputació de Barcelona per acord de la Junta de Govern de 21 de març de 2013 va aprovar, en 
el marc del 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 .

2.- La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers de data 23 d'abril de 2013 va acordar 
acollir-se a la convocatòria pública de la Diputació de Barcelona per a l'atorgament d'ajuts en el marc 
del Catàleg de concertació de l'any 2013 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.

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

4.- El servei d'Educació, dins de la tipologia de recursos tècnics, va sol·licitar la següent actuació:
Planificació del mapa escolar per als propers cursosPlanificació del mapa escolar per als propers cursosPlanificació del mapa escolar per als propers cursosPlanificació del mapa escolar per als propers cursos



5.- La Vicepresidenta segona i Presidenta delegada de l'Àrea d'Atenció a les persones, en data 17 de 
desembre de 2013 ha aprovat el Decret 11866/13 en el que hi figura l'aprovació de l'actuació 
13/Y/100319: “Planificació del mapa escolar per als propers cursos”Planificació del mapa escolar per als propers cursos”Planificació del mapa escolar per als propers cursos”Planificació del mapa escolar per als propers cursos”,,,,    en el marc del Règim regulador 
del àleg de serveis 2013, del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015.

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

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

PRIMER. Acceptar l'actuació  aprovada per la Diputació de Barcelona, per a la realització de l'estudi “
Planificació del mapa escolar per als propers cursos”. Actuació que no comporta cap dotació 
econòmica per ambdues administracions.

SEGON. Notificar aquest acord a l'Àrea d'Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

13131313).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONADICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONADICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONADICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA    
PER A LES PROGRAMACIONS DPER A LES PROGRAMACIONS DPER A LES PROGRAMACIONS DPER A LES PROGRAMACIONS D''''ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS ADREÇADES A ESCOLARSARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS ADREÇADES A ESCOLARSARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS ADREÇADES A ESCOLARSARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS ADREÇADES A ESCOLARS    
PER AL CURSPER AL CURSPER AL CURSPER AL CURS     2013201320132013----2014201420142014

1.- La Diputació de Barcelona per acord de la Junta de Govern de 26 de setembre de 2013 va acordar 
aprovar les Bases reguladores per a l'atorgament, a través de l'Oficina de Difusió Artística, de 
subvencions destinades a fomentar les programacions d'arts escèniques i musicals adreçades a 
escolars en els municipis de la província de Barcelona on la Diputació no oferta el programa Anem al  
Teatre. Curs escolar 2013-14.

2.- La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers de data 22 d'octubre de 2013 va acordar 
acollir-se a la convocatòria pública de la Diputació de Barcelona de les subvencions per a les 
programacions d'arts escèniques i musicals adreçades a escolars per al curs  2013-2014.

3.-  El pressupost de la programació que es va presentar preveia unes despeses per un total de  
152.703,17€ i uns ingressos per les entrades dels alumnes de 100.992,50€. El dèficit resultant és de 
50.630,12. Segons l'article 10 de les bases objecte d'aquesta sol·licitud , la subvenció concedida serà 
com a màxim del 50% del dèficit del programa (la part de les despeses que no queda coberta amb els 
ingressos de l'alumnat, altres subvencions i/o patrocinis). Així l'import màxim que es va sol·licitar és 
25.855,00 euros.

4.- La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 19 de desembre de 2013 va aprovar 
resoldre la convocatòria, segons Bases reguladores per a la concessió de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva, per a les programacions d'arts escèniques i musicals adreçades a escolars 
per el curs 2013-2014.

5.- Els acords de la resolució recull atorgar a l'Ajuntament de Granollers la quantitat de 23.900,00 
euros per desenvolupar la programació d'arts i escèniques i musicals  adreçades als escolars per al 
curs 2013-2014. Aquesta subvenció té un caràcter plurianual i s'aplicarà com segueix:

Any 2013: 11.950,00 euros
Any 2013: 11.959,00 euros

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

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

PRIMER. Acceptar la subvenció aprovada per la Diputació de Barcelona per el desenvolupament de 
les programacions d'arts escèniques i musicals adreçades a escolars per al curs 2013-2014 per un 



import de 23.900,00 euros amb caràcter pluriannual, aplicats de la següent manera:

11.950,00€ aniran a càrrec del pressupost 2013 a la partida H411.46132�

11.438,50€ s'aplicarà al pressupost del 2014 a la partida H411.46132.�

SEGON. Prendre el compromís de justificar aquesta subvenció, segons el  punt cinquè de l'acord de la 
Diputació, com a màxim el dia 20 de setembre de 2014.

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

QUART.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 JUSTIFICAR LA SUBVENCIÓ PER IMPORT DEDICTAMEN RELATIU A JUSTIFICAR LA SUBVENCIÓ PER IMPORT DEDICTAMEN RELATIU A JUSTIFICAR LA SUBVENCIÓ PER IMPORT DEDICTAMEN RELATIU A JUSTIFICAR LA SUBVENCIÓ PER IMPORT DE    6666....269269269269,,,,00000000€€€€    
CONCEDIDA PEL DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER ACONCEDIDA PEL DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER ACONCEDIDA PEL DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER ACONCEDIDA PEL DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A    
LA REALITZACIÓ PROGRAMACIÓ ESTABLE D’ACTIVITATS DE LLA REALITZACIÓ PROGRAMACIÓ ESTABLE D’ACTIVITATS DE LLA REALITZACIÓ PROGRAMACIÓ ESTABLE D’ACTIVITATS DE LLA REALITZACIÓ PROGRAMACIÓ ESTABLE D’ACTIVITATS DE L''''ESPAI DESPAI DESPAI DESPAI D''''ARTS DE ROCAARTS DE ROCAARTS DE ROCAARTS DE ROCA    
UMBERT FÀBRICA DE LES ARTS EN MATÈRIA DE CULTURAUMBERT FÀBRICA DE LES ARTS EN MATÈRIA DE CULTURAUMBERT FÀBRICA DE LES ARTS EN MATÈRIA DE CULTURAUMBERT FÀBRICA DE LES ARTS EN MATÈRIA DE CULTURA ,,,,    PER A LPER A LPER A LPER A L''''ANYANYANYANY    2013201320132013

La Junta de Govern Local de 23 de juliol de 2013 va ratificar l'acord d'acollir-se, en nom de la societat 
municipal Granollers Audiovisual, SL, (GASL), a la convocatòria de subvencions del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, en matèria cultural per a l'any 2013.

En data 1 d'octubre de 2013, núm. de registre d'entrada 18151, el Departament de Cultura va 
comunicar a l'Ajuntament de Granollers la proposta provisional de concessió de programacions 
estables d'activitats culturals de caràcter professional en l'àmbit de les arts visuals, segons el qual ha 
atorgat a l'entitat GASL, beneficiària d'aquesta subvenció atesa l'adscripció de l'equipament, l'import 
de  6.269,00 €, per a la programació d'activitats de l'Espai d'Arts de Roca Umbert 2013.

En data 2 d'octubre, Granollers Audiovisual, SL,  va acceptar la subvenció del Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya, per al 2013, per a la realització del programa estable d'activitats de 
l'espai d'Arts de Roca Umbert Fàbrica de les Arts. En data 8 d'octubre es va trametre la documentació 
al Departament de Cultura mitjançant el portal informàtic EaCat.

En data 31 de desembre de 2013, les despeses realitzades i comptabilitzades en relació al programa 
d'arts Visuals a l'Espai d'Arts de Roca Umbert Fàbrica de les Arts de l'Ajuntament de Granollers, 
objecte de la subvenció han estat un total de 21.992,71€.

El gerent de Granollers Audiovisual, SL, ha emès un informe favorable per a la justificació de la 
subvenció.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

De conformitat amb l'acord del Ple de 5 de juliol de 2011,  es delega a la Junta de Govern Local com a 
òrgan competent per sol·licitar i acceptar les subvencions .

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 subvenció de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la Generalitat de 
Catalunya, per un import de 6.269,00 €, per a la programació estable d'activitats culturals de caràcter 
professional d'Arts Visuals a Roca Umbert Fàbrica de les Arts de Granollers, d'acord amb la 
documentació tramesa mitjançant el portal informàtic EaCat el dia  8 d'octubre de 2013.

SEGONSEGONSEGONSEGON. Justificar la subvenció de 6.269,00€  concedida per l'OSIC, Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya per a la programació estable d'activitats de l'Espai d'Arts de Roca Umbert 



Fàbrica de les Arts, en matèria de cultura. 

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

15151515).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A L''''APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DE DE LAAPROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DE DE LAAPROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DE DE LAAPROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DE DE LA    
SUBVENCIÓ DESUBVENCIÓ DESUBVENCIÓ DESUBVENCIÓ DE    2222....767767767767,,,,00000000    € ATORGADA PEL DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA€ ATORGADA PEL DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA€ ATORGADA PEL DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA€ ATORGADA PEL DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA    
GENERALITAT DE CATALUNYAGENERALITAT DE CATALUNYAGENERALITAT DE CATALUNYAGENERALITAT DE CATALUNYA,,,,    DESTINADA A LA CONSERVACIÓ PREVENTIVA IDESTINADA A LA CONSERVACIÓ PREVENTIVA IDESTINADA A LA CONSERVACIÓ PREVENTIVA IDESTINADA A LA CONSERVACIÓ PREVENTIVA I    
CONSERVACIÓCONSERVACIÓCONSERVACIÓCONSERVACIÓ ----RESTAURACIÓ DE BÉNS CULTURALS MOBLES DEL PATRIMONI CULTURALRESTAURACIÓ DE BÉNS CULTURALS MOBLES DEL PATRIMONI CULTURALRESTAURACIÓ DE BÉNS CULTURALS MOBLES DEL PATRIMONI CULTURALRESTAURACIÓ DE BÉNS CULTURALS MOBLES DEL PATRIMONI CULTURAL    
CATALÀCATALÀCATALÀCATALÀ    ((((    EXPEDIENTEXPEDIENTEXPEDIENTEXPEDIENT    94446944469444694446////2013201320132013))))    

Mitjançant la resolució de Presidència núm. 98/2013, de 27 de juny, el Museu de Granollers, es va 
acollir a la subvenció del Departament de Cultura, destinada a la conservació preventiva i 
conservació-restauració de béns culturals mobles del patrimoni cultural català i en concret al "projecte 
d'intervenció de conservació-restauració de dues obres del fons del Museu de Granollers"  (Resolució 
CLT/905//2013, de 18 d'abril, DOGC NÚM. 6372), i sol·licitat un ajut segons les bases de la subvenció 
del 70% del cost sense l'IVA, és a dir, l'import de 2.940,00 €.

Mitjançant la resolució de Presidència del Museu de Granollers núm . 138/2013, de 18 de setembre, es 
va acceptar l'ajut de 2.767,00 € del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, destinada 
a la conservació preventiva i conservació-restauració de béns culturals mobles del patrimoni cultural 
català i en concret al "projecte d'intervenció de conservació-restauració de dues obres del fons del 
Museu de Granollers" ( Expedient 94446/2013)....

L'Ajuntament de Granollers, per l'exercici 2013 i en relació a la  restauració de dues obres d'art del 
fons del Museu (núm. Reg. 161 i 707), ha comptabilitzat, reconegut i executat despeses fins a un total 
de 5555....082082082082,,,,00000000    €€€€.:.:.:.:

Projecte Intervenció de conservació-restauració de dues obres del fons del Museu de Granollers.

Import 1.512,50 €

Descripció  “Sant Francesc Xavier” segle XVII núm. Reg 161 

Partida H432 33320 62709

Adjudicatari Marta Bosch Valentí – NIF: 46239028N – Factura. núm. 5/2013

Projecte Intervenció de conservació-restauració de dues obres del fons del Museu de Granollers.

Import 1.512,50 €

Descripció “Sant Francesc Xavier” núm. Reg 161

Partida  H432 33320 62709

Adjudicatari Ana Casal Moreno – NIF: 44023814C – Factura . Núm.  9/2013

Projecte Intervenció de conservació-restauració de dues obres del fons del Museu de Granollers.

Import 2.057,00 €

Descripció Relleu policromat “Circumcisió de Jesús” Segle XVII  Núm Reg.707

Partida  H432 33320 62709

Adjudicatari Montserrat Xirau Pena  – NIF: 52161103 – Factura . núm.  0613



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

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

De conformitat amb l'acord del Ple de 5 de juliol de 2011,  es delega a la Junta de Govern Local com a 
òrgan competent per sol·licitar i acceptar les subvencions .

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 ::::    

1r. Aprovar la justificació econòmica de la subvenció de 2.767,00 €, atorgada pel Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, destinada a la conservació preventiva i 
conservació-restauració de béns culturals mobles del patrimoni cultural català (Expedient 
94446/2013).

2n.Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat 
d'interposar-hi els recursos corresponents.

APROVAT PER UNANIMITAT
 

16161616).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT ELS PREUS PÚBLICS PER PARTICIPARDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT ELS PREUS PÚBLICS PER PARTICIPARDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT ELS PREUS PÚBLICS PER PARTICIPARDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT ELS PREUS PÚBLICS PER PARTICIPAR    
ALS TALLERS I CURSOS ORGANITZATS PER AL PRIMER  SEMESTRE DEL PROGRAMA  “ALS TALLERS I CURSOS ORGANITZATS PER AL PRIMER  SEMESTRE DEL PROGRAMA  “ALS TALLERS I CURSOS ORGANITZATS PER AL PRIMER  SEMESTRE DEL PROGRAMA  “ALS TALLERS I CURSOS ORGANITZATS PER AL PRIMER  SEMESTRE DEL PROGRAMA  “++++    
RECICLARECICLARECICLARECICLA''''TTTT    2014201420142014””””

En data 27 de novembre de 2013 a la resolució d'alcaldia número 2027/13, es va aprovar el programa 
d'activitats pel primer semestre de “+ Recicla't 2014”; una programació que compren, cursos, 
monogràfics o tallers adreçats a joves i relacionats amb diferents àmbits professionals i de lleure . 

És interès de l'Ajuntament promoure aquesta formació relacionada amb tots els àmbits formatius, i no 
només lúdica, apostant per crear uns tallers on els joves puguin desenvolupar les seves aficions, 
potenciar la seva creativitat i descobrir noves habilitats, tot en un context més rigorós i externs. Tot 
això amb l'objectiu principal que els joves puguin accedir a una formació que, tot i no ser reglada, 
puguin aprofitar per enriquir els seus currículums acadèmic, professional i personal. Així, part dels 
cursos que es realitzen donen accés a alguna de les titulacions reconegudes per la Generalitat de 
Catalunya i també són convalidables per crèdits de lliure elecció a la universitat .

El Servei de Joventut de l'Ajuntament de Granollers té interès en realitzar:

 CURS PRE MONITORCURS PRE MONITORCURS PRE MONITORCURS PRE MONITOR////eseseses,,,,    de 18h de formació i adreçat a joves d'entre 14 i 17 anys que volen 
iniciar-se en el món de les activitats de lleure.
 CURS DE MONITORCURS DE MONITORCURS DE MONITORCURS DE MONITOR////A DE LLEUREA DE LLEUREA DE LLEUREA DE LLEURE,,,,    de 100h de formació presencial i adreçat a aquelles 
persones que s’inicien o ja estan treballant com a animadors d’activitats de lleure i que volen obtenir 
una formació global i bàsica. A partir de 18 anys. Accés prioritari per als menors de 30 anys. Aquest 
curs possibilita l’obtenció del Diploma d’Activitats de Lleure Infantil i Juvenil de la Generalitat. Els 
participants pagaran directament a l’escola de lleure.
 CURS DE FORMACIÓ DE FORMADORSCURS DE FORMACIÓ DE FORMADORSCURS DE FORMACIÓ DE FORMADORSCURS DE FORMACIÓ DE FORMADORS,,,,    de 20h de durada i  dirigit a joves de 18 a 30 anys 
amb l' objectiu d' adquirir estratègies didàctiques i pedagògiques que permetin un aprenentatge 
adequat i entendre l'acció formativa com una relació entre el formador, l'alumne i el coneixement a 
transmetre.

Els tallers i cursos s'impartiran a les instal·lacions del GRA. La realització dels cursos esmentats té un 
cost que l'Ajuntament estima en les següents quantitats: 

Taller o curs Cost curs o taller Mínim 
assistents

Màxim 
assistents

Cost estimat 
mínim per 



assistent 

Curs de Pre- Monitors/es* 1.300,00 € 15 20 52,00 €

Curs de Monitor/a de lleure* 5.500,00 € 20 25 220,00 €

Monogràfic: Formació de 
formadors

1.200,00 € 15 20 80,00 €

  
 * cost segons nombre assistents      

 *El cost de la conducció i gestió dels cursos de Pre-monitors i el Monitors de lleure, variarà en funció 
del nombre d'assistents als mateixos,  i  per contra, el Monogràfic: Formació de formadors, te un cost 
fix independentment del nombre d'assistents.

Els tallers i cursos s'imparteixen pel sector privat, mitjançant la contractació del servei externament. 
Els costos dels cursos i tallers referits a l'apartat anterior es basen en les ofertes presentades per les 
diverses empreses que donaran els cursos

És per aquest motiu que, atesa la naturalesa del servei prestat, l'Ajuntament proposa establir els 
següents preus públic per participar als tallers organitzats per al segon semestre del Programa  “+ 
Recicla't 2014”:

Curs Preu públic

Curs de Pre-monitors/es 52,00 €*

Curs de Monitor/a de lleure 220,00 €*

Monogràfic: Formació de formadors 80,00 €

Els esmentats preus estan exempts d'IVA, de conformitat a l'article 20.Ú.9 de la Llei 37/1992, de 28 de 
desembre, de l'impost sobre el valor afegit. 

Amb la voluntat de facilitar l'accés dels joves als esmentats cursos, i en el benentès que es tracta d'un 
dels sectors més afectats per la situació actual de crisi econòmica, s'estableixen unes reduccions del 
preu per als joves empadronats al Vallès Oriental , de manera que puguin accedir a cursos a uns preus 
assequibles. Aquests cursos els poden ajudar curricularment i, per tant, a estar més formats de cara 
facilitar-los l'accés al mercat laboral. És per aquests motius que des de l'Ajuntament es vol fer aquesta 
reducció dels preus públics als cursos per tal que el seu cost no sigui un impediment d'accés per als 
joves de la comarca.
Així doncs l'import de l'ajut concedit  amb la finalitat de minorar l'import de matriculació es concreta en 
el cursos de Pre-monitors i Monitors amb una reducció de 10 i 30€, corresponent al 19.23% i 13.64% 
respectivament,  per als alumnes que acreditin la residència dins del Vallès Oriental i segons detall :

CURS BONIFICACIÓ   -  PREU AMB
REDUCCIÓ

Curs de Pre-monitors 10,00 €                                42,00 
€

Curs de monitors 30,00 €                              190,00 
€

L'esmentada reducció és possible gràcies a la subvenció que rebem del Consell comarcal pel mateix 
concepte i donat que són alumnes menors de 30 anys i empadronats al Vallès Oriental. Aquesta 
subvenció s'ha rebut cada any però no en tenim la certesa fins el tercer trimestre de l'any donat que el 
consell comarcal depèn a la vegada de la subvenció que rep de la Diputació de Barcelona. En cas de 



no rebre aquesta subvenció el Servei de Joventut n'assumirà la despesa amb càrrec a la mateixa 
partida de les despeses de gestió del curs  per raons socials i per tal de garantir la igualtat 
d'oportunitats entre els joves i complint amb l'article 44 de la Llei d'hisendes locals que estableix que 
per raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho aconsellin, l’entitat pot fixar preus 
públics per sota del cost del servei prestat. 

Els preus públics esmentats s'ingressaran en concepte de matriculació al curs o taller amb caràcter 
previ a la seva impartició mitjançant autoliquidació al compte associat a l'aplicació pressupostària 
d'ingrés H441 34002 Preu públic per cursos infància i joventut.

Vist l'informe favorable amb la proposta d'aprovació dels preus públics  emès per la responsable de 
programes del servei de Joventut i amb el vist i plau del cap d 'Àrea de Serveis a la Persona

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

PRIMER.- Aprovar inicialment els preus públics de matriculació per participar als cursos organitzats 
per al primer semestre del Programa  “+ Recicla't 2014”,  de conformitat al detall següent:

CursCursCursCurs::::    preu públicpreu públicpreu públicpreu públic
a) curs de Pre- monitors , per alumne: 52,00€
b) Curs de Monitor/a de lleure, per alumne: 222,00€
c) Monogràfic Formació de formadors: 80,00€

Els apartats a i b, s'aplicarà una reducció del preu per alumne que acrediti la residència al Vallès 
Oriental: 10,00€ pel curs de pre monitor i 30€ pel curs de Monitor/a de lleure

*Els esmentats preus estan exempts d'IVA, de conformitat a l'article 20.Ú.9 de la Llei 37/1992, de 28 
de desembre, de l'impost sobre el valor afegit.

SEGON.- Exposar al públic aquest acord mitjançant anunci al BOP  i al tauler d'anuncis d'aquest 
Ajuntament, per termini de 30 dies hàbils indicant que en aquest termini, les persones interessades 
podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. En el cas que no s'en 
presentin quedaran definitivament aprovats els acords inicials .
 

APROVAT PER UNANIMITAT
 

17171717).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A NOMENAR ALS GUANYADORS DE “CONCURS DE DISSENY JOVE”DICTAMEN RELATIU A NOMENAR ALS GUANYADORS DE “CONCURS DE DISSENY JOVE”DICTAMEN RELATIU A NOMENAR ALS GUANYADORS DE “CONCURS DE DISSENY JOVE”DICTAMEN RELATIU A NOMENAR ALS GUANYADORS DE “CONCURS DE DISSENY JOVE”    
DE LDE LDE LDE L''''ANYANYANYANY    2014201420142014

El dia 12 de juliol de 2013 en Junta de Govern Local es van aprovar les bases del “Concurs de disseny 
Jove” per a l’any 2014

Un cop acabat el termini de presentació de treballs el jurat es va reunir el passat divendres, 20 de 
desembre de 2013, per emetre el veredicte i escollir els guanyadors . 

A les mateixes bases del concurs diu “L'Ajuntament de Granollers i per delegació la Regidoria de 
Joventut qui serà el propietari legal del disseny i es reserva el dret de modificar-ne algun aspecte per 
adequar-lo a la seva finalitat.“

Des del servei de Joventut de l'Ajuntament de Granollers s'estableixen les següents clàusules en 
respecte el disseny gràfic guanyador del concurs  Disseny Jove de lDisseny Jove de lDisseny Jove de lDisseny Jove de l ''''anyanyanyany    2014201420142014    i esmenta el següent:

1.- Que el disseny gràfic guanyador del concurs  Disseny Jove de lDisseny Jove de lDisseny Jove de lDisseny Jove de l''''anyanyanyany    2014201420142014 passi a ser la imatge 
representativa únicament del Servei de Joventut de l'Ajuntament de Granollers i que no es pugui fer 
posteriors aplicacions ni difusió en altres concursos .

2.- Roger Vergés Cutrina, amb el NIF 47817152-Z , amb domicili al carrer Girona,  número 51, pis 4t 1ª 



de Granollers i Farell Lozano, amb el NIF 47709520-E, domicili al carrer Josep Pinyol , número 4, pis 
01 03 de Granollers, del concurs disseny gràfic de Disseny Jove de lDisseny Jove de lDisseny Jove de lDisseny Jove de l''''anyanyanyany    2014201420142014,,,,    data  20 de desembre 
de 2013, es comprometen a adaptar la imatge presentada en el concurs segons demanda del Servei 
de Joventut, per tal que s'adeqüi de la millor forma possible al protocol d'imatge del Gabinet de 
Comunicació de l'Ajuntament.

3.- Des del Servei de Joventut exposa que el disseny guanyador serà utilitzat únicament per 
representar l'acció per la qual s'hi ha presentat al concurs i un cop finalitzada  quedarà arxivada en 
l'Arxiu Municipal de l'Ajuntament de Granollers. 

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

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

PRIMER.-  Nomenar als guanyadors del Concurs de Disseny Jove per a l’any 2014 a:
 (segons d’acord amb el veredicte emès pel jurat) 

• Roger Vergés Cutrina, amb el NIF 47817152-Z , amb domicili al carrer Girona,  número 51, pis 4t 
1ª de Granollers.

• Pau Farell Lozano, amb el NIF 47709520-E, amb domicili al carrer Josep Pinyol , número 4, pis 
01 03 de Granollers.

SEGON.- Formalitzar el document administratiu amb les condicions en relació al disseny, per 
ambdues parts, deu dies després de l'aprovació de l'acord segons el clausulat següent:

"PRIMER.- Que el disseny gràfic guanyador del “Concurs de disseny Jove” per a l’any  2014 passi a
ser la imatge representativa únicament del Servei de Joventut de l 'Ajuntament de Granollers i que no
es pugui fer posteriors aplicacions ni difusió en altres concursos  .

SEGON.- Que XXXXXXXXXXXXXXX, un dels guanyadors del concurs disseny gràfic de
“Concurs de disseny Jove” per a l’any 2014, a data 30 de gener de 2014, es compromet a adaptar la
imatge presentada en el concurs segons demanda del Servei de Joventut, per tal que s'adeqüi de la
millor forma possible al protocol d 'imatge del Gabinet de Comunicació de l'Ajuntament.

TERCER.- Des del Servei de Joventut exposa que el disseny guanyador serà utilitzat únicament per
representar l'acció per la qual s'hi ha presentat al concurs i un cop finalitzada quedarà arxivada en
l'Arxiu Municipal de l'Ajuntament de Granollers.

QUART.- present document entrarà en vigor en el moment de la seva signatura"

TERCER.- Fer efectiu el pagament de l'assignació econòmica pel Concurs de Disseny Jove 2014 per 
import de 750 € a cadascú dels guanyadors, sotmesos al  21 % de retenció en concepte d'IRPF 
mitjançant transferència bancària al número de compte de l 'interessat.

QUART.- Realitzar el pagament en 2 terminis, el primer del 60% de l’import durant el mes d'abril de 
2014, i el segon del 40% el mes de desembre de 2014.

CINQUÈ.- Imputar la despesa a la partida pressupostària  H441 33722 48100 Premis, Beques, 
Pensions Estudi Dinamització Juvenil i amb operació  comptable prèvia AFUT número 
201300048361. 

SISÈ.-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 LA COMPENSACIÓ DE LES DESPESES EFECTUADES PER LADICTAMEN RELATIU A LA COMPENSACIÓ DE LES DESPESES EFECTUADES PER LADICTAMEN RELATIU A LA COMPENSACIÓ DE LES DESPESES EFECTUADES PER LADICTAMEN RELATIU A LA COMPENSACIÓ DE LES DESPESES EFECTUADES PER LA    



INVERSIÓ A LA CASA DE ROQUES BLANQUES DE RIBES DE FRESERINVERSIÓ A LA CASA DE ROQUES BLANQUES DE RIBES DE FRESERINVERSIÓ A LA CASA DE ROQUES BLANQUES DE RIBES DE FRESERINVERSIÓ A LA CASA DE ROQUES BLANQUES DE RIBES DE FRESER

L’Ajuntament de Granollers és propietària de la casa de colònies de Roques Blanques, situada en la 
població de Ribes de Freser.

L'any 2009 es va fer la legalització elèctrica de la Casa de Colònies i el Consell comarcal de Ripollès 
va demanar un seguit de mesures correctores que l'empresa que gestionava en aquella moment la 
Casa
de Colònies no va portar a terme.

En data 25 de setembre de 2012 es va adjudicar la gestió de Roques Blanques, mitjançant 
procediment obert i tramitació ordinària, a l'empresa GESTIONS DECOLÒNIES, SL, amb NIF 
B-60301140.

Per tal de tirar endavant l'activitat de la casa de Colònies l'empresa adjudicatària han hagut  de tornar 
a fer obligatòriament la legalització, prèvia consulta als tècnics municipals , atès que havia vençut el 
termini per a fer les correccions pertinents.

La legalització que l'empresa ha portat a terme a l'exercici 2013 ha tingut un cost de 4.062,65€ (exclòs 
IVA). ( adjunt factures)

Aquesta despesa s'ha d'aplicar també a l'exercici 2013, despesa vinculada igual que el cànon a 
ingressar del mateix exercici, que l'empresa adjudicatària n'ha de fer el pagament i es proposa la 
minoració.

D'altra banda, l'empresa adjudicatària GESTIONS DECOLÒNIES S.L ha de fer efectiu el pagament 
corresponent al cànon de 2013 en concepte d'arrendament de la Casa de Roques Blanques i que 
d'acord
al contracte aprovat per Ple de 25 de setembre de 2012, és de 24.684,00€  ( 20.400 euros més 4.284 
euros en concepte d'IVA) i que es proposa la compensació de 4.62.65€ (exempt d'IVA) en concepte de 
legalització. 
Una vegada consensuat aquest nou cànon, s'ha d'ingressar a la partida pressupostària de 2013 
H432.54103 d'Equipaments Culturals. 

FONAMENT JURÍDICFONAMENT JURÍDICFONAMENT JURÍDICFONAMENT JURÍDIC
Correspon a l'Ajuntament de Granollers fer-se càrrec d'aquesta inversió, atès que no està prevista per �

contracte dins les inversions a realitzar per l 'empresa, i en concret segons clàusula II.6 del Plec
administratiu que es transcriu:

""""IIIIIIII....6666     InversionsInversionsInversionsInversions ::::    ObresObresObresObres,,,,    Instal·lacions i mobiliariInstal·lacions i mobiliariInstal·lacions i mobiliariInstal·lacions i mobiliari
.........
En el cas que es realitzessin, prèvia autorització de l'ajuntament de Granollers, altres inversions com a 
millores no previstes inicialment en el pla d'amortització presentat, aquestes inversions també 
s'hauran d'amortitzar dins del període de durada del contracte, presentant un pla d'amortització 
complementari. En el cas que no fos factible, l'import de la inversió es compensarà de l'import a pagar 
del cànon anual.
................"

Acord cinquè aprovat en sessió ordinària de ple de data  25 de setembre de 2012 relatiu a adjudicar el �

contracte administratiu especial de serveis per al gestió de la casa de Roques Blanques, propietat de 
l'Ajuntament de Granollers, mitjançant procediment obert amb varis criteris d'adjudicació, tramitació i 
caràcter plurianual, concretament el punt:

"CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ....    Delegar a la Junta de Govern Local de la Corporació la resolució de qualsevol tràmit 
posterior a la formalització del contracte d'aquest expedient."

Vist l'informe tècnic amb la proposta favorable de compensació de deutes emès per la responsable de 
programes i amb el vist i plau de cap d'Àrea de servei de la Persona

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



PRIMER.- Aprovar la despesa a favor de l'interessat GESTIONS DECOLÒNIES, SL, amb NIF 
B-60301140, per import de 4.062,65 euros, en concepte d'inversions corresponents a la legalització 
elèctrica realitzada a la casa de Colònies Roques Blanques, amb càrrec a la partida pressupostària de 
exercici 2013 , H330.15100.63202.

SEGON.- Autoritzar el pagament de l'import disposat al punt anterior (4.062,65€) mitjançant la 
corresponent compensació de deutes, amb el rebut número 4619921 a nom de GESTIONS 
DECOLÒNIES, SL, en concepte de cànon de 2013 per la gestió de la Casa de Roques Blanques. 
L'esmentat rebut finalitzava el període de pagament en voluntària el 20/01/2014 i a data d'avui figura 
amb un 5% de recàrrec. La compensació s'ha de fer amb el rebut en voluntària ja que l'empresa 
GESTIONS DECOLÒNIES, SL va sol·licitar la compensació mitjançant instància de data 20/12/2013 i 
amb número de registre GEN130586KC. 
L'import total que l'empresa haurà de liquidar és 20202020....621621621621,,,,35353535    €€€€ (24.684,00€ - 4.062,65€)

TERCER.- Notificar aquest acord a l'àrea econòmica de l'Ajuntament de Granollers i a l'empresa 
adjudicatària Gestions de Colònies S.L, amb l'expressió de la possibilitat d'interposar-hi els recursos 
corresponents.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

19191919).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A INICIAR LDICTAMEN RELATIU A INICIAR LDICTAMEN RELATIU A INICIAR LDICTAMEN RELATIU A INICIAR L''''EXPEDIENT LICITATORIEXPEDIENT LICITATORIEXPEDIENT LICITATORIEXPEDIENT LICITATORI,,,,    AUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA I    
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 AL CONTRACTE DEPARTICULARS PER AL CONTRACTE DEPARTICULARS PER AL CONTRACTE DEPARTICULARS PER AL CONTRACTE DE
SERVEIS DE CONTROL DE PLAGUES ALS EDIFICISSERVEIS DE CONTROL DE PLAGUES ALS EDIFICISSERVEIS DE CONTROL DE PLAGUES ALS EDIFICISSERVEIS DE CONTROL DE PLAGUES ALS EDIFICIS,,,,    DEPENDÈNCIES I EQUIPAMENTSDEPENDÈNCIES I EQUIPAMENTSDEPENDÈNCIES I EQUIPAMENTSDEPENDÈNCIES I EQUIPAMENTS    
MUNICIPALS DE GRANOLLERS A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIATMUNICIPALS DE GRANOLLERS A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIATMUNICIPALS DE GRANOLLERS A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIATMUNICIPALS DE GRANOLLERS A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT    
SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARARSENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARARSENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARARSENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARAR ----NE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITAT ....

L'Ajuntament de Granollers té competència per a la gestió dels riscs per a la salut derivats de les 
plagues. Ha de vetllar perquè els espais públics i els edificis del seu terme tinguin un programa de 
control de plagues adequat i perquè en les mesures de control que es prenguin no es produeixin 
males pràctiques que puguin afectar la salut de les persones o al medi ambient .

El servei de Salut Pública i Consum ha emès informe motivant la necessitat  de contractar la prestació 
del servei de control de plagues en edificis i espais públics de Granollers per al període del  1 d'abril de 
2014 fins al 31 de desembre de 2015.

El pressupost màxim de la contractació en període executiu es de 33.250 euros més 6.982,25 euros 
en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 40.232,50 euros, amb possibilitat de pròrroga de 12 
mesos més, el que fa un valor estimat total del contracte de 52.250 euros, amb càrrec a la partida 
pressupostaria H451.31320.22799, segons detall a continuació:

- Preu licitació contracte : 33.250 euros.

- Pròrroga contracte : 19.000 euros.

El servei de planificació Econòmica i Control Pressupostari han emès informe d'aprovació de despesa 
plurianual.

Vistes les característiques del contracte i el seu valor total estimat, el procediment de contractació 
adient, de conformitat amb el Text Refós de la llei de Contractes del Sector Públic, 3/2011, de 14 de 
novembre, és el contracte de serveis procediment negociat sense publicitat, per la qual cosa s'han 
redactat els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques particulars 
corresponents per adjudicar aquesta contractació mitjançant aquest procediment i tramitació ordinària .

Es designa com a responsable del contracte la senyora Concepció Font Girgas, cap de l'oficina de 
sanitat i consum del servei de Salut Pública i Consum de l 'Ajuntament de Granollers.



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 a la consideració d'aquest contracte com a 
contracte de serveis

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

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

Article 52 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la �

Llei de contractes del sector públic, pel que fa a la designació del responsable del contracte.

Article 110 del 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 169, 170 i 174 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text �

refós de la Llei de contractes del sector públic, pel que fa a la tramitació del contracte de 
subministrament mitjançant 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. Autoritzar la despesa de la contractació de prestació del servei de control de plagues en 
edificis i espais públics de Granollers per al període del 1 d'abril de 2014 fins al 31 de desembre de 
2015, mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària, amb una durada de 21 
mesos, per un import màxim  de 33.250,00 € més 6.982,25 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa 
un total de 40.232,50 euros, amb càrrec al codi d'aplicació pressupostari H 451.31320.22799, de 
conformitat amb els fets i fonaments invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON. Declarar la plurianualitat del contracte de serveis per a la prestació del servei de control de 
plagues en edificis i espais públics  de l'Ajuntament de Granollers que s'executarà en els exercicis 
2014 i 2015 d'acord amb la distribució següent :

2014201420142014    
(01/04 a 31/12)

2015201520152015
(01/01 a 31/12)

TOTALTOTALTOTALTOTAL

ImportImportImportImport 14.250,00 € 19.000,00 € 33.250,00 €
IVAIVAIVAIVA    21212121%%%% 299,25 € 3.990,00 € 6.982,25 €
TOTALTOTALTOTALTOTAL 17.242,50 € 22.990,00 € 40.232,50 €

TERCERTERCERTERCERTERCER.... Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques 
particulars que han de regir el contracte i el seu procés d'adjudicació mitjançant procediment negociat 
sense publicitat.

QUARTQUARTQUARTQUART.... Designar responsable del contracte a la senyora Concepció Font Girgas, cap de l'oficina de 
sanitat i consum, d'acord amb l'article 52 del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ....    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 .

SISÈSISÈSISÈSISÈ.... Dotar els pressupostos ordinaris dels exercicis afectats amb crèdit suficient per atendre les 
despeses que es derivin d'aquesta contractació.

SETÈSETÈSETÈSETÈ.... Notificar als tècnics responsables per tal d 'iniciar les negociacions.

VUITÈVUITÈVUITÈVUITÈ.-.-.-.-Trametre els plecs de clàusules administratives particulars i les prescripcions tècniques 
particulars a les empreses facilitades pel Servei de  Salut Pública , com a mínim a tres.

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



APROVAT PER UNANIMITAT
 

20202020).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DELS IMPORTS PER ALAPROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DELS IMPORTS PER ALAPROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DELS IMPORTS PER ALAPROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DELS IMPORTS PER AL    2013201320132013,,,,    
CORRESPONENTS AL CONTRACTE PROGRAMACORRESPONENTS AL CONTRACTE PROGRAMACORRESPONENTS AL CONTRACTE PROGRAMACORRESPONENTS AL CONTRACTE PROGRAMA    2012201220122012----2015201520152015,,,,    PER A LA COORDINACIÓ I LAPER A LA COORDINACIÓ I LAPER A LA COORDINACIÓ I LAPER A LA COORDINACIÓ I LA    
COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA ICOL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA ICOL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA ICOL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA I    
LLLL''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS,,,,    EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALSEN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALSEN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALSEN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS,,,,    ALTRESALTRESALTRESALTRES    
PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES DPROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES DPROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES DPROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES D ''''IGUALTATIGUALTATIGUALTATIGUALTAT

A la Llei 12/2007 de Serveis Socials es preveu l'establiment de convenis quadriennals de coordinació i 
cooperació interadministrativa entre le Departament de Benestar Social i Família i els ens locals a fi de 
garantir la corresponsabilitat en la prestació de serveis socials mitjançant el Contracte Programa de 
Serveis Socials i altres programes relatius al benestar social per al període  2012-2015.

Aquest model està previst que s'instrumenti mitjançant el Contracte Programa com a fórmula jurídica 
que permet establir de forma més precisa els objectius dels diferents serveis i programes, els mitjans 
per dur-los a terme i els indicadors per l 'avaluació continuada. 

La Junta de Govern Local, de 4 de juny de 2013, va aprovar la sol·licitud de l 'Ajuntament de Granollers 
al Departament de Benestar Social i Família dels projectes d'interès en matèria de Serveis Socials, 
Immigració, Infància i Adolescència i Polítiques d'Igualtat per a ajuntaments de més de 20.000 
habitants, consells comarcals i altres ens locals supramunicipals , per a l'exercici 2013.

La Junta de Govern Local, de 8 d'octubre de 2013, va aprovar el Protocol per al 2013 del Contracte 
Programa 2012-2015, amb els imports i les modificacions que s'hi especifiquen, per a la coordinació i 
la col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i l'Ajuntament de Granollers, en 
matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d 'igualtat.

Atès el punt sisè del Contracte Programa 2012-2015, l'Ajuntament de Granollers ha d'acreditar les 
despeses efectuades per cada fitxa acordada durant el primer trimestre de cada exercici .

D'acord amb els informes favorables emesos pels caps de servei corresponents .

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

Article 191 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que aprova el Text refós de la Llei Municipal i de �

Règim Local de Catalunya.
Articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d'obres, �

activitats i serveis dels ens locals .
Contracte Programa per al període 2012-2015, se data 12 de juny de 2012, per a la coordinació, �

cooperació i col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i l'Ajuntament de 
Granollers, en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i polítiques 
d'igualtat.

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 les aportacions econòmiques concedides, per al 2013, pel 
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya a favor de l'Ajuntament de 
Granollers, en el marc del Contracte Programa 2012-2015 per a la coordinació i la col·laboració entre 
ambdues administracions, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d'igualtat, d'acord amb els detalls següents:

FitxaFitxaFitxaFitxa    1111    Serveis Socials BàsicsServeis Socials BàsicsServeis Socials BàsicsServeis Socials Bàsics
ProjecteProjecteProjecteProjecte Pressupost inicialPressupost inicialPressupost inicialPressupost inicial AportacióAportacióAportacióAportació     Import justificatImport justificatImport justificatImport justificat

Professionals  (TS i ES) marcat pel conveni
422.481,18 €

422.481,18 € 796.657,09 €

SAD Social marcat pel conveni
138.369,69 €

138.369,69 € 167.707,60 €



SAD Dependència marcat pel conveni
152.809,00 €

152.809,00 € es justifica al març

Ajuts d'urgència social marcat pel conveni
41.607,00 €

41.607,00 € 43.115,33 €

Projecte específic: SIRIUS 49.122,00 € 18.000,00 € 29.950 €
  TOTAL: 804.388,87 € 773.266,87 € 1.037.430,02 +

SAD dependència

FitxaFitxaFitxaFitxa    2222    Serveis dServeis dServeis dServeis d ''''intervenció socioeducativa no residencial per infants i adolescentsintervenció socioeducativa no residencial per infants i adolescentsintervenció socioeducativa no residencial per infants i adolescentsintervenció socioeducativa no residencial per infants i adolescents
ProjecteProjecteProjecteProjecte Pressupost inicialPressupost inicialPressupost inicialPressupost inicial AportacióAportacióAportacióAportació     Import justificatImport justificatImport justificatImport justificat

Programa de centres oberts marcat pel conveni
93.000,00 €

93.000,00 € 150.723,96 €

FitxaFitxaFitxaFitxa    7777    Acollida i integració a persones estrangeres immigradesAcollida i integració a persones estrangeres immigradesAcollida i integració a persones estrangeres immigradesAcollida i integració a persones estrangeres immigrades
ProjecteProjecteProjecteProjecte Pressupost inicialPressupost inicialPressupost inicialPressupost inicial AportacióAportacióAportacióAportació     Import justificatImport justificatImport justificatImport justificat

Acollida a les persones 
estrangeres nouvingudes

149.242,52 € 41.540,00 € 107.702,52 €

FitxaFitxaFitxaFitxa    9999    Servei de transport adaptatServei de transport adaptatServei de transport adaptatServei de transport adaptat
ProjecteProjecteProjecteProjecte Pressupost inicialPressupost inicialPressupost inicialPressupost inicial AportacióAportacióAportacióAportació     Import justificatImport justificatImport justificatImport justificat

Servei transport adaptat 136.104,07 € 37.979,06 € 61.875 €

FitxaFitxaFitxaFitxa    21212121    Programa dPrograma dPrograma dPrograma d ''''atenció social a persones amb drogodependènciesatenció social a persones amb drogodependènciesatenció social a persones amb drogodependènciesatenció social a persones amb drogodependències     
ProjecteProjecteProjecteProjecte Pressupost inicialPressupost inicialPressupost inicialPressupost inicial AportacióAportacióAportacióAportació     Import justificatImport justificatImport justificatImport justificat

Programa d'atenció 
drogodependències

60.000,00 € 15.082,68 € 48.708,53 €

FitxaFitxaFitxaFitxa    23232323    Òrgans de participació de serveis socialsÒrgans de participació de serveis socialsÒrgans de participació de serveis socialsÒrgans de participació de serveis socials     
ProjecteProjecteProjecteProjecte Pressupost inicialPressupost inicialPressupost inicialPressupost inicial AportacióAportacióAportacióAportació     Import justificatImport justificatImport justificatImport justificat

Òrgans de participació SS sense import sense import sense import

FitxaFitxaFitxaFitxa    28282828    Servei dServei dServei dServei d ''''informació i Atenció a les donesinformació i Atenció a les donesinformació i Atenció a les donesinformació i Atenció a les dones     
ProjecteProjecteProjecteProjecte Pressupost inicialPressupost inicialPressupost inicialPressupost inicial AportacióAportacióAportacióAportació     Import justificatImport justificatImport justificatImport justificat

D'informació i atenció a les 
dones SIAD

91.676,49 € 34.500,00 € 92.764,96 €

ContContContCont....    ProgramaProgramaProgramaPrograma    2013201320132013 Pressupost inicialPressupost inicialPressupost inicialPressupost inicial     AportacióAportacióAportacióAportació Import justificatImport justificatImport justificatImport justificat
TOTALTOTALTOTALTOTAL 1111....334334334334....411411411411,,,,95959595    €€€€ 995995995995....368368368368,,,,61616161    €€€€ 1111....499499499499....204204204204,,,,99999999    €€€€    ++++    SADSADSADSAD    

dependènciadependènciadependènciadependència

 SEGONSEGONSEGONSEGON....    Presentar al Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, 
dins el termini fixat en el punt sisè del Contracte Programa 2012-2015, i mitjançant el portal 
EACAT, la documentació que acredita la despesa realitzada l 'any 2013.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

21212121).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LES DONACIONS DE MATERIAL AL BANC DDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LES DONACIONS DE MATERIAL AL BANC DDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LES DONACIONS DE MATERIAL AL BANC DDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LES DONACIONS DE MATERIAL AL BANC D''''AJUDESAJUDESAJUDESAJUDES    
TÈCNIQUESTÈCNIQUESTÈCNIQUESTÈCNIQUES ,,,,    QUE GESTIONA EL CENTRE PER A LQUE GESTIONA EL CENTRE PER A LQUE GESTIONA EL CENTRE PER A LQUE GESTIONA EL CENTRE PER A L ''''AUTONOMIA PERSONAL SÍRIUSAUTONOMIA PERSONAL SÍRIUSAUTONOMIA PERSONAL SÍRIUSAUTONOMIA PERSONAL SÍRIUS

En data 4 de desembre de 2013 i amb registre d'entrada núm. 22309, el senyor Juan Mora Manero, 
amb DNI 52159544Y, ens va oferir donar de forma gratuïta a l'Ajuntament de Granollers, per tal que es 



pugui aprofitar des del Servei del Centre per a l'Autonomia Personal SÍRIUS, el material següent: un 
parell de crosses.

En data 4 de desembre de 2013 i amb registre d'entrada núm. 22310, la senyora Carme Monbiela 
Jubany, amb DNI 37777926N, ens va oferir donar de forma gratuïta a l'Ajuntament de Granollers, per 
tal que es pugui aprofitar des del Servei del Centre per a l'Autonomia Personal SÍRIUS, el material 
següent: un matalàs d'aire.

En data 4 de desembre de 2013 i amb registre d'entrada núm. 22366, el senyor Fernando Peña 
Garzón, amb DNI 75001651P, ens va oferir donar de forma gratuïta a l'Ajuntament de Granollers, per 
tal que es pugui aprofitar des del Servei del Centre per a l'Autonomia Personal SÍRIUS, el material 
següent: una cadira de rodes elèctrica.

En data 5 de desembre de 2013 i amb registre d'entrada núm. 22469, la senyora Rosa Maria Todolí 
Mercè, amb DNI 46532456Y, ens va oferir donar de forma gratuïta a l'Ajuntament de Granollers, per tal 
que es pugui aprofitar des del Servei del Centre per a l'Autonomia Personal SÍRIUS, el material 
següent: una cadira de bany.

En data 18 de desembre de 2013 i amb registre d'entrada núm. 23174, la senyora Carme Monbiela 
Jubany, amb DNI 37777926N, ens va oferir donar de forma gratuïta a l'Ajuntament de Granollers, per 
tal que es pugui aprofitar des del Servei del Centre per a l'Autonomia Personal SÍRIUS, el material 
següent: una cadira de bany giratòria.

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

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

Vist els informes favorables emesos per la tècnica referent de Serveis Socials .

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

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

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

Per tot l'exposat,

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

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

DATADATADATADATA DONANTDONANTDONANTDONANT DNIDNIDNIDNI MATERIALMATERIALMATERIALMATERIAL
04/12/2013 Juan Mora Manero 52159544Y Un parell de crosses
04/12/2013 Carme Monbiela Jubany 37777926N Un matalàs d'aire
04/12/2013 Fernando Peña Garzón 75001651P Una cadira de rodes elèctrica
05/12/2013 Rosa Maria Todolí Mercè 46532456Y Una cadira de bany
18/12/2013 Carme Monbiela Jubany 37777926N Una cadira de bany giratòria

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



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

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

22222222).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A JUSTIFICAR LA DESPESA REALITZADA LDICTAMEN RELATIU A JUSTIFICAR LA DESPESA REALITZADA LDICTAMEN RELATIU A JUSTIFICAR LA DESPESA REALITZADA LDICTAMEN RELATIU A JUSTIFICAR LA DESPESA REALITZADA L''''ANYANYANYANY    2013201320132013    PER LAPER LAPER LAPER LA    
PRESTACIÓ DEL SERVEI DEL PUNT DE TROBADAPRESTACIÓ DEL SERVEI DEL PUNT DE TROBADAPRESTACIÓ DEL SERVEI DEL PUNT DE TROBADAPRESTACIÓ DEL SERVEI DEL PUNT DE TROBADA,,,,    EN EL MARC DEL IV CONVENIEN EL MARC DEL IV CONVENIEN EL MARC DEL IV CONVENIEN EL MARC DEL IV CONVENI    
INTERADMINISTRATIU DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈSINTERADMINISTRATIU DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈSINTERADMINISTRATIU DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈSINTERADMINISTRATIU DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS    
ORIENTAL I LORIENTAL I LORIENTAL I LORIENTAL I L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER A LA COORDINACIÓAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER A LA COORDINACIÓAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER A LA COORDINACIÓAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER A LA COORDINACIÓ,,,,    LA PROGRAMACIÓ ILA PROGRAMACIÓ ILA PROGRAMACIÓ ILA PROGRAMACIÓ I    
EL FINANÇAMENT DELS SERVEIS SOCIALSEL FINANÇAMENT DELS SERVEIS SOCIALSEL FINANÇAMENT DELS SERVEIS SOCIALSEL FINANÇAMENT DELS SERVEIS SOCIALS

És voluntat de l'Ajuntament de Granollers, així com del Consell Comarcal del Vallès Oriental, garantir i 
facilitar a tots els ciutadans i ciutadanes l'accés a aquells serveis que tendeixen a afavorir un 
desenvolupament lliure i ple de la persona i dels col·lectius dins la societat, aconseguir la integració 
de tots els ciutadans en la societat i afavorir la solidaritat i la participació ciutadana .

Per aquest motiu, el 12 de juny de 2012, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers va 
aprovar la signatura del IV conveni interadministratiu de col·laboració amb el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, per a la coordinació, la programació i el finançament de serveis socials pel període 
2012-2015, amb l'objecte d'establir la col·laboració entre les parts per a la programació , la coordinació, 
la prestació i el finançament total o parcial dels projectes, programes i accions en matèria de serveis 
socials establerts, per tal de garantir la continuïtat en la concertació de les polítiques públiques de 
serveis socials.

El pacte tercer d'aquest conveni estableix que els projectes, els programes i les accions que són 
objecte de col·laboració s'incorporen al conveni mitjançant addenda anual, en la qual s'estableixen els 
objectius, els pressupostos i les previsions de finançament de cadascun dels projectes .

Per acord de la Junta de Govern Local, de 14 de maig de 2013, l'Ajuntament de Granollers va ratificar 
l'addenda per a l'any 2013 a l'esmentat conveni aprovada pel Consell Comarcal del Vallès Oriental .

El servei de Punt de Trobada corresponent a l'annex 6 de l'addenda el presten els ajuntaments de 
Granollers i Mollet del Vallès. En aquest cas, l'Ajuntament de Granollers en fa la prestació als 
muncipis que pertanyen al partit judicial de Granollers. En aquest sentit, i d'acord amb l'annex de 6 de 
l'addenda 2013, per a la prestació d'aquest servei el Consell Comarcal va preveure l'aportació a 
l'Ajuntament de Granollers d'un import de 40.699,17 €, amb càrrec del fons de solidaritat del conveni 
(DR 201300033482).

Durant l'any 2013 s'han atès un total de 88 famílies, que suposen un total de 118 infants, amb edats 
compreses entre l'1 i els 17 anys. D'aquestes, 58 provenen de la via judicial i 26 de la via 
administrativa l'EAIA, i 4 per les dues vies, la judicial i l'administrativa. El número de casos atesos a la 
comarca han estat 60, detallats a la memòria anual.

L'informe tècnic emès al respecte afirma que s'han reconegut obligacions suficients, per un import de 
46.681,25 euros, que han estat destinades íntegrament a l'actuació referida, i informa favorablement 
sobre l'adecuada justificació de la despesa realitzada l'any 2013, de conformitat amb el detall el 
següent:

ActuacióActuacióActuacióActuació
Aportació Consell ComarcalAportació Consell ComarcalAportació Consell ComarcalAportació Consell Comarcal     

Vallès OrientalVallès OrientalVallès OrientalVallès Oriental
ImportImportImportImport     

justificatjustificatjustificatjustificat
Cost totalCost totalCost totalCost total

Prestació del servei de Punt de Trobada al 
partit judicial de Granollers any 2013

40.699,17 € 46.681,25 € 97.655,36 €

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

El IV conveni interadministratiu de col·laboració per a la coordinació, la programació i el finançament 
de serveis socials pel període 2012-2015, aprovat per acord de la Junta de Govern Local, en sessió 



ordinària que va tenir lloc el dia 12 de juny de 2012.

Els articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, pel que fa a les relacions interadministratives i els convenis 
de col·laboració.

L'annex 6 de l'addenda 2013 al IV conveni interadministratiu de col·laboració per a la coordinació, la 
programació i el finançament de serveis socials, ratificat per acord de la Junta de Govern Local, en 
sessió ordinària que va tenir lloc el dia  14 de maig de 2013.

Per tot l'exposat,

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Justificar la despesa realitzada l'any 2013 per la prestació del servei del Punt de Trobada, en 
el marc del IV conveni interadministratiu de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental 
i l'Ajuntament de Granollers per a la coordinació, la programació i el finançament dels serveis socials, 
d'acord amb el fets i fonaments de dret invocats, i segons el detall següent:

ActuacióActuacióActuacióActuació
Aportació Consell ComarcalAportació Consell ComarcalAportació Consell ComarcalAportació Consell Comarcal     

Vallès OrientalVallès OrientalVallès OrientalVallès Oriental
ImportImportImportImport     

justificatjustificatjustificatjustificat
Cost totalCost totalCost totalCost total

Prestació del servei de Punt de Trobada al 
partit judicial de Granollers any 2013

40.699,17 € 46.681,25 € 97.655,36 €

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Presentar al Consell Comarcal del Vallès Oriental la següent documentació justificativa que 
acredita la despesa realitzada l'any 2013.

Certificació de l'interventor de l'Ajuntament amb el detall de les despeses realitzades.a.
Resum anual 2013 servei de Punt de Trobada amb indicació dels casos atesos.b.

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

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

PROPOSTA RELATIVA A APROVARPROPOSTA RELATIVA A APROVARPROPOSTA RELATIVA A APROVARPROPOSTA RELATIVA A APROVAR,,,,    LA JUSTIFICACIÓ DELS CRÈDITS DEL FONS PER ALLA JUSTIFICACIÓ DELS CRÈDITS DEL FONS PER ALLA JUSTIFICACIÓ DELS CRÈDITS DEL FONS PER ALLA JUSTIFICACIÓ DELS CRÈDITS DEL FONS PER AL    
FOMENT DEL TURISME DEL PERÍODE DE NOVEMBRE DEFOMENT DEL TURISME DEL PERÍODE DE NOVEMBRE DEFOMENT DEL TURISME DEL PERÍODE DE NOVEMBRE DEFOMENT DEL TURISME DEL PERÍODE DE NOVEMBRE DE     2012201220122012    A JUNY DEA JUNY DEA JUNY DEA JUNY DE    2013201320132013

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

23232323).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVARPROPOSTA RELATIVA A APROVARPROPOSTA RELATIVA A APROVARPROPOSTA RELATIVA A APROVAR,,,,    LA JUSTIFICACIÓ DELS CRÈDITS DEL FONS PER ALLA JUSTIFICACIÓ DELS CRÈDITS DEL FONS PER ALLA JUSTIFICACIÓ DELS CRÈDITS DEL FONS PER ALLA JUSTIFICACIÓ DELS CRÈDITS DEL FONS PER AL    
FOMENT DEL TURISME DEL PERÍODE DE NOVEMBRE DEFOMENT DEL TURISME DEL PERÍODE DE NOVEMBRE DEFOMENT DEL TURISME DEL PERÍODE DE NOVEMBRE DEFOMENT DEL TURISME DEL PERÍODE DE NOVEMBRE DE     2012201220122012    A JUNY DEA JUNY DEA JUNY DEA JUNY DE    2013201320132013

1111....    En data 1 de novembre de 2012 entra en vigor a Catalunya l’impost sobre les estades en 
establiments turístics. El Decret 161/2013, de 30 d’abril, del Reglament del Fons per al foment del 
turisme determina que els recursos generats per l’aplicació de l’impost nodriran el Fons per al Foment 
del Turisme que neix com a mecanisme estable de finançament de les polítiques turístiques de 
Catalunya.



2222.... Segons els criteris generals que regeixen el Fons per al foment del turisme, el 30% de la recaptació 
del Fons està destinat a les administracions locals ; més concretament, als ajuntaments en funció de la 
recaptació efectiva de l’impost en el seu àmbit territorial .

3333.... Segons la certificació emesa per la Direcció General de Turisme, l’Ajuntament de Granollers ha de 
justificar un total de 15.945,05€ corresponents a la recaptació de la taxa turística del període de 
novembre de 2012 a juny de 2013.

4444.... La normativa estableix que s’ha de certificar a la Generalitat la destinació dels recursos i determinar 
les actuacions que es poden considerar promoció turística dels ens locals. D'acord amb la notificació 
de la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya, de data 17 de desembre de 2013, 
les despeses corresponents al període compres entre novembre de 2012 i juny de 2013, ssss''''han dehan dehan dehan de    
justificar dins el mes de gener dejustificar dins el mes de gener dejustificar dins el mes de gener dejustificar dins el mes de gener de     2014201420142014.

5555.... L’Ajuntament de Granollers té encarregada la gestió de la promoció turística i la gestió i coordinació 
de l’Oficina de Turisme en l’Entitat Pública Empresarial Granollers Mercat des de l’any 2004, en que 
fou constituïda per ple municipal. 

6666.... D'acord amb la consulta realitzada en data 24 de novembre de 2013 a la Direcció General de 
Turisme relatiu a la justificació de les despeses finançades pel fons de promoció del turisme, les 
entitats dependents dels ens local poden justificar aquestes despeses. És per això que les despeses 
justificades han estat realitzades per Granollers Mercat , EPE, durant l'any 2103.

7777.... Vist informe favorable, de data 22 de gener de 2014, de la tècnica de turisme de Granollers Mercat, 
Sra. Àurea Diéguez Suárez.

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

Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost 
sobre les estades en establiments turístics.

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 les despeses realitzades per Granollers Mercat, en concepte de 
justificació dels crèdits del fons per al foment del turisme del període de novembre de 2012 a juny de 
2013 i que es relacionen a continuació:

JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DEL FONS PER AL FOMENT DEL T URISME. PERÍODE: NOVEMBRE 2012 A JUNY 2013

PROVEÏDOR NIF DATA NÚM. FRA CONCEPTE
TOTAL 

FRA

1. Millora de l'experiència turística a través de l a creació de nous productes turístics
MANIPULATS DEL PAPER I FILLS, 
SL B65509044 31/05/2013 A/727 Mapa turístic 43,56
MANIPULATS DEL PAPER I FILLS, 
SL B65509044 30/06/2013 A/758 10000 díptics camina la ciutat 125,84
MANIPULATS DEL PAPER I FILLS, 
SL B65509044 30/01/2013 A/618 2500 plànols de Granollers 77,50

AT CREEM COMUNIQUEM, SL B65464299 04/06/2013 4394 Actualització plànol Granollers i altres incorporacions 3.000,80
 3.247,70

2. Millora de l'experiència turística a les Oficine s d'informació turística

IMESAPI, SA A28010478 31/03/2013 130234 Execució treballs oficina turisme 917,97

IMESAPI, SA A28010478 31/03/2013 130236 Execució treballs oficina turisme 420,39

JUAN CORBACHO CORBACHO 08663253G 27/06/2013 3147 Mobiliari oficina de turisme 5.557,59

 6.895,95

3. Millora en la formació d'idiomes, atenció al cli ent i prestació de serveis turístics en clau d'exce l·lència

LOIDA VALEROS CEJAS 47816728G 15/01/2013 1 Serveis prestats oficina turisme mes de gener 2013 1.331,00

LOIDA VALEROS CEJAS 47816728G 18/02/2013 2 Serveis prestats oficina turisme mes de febrer 2013 1.331,00

LOIDA VALEROS CEJAS 47816728G 20/03/2013 3 Serveis prestats oficina turisme mes de març 2013 1.331,00

LOIDA VALEROS CEJAS 47816728G 23/04/2013 4 Serveis prestats oficina turisme mes d'abril 2013 1.331,00

ORIOL LLOBET CANTARELL 47921328T 18/05/2013 001/2013 Serveis prestats oficina turisme mes de maig 2013 1.173,70

ORIOL LLOBET CANTARELL 47921328T 17/06/2013 002/2013 Serveis prestats oficina turisme mes de juny 2013 1.173,70



M. PILAR CASTRO ROBLEDO 52154095P 18/01/2013 2013-1 Punt d'Informació Campionat del món d'Handbol 235,00

M. PILAR CASTRO ROBLEDO 52154095P 04/02/2013 2013-2 Punt d'Informació Mitja Marató 2013 160,00

M. PILAR CASTRO ROBLEDO 52154095P 11/03/2013 2013-3 Punt d'Informació Campionat Espanya Cross 115,00

 8.181,40

4. Aplicació de les TIC en l'àmbit de la millora de  l'experiència turística

GRESELY I FARRÉ, SL B61671277 16/01/2013 29028 Pack de canvis anual de Punt Informatiu 24 hores 566,28

 566,28

TOTAL JUSTIFICAT 18.891,33

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Habilitar Francesc Aragón Sánchez, interventor de l’Ajuntament de Granollers, per signar la 
certificació de la destinació efectiva dels crèdits del fons de turisme requerit per la Generalitat de 
Catalunya per al foment del turisme del període de novembre de 2012 a juny de 2013.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Notificar l'acord a les parts interessades.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-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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