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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 29/2014 de 21/01/2014 del Jutjat  Contenciós-Administratiu número 9 de 
Barcelona, en la qual es desestima el recurs de procediment abreviat 423/2012-E presentat per 
FRANCISCO JOSÉ MILLÁN PELÁEZ 



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

3333).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A DECLARAR DESERT EL PROCEDIMENT OBERT ENDEGAT PER ADICTAMEN RELATIU A DECLARAR DESERT EL PROCEDIMENT OBERT ENDEGAT PER ADICTAMEN RELATIU A DECLARAR DESERT EL PROCEDIMENT OBERT ENDEGAT PER ADICTAMEN RELATIU A DECLARAR DESERT EL PROCEDIMENT OBERT ENDEGAT PER A    
ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI  DADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI  DADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI  DADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI  D''''IMPRESSIÓIMPRESSIÓIMPRESSIÓIMPRESSIÓ    
DEL BUTLLETÍ MUNICIPALDEL BUTLLETÍ MUNICIPALDEL BUTLLETÍ MUNICIPALDEL BUTLLETÍ MUNICIPAL     """"GRANOLLERS INFORMAGRANOLLERS INFORMAGRANOLLERS INFORMAGRANOLLERS INFORMA """"    I DEI DEI DEI DE    """"LA PEDRA DE LLA PEDRA DE LLA PEDRA DE LLA PEDRA DE L ''''ENCANTENCANTENCANTENCANT""""    I INICIARI INICIARI INICIARI INICIAR    
UN NOU PROCEDIMENT LICITATORI A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT  OBERTUN NOU PROCEDIMENT LICITATORI A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT  OBERTUN NOU PROCEDIMENT LICITATORI A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT  OBERTUN NOU PROCEDIMENT LICITATORI A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT  OBERT     ....

1.- Mitjançant dictamen de la Junta de Govern Local en sessió ordinària que va tenir lloc el 26 de 
novembre de 2013,  es va aprovar la contractació i es va iniciar la licitació per adjudicar mitjançant 
procediment obert i tramitació ordinària, el contracte de serveis d'impressió del butlletí municipal 
"Granollers Informa" i de "La Pedra de l'Encant"  amb un pressupost total de 60.999,84 euros més 
2.439,99 euros en concepte d'IVA (4%), el que fa un total de 63.439,83 euros per a un període 
executiu de dos anys amb possibilitat d'un any més de pròrroga.

2.- En data  5 de desembre de  2013 es va publicar el corresponent anunci de licitació al BOPB amb 
data límit de presentació de pliques de 30 de desembre de 2013.

3.- A la data de finalització d'ofertes, cap empresa ha presentat proposta, per tant la Mesa de 
Contractació  proposa declarar desert aquest procediment licitatori per manca d'ofertes, d'acord amb 
l'acta que consta en aquest expedient de data 3 de gener de 2014.

4.- Atès que l'Ajuntament de Granollers continua apostat per aquest butlletí informatiu a l'ampara de 
l'article 25.2.m) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local i d'acord amb 
l'informe tècnic emès per la cap de Premsa i Comunicació de data 20 de gener de 2014 i , resulta 
procedent declarar deserta la licitació i es proposa obrir un nou procediment de licitació  amb noves 
condicions econòmiques, ja que el motiu pel qual cap empresa s'ha presentat, ha estat que el preu de 
sortida de licitació era massa baix.

5.- El  tècnic de Serveis Econòmics ha emès l'informe de plurianualitat corresponent de data 28 de 
gener de 2014 i s'han redactat els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions 
tècniques particulars corresponents per adjudicar aquest contracte de serveis  (categoria 15 de l'Annex 
II) per a la prestació del servei d'impressió del butlletí municipal "Granollers Informa" i de "La Pedra de 
l'Encant" editats per l'Ajuntament de Granollers, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària,  
per un import de    73737373....199199199199,,,,76767676    euroseuroseuroseuros més 2.928,00 euros d'IVA (4%) , el que fa un total de 76.127,75 
euros per a un període executiu de dos anys amb possibilitat d'un any més de pròrroga.  La primera 
impressió correspon al butlletí del mes de juny de 2014.

en període executiuen període executiuen període executiuen període executiu ::::
2014

(de juny a desembre)
2015

(de gener a desembre)
2016

(de gener a maig)
Partida pressupostària

Import IVA 4% Import IVA 4% Import IVA 4%
H121.92051.24000 21.349,93 854,00 36.599,88 1.463,99 15.249,95 610,00
TOTAL ANY 22.203,93 38.063,87 15.859,95
TOTAL PERIODE EXECUTIU                      73.199,76 + 2.928,00 d'IVA 4% = 76.127,75 EUROS

en cas de pròrrogaen cas de pròrrogaen cas de pròrrogaen cas de pròrroga ::::

2016
(de juny a desembre)

2017
(de gener a maig)

Partida pressupostària

Import IVA 4% Import IVA 4%
H121.92051.24000 21.349,93 854,00 15.249,95 610,00
TOTAL ANY 22.203,93 15.859,95
TOTAL CONTRACTE AMB PRÒRROGUES                109.799,64 + 4.392,00 d'IVA = 114.191,64 EUROS



El valor estimat d'aquesta contractació es calcula en 109.799,64 euros + IVA 4% que compren el 
període executiu (24 mesos) més la possible pròrroga (12 mesos).

6.-  Caldrà dotar de suficient consignació pressupostària a la partida H121.92051.24000 "Edició i 
Distribució Premsa" dels pressupostos afectats per fer front a la despesa derivada d'aquesta 
contractació, de conformitat amb l'article 174 del RDL 2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el Text re
fós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

7.- El responsable del contracte, serà la senyora Montserrat Garriga Pineda, cap de Premsa i 
Comunicació de l'Ajuntament de Granollers, amb les funcions previstes a l'article 52 del TRLCSP.

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

Article 151.3 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei de �

contractes del sector públic, que estableix que "l'órgan de contractació no pot declarar deserta una 
licitació quan hi hagi alguna oferta o proposició que sigui admissible d'acord amb els criteris que 
figurin en el plec", del que es desprèn que l'òrgan de contractació pot declarar deserta una licitació 
quan no hi hagin ofertes  presentades.
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 qualificació dels contractes 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 a l'aprovació de l'expedient de contractació.
Articles 157 a 161 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós �

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

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.-.-.-.-    Declarar desert el procediment obert endegat per adjudicar el contracte de serveis per a la 
prestació del servei d'impressió del butlletí municipal "Granollers Informa" i de "La Pedra de l'Encant" 
editats per l'Ajuntament de Granollers per manca d'ofertes , de conformitat amb els fets i fonaments de 
dret invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.- Iniciar l'expedient licitatori, autoritzar la despesa i aprovar la contractació de la prestació del 
servei d'impressió del butlletí municipal "Granollers Informa" i de "La Pedra de l'Encant" editats per 
l'Ajuntament de Granollers, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària per a un període 
executiu de 24 mesos ( des del  26 de maig de 2014 fins al 25 de maig de 2016) per a un import total 
màxim de 73.199,76 euros més 2.928,00 euros en concepte d'IVA (4%), el que fa un total de 
76.127,75 euros, de conformitat amb els fets i fonaments invocats.

TERCERTERCERTERCERTERCER....- Declarar la plurianualitat  del contracte de serveis per a la prestació del servei d'impressió 
del butlletí municipal "Granollers Informa" i de "La Pedra de l'Encant" editats per l'Ajuntament de 
Granollers, mitjançant procediment obert  i que s'executarà  durant  els exercicis  2014 a 2016, d'acord 
amb la següent distribució econòmica:

- A càrrec de l'exercici 2014 i la partida H121.92051.24000 la quantitat total de 22.203,93 euros, 
corresponents a la quantitat de 21.349,93  euros més 854,00 euros d'IVA.
- A càrrec de l'exercici 2015 i la partida H121.92051.24000 la quantitat total de 38.063,87 euros, 
corresponents a la quantitat de 36.599,88 euros més 1.463,99 euros d'IVA.
- A càrrec de l'exercici 2016 i la partida H121.92051.24000 la quantitat total de 15.859,95 euros, 
corresponents a la quantitat de 15.249,95 euros més 610,00 euros d'IVA.

QUARTQUARTQUARTQUART....- Aprovar  els nous plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques 
particulars que han de regir el nou procediment  obert amb les noves condicions econòmiques .



CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.-    Designar com a responsable del contracte a la senyora Montserrat Garriga Pineda, cap de 
Premsa i Comunicació de l'Ajuntament de Granollers. 

SISÈSISÈSISÈSISÈ.-.-.-.-        Dotar els pressupostos ordinaris dels exercicis afectats amb crèdit suficient per atendre les 
despeses que es derivin d'aquesta contractació, supeditant l'adjudicació contractual a l'existència de 
crèdit adequat i suficient en ells per atendre-les amb càrrec a la partida indicada en el punt tercer 
d'aquest acord.

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

VUITÈVUITÈVUITÈVUITÈ.... Notificar al departament de comptabilitat de l'Àrea de Govern i Economia per tal que anul·li els 
documents comptables AFUT num 76748 per import de 26.433,26 euros; AFUT núm. 76749 per import 
de 31.719,92 euros i AFUT núm. 76751 per import de 5.286,65 euros  i confeccioni els documents 
comptables A i AFUT pels imports indicats en el tercer punt d 'aquest acord.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
4444).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A MODIFICAR LPROPOSTA RELATIVA A MODIFICAR LPROPOSTA RELATIVA A MODIFICAR LPROPOSTA RELATIVA A MODIFICAR L''''ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN DELACORD DE LA JUNTA DE GOVERN DELACORD DE LA JUNTA DE GOVERN DELACORD DE LA JUNTA DE GOVERN DEL    28282828    DEDEDEDE    
GENER DEGENER DEGENER DEGENER DE    2014201420142014    RELATIU A LRELATIU A LRELATIU A LRELATIU A L ''''APROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL PER A LAPROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL PER A LAPROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL PER A LAPROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL PER A L ''''EXERCICIEXERCICIEXERCICIEXERCICI     2014201420142014

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 28 de gener de 2014, va aprovar el calendari fiscal 
per a l'exercici 2014.

En el punt primer de l'acord s'estableix el període voluntari dels padrons fiscals és :

**** 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

Atès que hem detectat un error en el càrrec dels rebuts domiciliats  perquè  on diu 26/02/2014 ha de 
dir 15/04/2014.

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

ProposoProposoProposoProposo::::

PrimerPrimerPrimerPrimer  Aprovar un nou  calendari fiscal per a l'exercici 2014  en substitució de l'anterior aprovat per 
l'acord de la Junta de Govern Local de 28 de gener de 2014, i subtituir la data del  càrrrec dels rebuts 
domiciliats de la Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres o dels terrenys de domini 
públic i l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica del  26/02/2014 pel 15/04/2014.

A efectes del cobrament en el període voluntari dels padrons fiscal es detallen els terminis següents : 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
**** 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     15/04/201415/04/201415/04/201415/04/2014

**** 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

 
5555).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ I REALITZAR EL PAGAMENT DEPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ I REALITZAR EL PAGAMENT DEPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ I REALITZAR EL PAGAMENT DEPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ I REALITZAR EL PAGAMENT DE    
1111....720720720720,,,,80808080    EUROS DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA AL SENYOR PAU GUARDIOLA LOZANOEUROS DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA AL SENYOR PAU GUARDIOLA LOZANOEUROS DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA AL SENYOR PAU GUARDIOLA LOZANOEUROS DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA AL SENYOR PAU GUARDIOLA LOZANO,,,,    
CORRESPONENTS A LA CONTRACTACIÓ LABORAL DE MARINA ESTOPIÑAN MUNTALCORRESPONENTS A LA CONTRACTACIÓ LABORAL DE MARINA ESTOPIÑAN MUNTALCORRESPONENTS A LA CONTRACTACIÓ LABORAL DE MARINA ESTOPIÑAN MUNTALCORRESPONENTS A LA CONTRACTACIÓ LABORAL DE MARINA ESTOPIÑAN MUNTAL    
D’ACORD AMB EL QUE ESTABLEIXEN LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LAD’ACORD AMB EL QUE ESTABLEIXEN LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LAD’ACORD AMB EL QUE ESTABLEIXEN LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LAD’ACORD AMB EL QUE ESTABLEIXEN LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA    
CONTRACTACIÓ DE JOVES MENORS DECONTRACTACIÓ DE JOVES MENORS DECONTRACTACIÓ DE JOVES MENORS DECONTRACTACIÓ DE JOVES MENORS DE     30303030    ANYSANYSANYSANYS

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

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

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

Atesa la sol·licitud del senyor PAU GUARDIOLA LOZANOPAU GUARDIOLA LOZANOPAU GUARDIOLA LOZANOPAU GUARDIOLA LOZANO presentada en data 19 de juliol de 2013 



mitjançant instància núm. 14.802.

Un cop valorada satisfactòriament la sol·licitud, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària, va 
aprovar el dia 3 de setembre de 2013, atorgar una subvenció de 3333....871871871871,,,,80808080    euroseuroseuroseuros al senyor PAUPAUPAUPAU    
GUARDIOLA LOZANOGUARDIOLA LOZANOGUARDIOLA LOZANOGUARDIOLA LOZANO, amb NIF 52155702M, corresponents a la contractació de MARINA 
ESTOPIÑAN MUNTAL, amb NIF 47919084X, d’acord amb el que s’establia a les bases de la 
convocatòria de subvencions per a la contractació de joves menors de 30 anys.

En data 9 de gener de 2014, el senyor PAU GUARDIOLA LOZANOPAU GUARDIOLA LOZANOPAU GUARDIOLA LOZANOPAU GUARDIOLA LOZANO ha presentat  a l’Ajuntament de 
Granollers, amb número de registre d'entrada 361, la documentació corresponent a la justificació de la 
subvenció corresponent, però amb la salvetat que el contracte amb MARINA ESTOPIÑAN MUNTAL 
finalitza el 22 de novembre de 2013.

Les bases de la convocatòria estableixen que  en cas de finalització del contracte abans de transcorre 
els primers 9 mesos consecutius de vigència del contracte, la subvenció serà proporcional als dies 
treballats i per l'import màxim de dues terceres parts del SMI diari.

Les bases de la convocatòria determinen, en el seu apartat justificació de la subvenció, que per tal 
que es tramiti el pagament de la subvenció, l’empresa beneficiària haurà de presentar la 
documentació següent:

• Nòmines signades per la persona contractada per a la que s’ha atorgat la subvenció corresponents al 
període de contractació que és objecte de la subvenció.

• Documentació de l'entitat bancària que acrediti que s'han efectuat les transferències salarials a favor 
de la persona contractada durant el període de contractació subvencionat. L'import salarial a justificar 
corresponent a un període de temps del contracte de dos-cents setanta dies (9 mesos) haurà de ser 
superior a 5.807,70 euros, que és l'import equivalent a nou mensualitats del SMI de 2013.

• Documentació que acrediti l'alta i el pagament de les quotes a la Seguretat Social durant tot el 
període de vigència del temps de contracte objecte de subvenció.

Atès que el termini màxim per presentar la documentació justificativa serà de tres mesos des de la 
data de compliment dels dos-cents setanta dies de contractació, o des de la data de finalització del 
contracte.

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

El contingut de la documentació aportada és adequat a la seva finalitat, i resulta suficient per a 
acreditar la correcta execució de la contractació de persones menors de 30 anys, objecte de 
subvenció.

PAU GUARDIOLA LOZANO ha presentat nòmines i TC2 corresponents a la persona contractada per 
un import de 4.735,15 euros.

Els conceptes de despesa presentats s'adapten a les destinacions aprovades en la concessió de la 
subvenció, així com les condicions i els termes de subvenció d'acord amb la proposició o l'acord 
d'aprovació.

L'execució de la subvenció ha estat gestionada de forma adient i la documentació presentada justifica 
plenament aquesta correcta execució, acreditant-se formalment que l'interessat ha complert totes les 
seves obligacions legals i fiscals en relació a l 'execució realitzada.

Les bases de la convocatòria determinen, en el seu apartat pagament de la subvenció, que aquest 
s’ordenarà en el termini màxim de 30 dies a comptar des de l’endemà de la data de presentació de la 
documentació acreditativa de la despesa de contractació realitzada.

Els pagaments s'efectuaran mitjançant transferència bancària al compte indicat en el moment de 



presentar la sol·licitud.

Vist informe favorable de data 4 de febrer de 2014, del director de Granollers Mercat, Sr. Jordi Táboas 
Suárez.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Aprovar la justificació de la subvenció concedida al senyor  PAU GUARDIOLA LOZANOPAU GUARDIOLA LOZANOPAU GUARDIOLA LOZANOPAU GUARDIOLA LOZANO  (amb 
NIF 52155702M, domicili al carrer Agustí Vinyamata, 1-3 6º 3ª i codi postal 08402 de Granollers), per 
un import de 1111....720720720720,,,,80808080    euroseuroseuroseuros, en el marc de la convocatòria per a l'obtenció de subvencions per a l'any 
2013 per la contractació de joves menors de 30 anys, a tots els efectes, complint les condicions i 
destinacions aprovades a l'expedient de concessió.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Realitzar el pagament de 1111....720720720720,,,,80808080    euroseuroseuroseuros de la subvenció atorgada per la JGL de data 3 de 
setembre de 2013, al senyor PAU GUARDIOLA LOZANOPAU GUARDIOLA LOZANOPAU GUARDIOLA LOZANOPAU GUARDIOLA LOZANO, a carregar contra la DO númeroDO númeroDO númeroDO número    
201300049817201300049817201300049817201300049817 , dins de la partida HHHH160160160160....24112241122411224112....47000470004700047000    Subvencions a empreses pel foment deSubvencions a empreses pel foment deSubvencions a empreses pel foment deSubvencions a empreses pel foment de    
llll''''ocupació Juvenilocupació Juvenilocupació Juvenilocupació Juvenil , del pressupost de l'Ajuntament de Granollers per al 2013. 

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Realitzar l’ingrés al compte corrent que el senyor PAU GUARDIOLA LOZANOPAU GUARDIOLA LOZANOPAU GUARDIOLA LOZANOPAU GUARDIOLA LOZANO, facilita en 
document normalitzat i que correspon a la següent numeració: 2100210021002100----0296029602960296----63636363----0200237015020023701502002370150200237015.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Realitzar el barratge dels 2222....151151151151,,,,00000000    euroseuroseuroseuros sobrants de la DO número 201300049817, atès que 
no han estat justificats per PAU GUARDIOLA LOZANOPAU GUARDIOLA LOZANOPAU GUARDIOLA LOZANOPAU GUARDIOLA LOZANO .

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.- Notificar l’acord als departaments d’Intervenció, Comptabilitat i Tresoreria d’aquesta 
Corporació, i al senyor PAU GUARDIOLA LOZANOPAU GUARDIOLA LOZANOPAU GUARDIOLA LOZANOPAU GUARDIOLA LOZANO .

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
6666).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA APROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA APROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA APROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A    
DOLORES ALCÁZAR MORENODOLORES ALCÁZAR MORENODOLORES ALCÁZAR MORENODOLORES ALCÁZAR MORENO,,,,    AMB DNIAMB DNIAMB DNIAMB DNI    77603645776036457760364577603645NNNN,,,,    EN CONCEPTE DE FINANÇAMENT DEEN CONCEPTE DE FINANÇAMENT DEEN CONCEPTE DE FINANÇAMENT DEEN CONCEPTE DE FINANÇAMENT DE    
LA DESPESA D’INTERESSOS DEL PRÉSTECLA DESPESA D’INTERESSOS DEL PRÉSTECLA DESPESA D’INTERESSOS DEL PRÉSTECLA DESPESA D’INTERESSOS DEL PRÉSTEC

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

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

2222.... Dins del termini establert a tal efecte, la Sra.    Dolores Alcázar Moreno amb DNI.:77603645N, 
presenta en data 10101010    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de    2012201220122012 instància a Granollers Mercat –edifici Can Muntanyola- 
amb núm. de registre d’entrada 22625; en la qual es sol·licita una subvenció per un import de  
3333....414414414414,,,,29292929    euros.

3333.... Un cop valorada satisfactòriament la sol·licitud esmentada,  en data 08080808    de gener dede gener dede gener dede gener de    2013201320132013,,,, la Juntala Juntala Juntala Junta    
de Govern Localde Govern Localde Govern Localde Govern Local    de l’Ajuntament de Granollers va aprovar atorgar i pagaratorgar i pagaratorgar i pagaratorgar i pagar una subvenció de 3333....414414414414,,,,29292929    
euros a la Sra. Dolors Alcázar Moreno, en concepte de finançament de la despesa d’interessos 
generats pel préstec atorgat per l’entitat Caixabanc, núm. de préstec: 9620.800.317.336-14, signat el 
15 d’octubre de 2012 i d’import 15.000 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
H160.24152.47000 “Subvencions a emprenedors”.

4444.... D'acord amb el que disposen les bases de la convocatòria d’ajuts al finançament d’iniciatives 
empresarials, la subvenció quedarà justificada en una primera fase amb  l'aplicació de l'import atorgat 



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

5555.... La Sra. Dolors Alcázar Moreno va presentar amb posterioritat a l 'atorgament de la subvenció, l'escrit 
de l'entitat bancària conforme s’ha aplicat la subvenció atorgada a la reducció del principal del préstec, 
i va acompanyar el nou quadre d’amortització del préstec.

6666.... En data 21212121    de gener dede gener dede gener dede gener de    2014201420142014,,,,    la Sra. Dolors Alcázar Moreno ha presentat a l’Ajuntament de 
Granollers, amb registre d’entrada númregistre d’entrada númregistre d’entrada númregistre d’entrada núm....1004100410041004, la documentació corresponent a la justificació als 12 
mesos de la subvenció rebuda:

a) Declaració conforme el préstec objecte de la subvenció ha estat destinat en la seva totalitat a 
la constitució i posada en marxa de l’empresa JJD DISTRIBUCIONS SCCL.

b) Documentació que acredita el manteniment de l’activitat de l’empresa passat un any des de 
l’atorgament de l’ajut: liquidació de l'IVA (model 303) corresponent al tercer trimestre de 2013 
de l’empresa JJD DISTRIBUCIONS SCCL, (presentat el 8 d’octubre de 2013 a la delegació 
d’Hisenda)

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

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

9999.... Els conceptes de despesa presentats s’adapten a les destinacions aprovades en la concessió de la 
subvenció, així com les condicions i els termes de subvenció d’acord amb la proposició o l’acord 
d’aprovació.

10101010.... L’execució de la subvenció ha estat gestionada de forma adient i la documentació presentada 
justifica plenament aquesta correcta execució, acreditant-se formalment que l’interessat ha complert 
totes les seves obligacions legals i fiscals en relació a l’execució realitzada .

11111111.... Vist informe favorable del director de Granollers Mercat, Sr. Jordi Táboas Suárez, de data 6 de 
febrer de 2014.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Aprovar la justificaciójustificaciójustificaciójustificació  de la subvenció concedida a Dolores Alcázar MorenoDolores Alcázar MorenoDolores Alcázar MorenoDolores Alcázar Moreno,,,,    amb DNIamb DNIamb DNIamb DNI    
77603645776036457760364577603645NNNN,,,,  per un import de  3333....414414414414,,,,29292929€€€€,,,,    en el marc de la convocatòria d’ajuts al finançament 
d’iniciatives empresarials de les persones emprenedores de Granollers, complint les condicions i 
destinacions aprovades a l’expedient de concessió.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Notificar l'acord al departament d'Intervenció i a Dolores Alcázar MorenoDolores Alcázar MorenoDolores Alcázar MorenoDolores Alcázar Moreno .

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
7777).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA APROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA APROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA APROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A    
JOSÉ ANGEL RAMOS MIRANDAJOSÉ ANGEL RAMOS MIRANDAJOSÉ ANGEL RAMOS MIRANDAJOSÉ ANGEL RAMOS MIRANDA,,,,    AMB DNIAMB DNIAMB DNIAMB DNI::::71008153710081537100815371008153T EN CONCEPTE DE FINANÇAMENT DET EN CONCEPTE DE FINANÇAMENT DET EN CONCEPTE DE FINANÇAMENT DET EN CONCEPTE DE FINANÇAMENT DE    



LA DESPESA D’INTERESSOSLA DESPESA D’INTERESSOSLA DESPESA D’INTERESSOSLA DESPESA D’INTERESSOS

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

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

2222.... Dins del termini establert a tal efecte, el Sr. José Angel Ramos Miranda, amb DNI.:71008153T, 
presenta en data 10101010    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de    2012201220122012 instància a Granollers Mercat –edifici Can Muntanyola- 
amb núm. de registre d’entrada 22623; en la qual es sol·licita una subvenció per un import de  
3333....414414414414,,,,29292929    euros.

3333.... Un cop valorada satisfactòriament la sol·licitud esmentada,  en data 8888    de gener dede gener dede gener dede gener de    2013201320132013,,,, la Juntala Juntala Juntala Junta    
de Govern Localde Govern Localde Govern Localde Govern Local    de l’Ajuntament de Granollers va aprovar atorgar i pagar una subvenció de 3333....414414414414,,,,29292929    
euros al Sr. José Angel Ramos Miranda, en concepte de finançament de la despesa d’interessos 
generats pel préstec atorgat per l’entitat Caixabanc, núm. de préstec: 9620.800.317.357-49, signat el 
15 d’octubre de 2012 i d’import 15.000 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
H160.24152.47000 “Subvencions a emprenedors”.

4444.... D'acord amb el que disposen les bases de la convocatòria d’ajuts al finançament d’iniciatives 
empresarials, la subvenció quedarà justificada en una primera fase amb  l'aplicació de l'import atorgat 
a la reducció del principal del préstec, fet que cal acreditar amb el nou quadre d'amortització del 
préstec emès per l'entitat financera.
Tanmateix, el/la beneficiari/a de la subvenció, un cop hagi disposat de la totalitat del préstec i en el 
termini de dotze mesos des de l'atorgament, es compromet a presentar a l’Ajuntament una declaració 
on es faci constar que el préstec s’ha aplicat en la seva totalitat al finançament de les despeses de 
constitució i/o posada en funcionament de l'empresa, acompanyada de la documentació que acrediti el 
manteniment d'alta de l'activitat econòmica durant un any.

5555.... El Sr. José Angel Ramos Miranda va presentar amb posterioritat a l'atorgament de la subvenció 
l'escrit de l'entitat bancària conforme s’ha aplicat la subvenció atorgada a la reducció del principal del 
préstec, i va acompanyar el nou quadre d’amortització del préstec.

6666.... En data 21212121    de gener dede gener dede gener dede gener de    2014201420142014,,,,        el Sr. José Angel Ramos Miranda ha presentat a l’Ajuntament de 
Granollers, amb registre d’entrada númregistre d’entrada númregistre d’entrada númregistre d’entrada núm....1005100510051005, la documentació corresponent a la justificació de la 
subvenció rebuda:

a) Declaració conforme el préstec objecte de la subvenció ha estat destinat en la seva totalitat a la 
constitució i posada en marxa de l’empresa JJD DISTRIBUCIONS SCCL.
b) Documentació que acredita el manteniment de l’activitat de l’empresa passat un any des de 
l’atorgament de l’ajut: liquidació de l’Iva (model 303) corresponent al tercer trimestre de 2013 de 
l’empresa JJD DISTRIBUCIONS SCCL, (presentat el 8 d’octubre de 2013 a la delegació 
d’Hisenda).

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

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

9999.... Els conceptes de despesa presentats s’adapten a les destinacions aprovades en la concessió de la 
subvenció, així com les condicions i els termes de subvenció d’acord amb la proposició o l’acord 
d’aprovació.

10101010.... L’execució de la subvenció ha estat gestionada de forma adient i la documentació presentada 
justifica plenament aquesta correcta execució, acreditant-se formalment que l’interessat ha complert 



totes les seves obligacions legals i fiscals en relació a l’execució realitzada .

11111111.... Vist informe favorable del director de Granollers Mercat, Sr. Jordi Táboas Suárez, de data 6 de 
febrer de 2014.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Aprovar la justificaciójustificaciójustificaciójustificació  de la subvenció concedida a    José Angel Ramos MirandaJosé Angel Ramos MirandaJosé Angel Ramos MirandaJosé Angel Ramos Miranda,,,,    ambambambamb    
DNIDNIDNIDNI::::71008153710081537100815371008153TTTT,,,,  per un import de  3333....414414414414,,,,29292929€€€€,,,,    en el marc de la convocatòria d’ajuts al finançament 
d’iniciatives empresarials de les persones emprenedores de Granollers, complint les condicions i 
destinacions aprovades a l’expedient de concessió.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Notificar l'acord al departament d'Intervenció i a José Angel Ramos MirandaJosé Angel Ramos MirandaJosé Angel Ramos MirandaJosé Angel Ramos Miranda .

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
8888).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA APROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA APROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA APROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A    
JORDI PUJADAS OLIVÉJORDI PUJADAS OLIVÉJORDI PUJADAS OLIVÉJORDI PUJADAS OLIVÉ,,,,    AMB DNIAMB DNIAMB DNIAMB DNI    52162283521622835216228352162283PPPP,,,,    EN CONCEPTE DE FINANÇAMENT DE LAEN CONCEPTE DE FINANÇAMENT DE LAEN CONCEPTE DE FINANÇAMENT DE LAEN CONCEPTE DE FINANÇAMENT DE LA    
DESPESA D’INTERESSOSDESPESA D’INTERESSOSDESPESA D’INTERESSOSDESPESA D’INTERESSOS

1111.... La Junta de Govern Local, en sessió ordinària, va aprovar el dia 18 de setembre de 2012, les bases 
de la convocatòria d’ajuts al finançament d’iniciatives empresarials de les persones emprenedores de 
Granollers. 
L'objecte de la subvenció era finançar la despesa en concepte d'interessos generats pels préstecs 
atorgats per alguna entitat financera amb qui l'Ajuntament de Granollers hagi signat un conveni 
específic de col·laboració per a la finalitat de la subvenció .

2222.... Dins del termini establert a tal efecte, el Sr.    Jordi Pujadas OlivéJordi Pujadas OlivéJordi Pujadas OlivéJordi Pujadas Olivé , amb DNI.:52162283-P presenta en 
data 10101010    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de    2012201220122012 instància a Granollers Mercat –edifici Can Muntanyola- amb núm. de 
registre d’entrada 22624; en la qual es sol·licita una subvenció per un import de  3333....414414414414,,,,29292929    euros.

3333.... Un cop valorada satisfactòriament la sol·licitud esmentada,  en data 08080808    de gener dede gener dede gener dede gener de    2013201320132013,,,, la Juntala Juntala Juntala Junta    
de Govern Localde Govern Localde Govern Localde Govern Local    de l’Ajuntament de Granollers va aprovar atorgar i pagar, una subvenció de 3333....414414414414,,,,29292929    
euros al Sr. Jordi Pujadas Olivé, en concepte de finançament de la despesa d’interessos generats pel 
préstec atorgat per l’entitat Caixabanc, núm. de préstec: 9620.800.317560-83, signat el 15 d’octubre 
de 2012 i d’import 15.000 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària H160.24152.47000 “
Subvencions a emprenedors”.

4444.... D'acord amb el que disposen les bases de la convocatòria d’ajuts al finançament d’iniciatives 
empresarials, la subvenció quedarà justificada en una primera fase amb  l'aplicació de l'import atorgat 
a la reducció del principal del préstec, fet que cal acreditar amb el nou quadre d'amortització del 
préstec emès per l'entitat financera. 
Tanmateix, el/la beneficiari/a de la subvenció, un cop hagi disposat de la totalitat del préstec i en el 
termini de dotze mesos des de l'atorgament, es compromet a presentar a l’Ajuntament una declaració 
on es faci constar que el préstec s’ha aplicat en la seva totalitat al finançament de les despeses de 
constitució i/o posada en funcionament de l'empresa, acompanyada de la documentació que acrediti 
el manteniment d'alta de l'activitat econòmica durant un any.

5555.... El Sr. Jordi Pujadas Olivé va presentar amb posterioritat a l'atorgament de la subvenció l'escrit de 
l'entitat bancària conforme s’ha aplicat la subvenció atorgada a la reducció del principal del préstec, i 
va acompanyar el nou quadre d’amortització del préstec.

6666.... En data 21212121    de gener dede gener dede gener dede gener de    2014201420142014,,,,        el Sr. Jordi Pujadas Olivé ha presentat a l’Ajuntament de Granollers, 
amb registre d’entrada númregistre d’entrada númregistre d’entrada númregistre d’entrada núm....1006100610061006, la documentació corresponent a la justificació de la subvenció 
rebuda:



a) Declaració conforme el préstec objecte de la subvenció ha estat destinat en la seva totalitat a la 
constitució i posada en marxa de l’empresa JJD DISTRIBUCIONS SCCL.
b) Documentació que acredita el manteniment de l’activitat de l’empresa passat un any des de 
l’atorgament de l’ajut: liquidació de l’Iva (model 303) corresponent al tercer trimestre de 2013 de 
l’empresa JJD DISTRIBUCIONS SCCL, (presentat el 8 d’octubre de 2013 a la delegació 
d’Hisenda).

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

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

9999.... Els conceptes de despesa presentats s’adapten a les destinacions aprovades en la concessió de la 
subvenció, així com les condicions i els termes de subvenció d’acord amb la proposició o l’acord 
d’aprovació.

10101010....    L’execució de la subvenció ha estat gestionada de forma adient i la documentació presentada 
justifica plenament aquesta correcta execució, acreditant-se formalment que l’interessat ha complert 
totes les seves obligacions legals i fiscals en relació a l’execució realitzada .

11111111.... Vist informe favorable, del director de Granollers Mercat, Sr. Jordi Táboas Suárez, de data 6 de 
febrer de 2014.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Aprovar la justificaciójustificaciójustificaciójustificació  de la subvenció concedida a    Jordi Pujadas OlivéJordi Pujadas OlivéJordi Pujadas OlivéJordi Pujadas Olivé,,,,    amb DNIamb DNIamb DNIamb DNI    52162283521622835216228352162283
PPPP,,,,  per un import de  3333....414414414414,,,,29292929€€€€,,,,    en el marc de la convocatòria d’ajuts al finançament d’iniciatives 
empresarials de les persones emprenedores de Granollers, complint les condicions i destinacions 
aprovades a l’expedient de concessió.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Notificar l'acord al departament d'Intervenció i a    Jordi Pujadas OlivJordi Pujadas OlivJordi Pujadas OlivJordi Pujadas Oliv éééé....

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

9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE    
SUBMINISTRAMENT DE CARBURANT PER ALS VEHICLES I MAQUINÀRIA DE LSUBMINISTRAMENT DE CARBURANT PER ALS VEHICLES I MAQUINÀRIA DE LSUBMINISTRAMENT DE CARBURANT PER ALS VEHICLES I MAQUINÀRIA DE LSUBMINISTRAMENT DE CARBURANT PER ALS VEHICLES I MAQUINÀRIA DE L''''AJUNTAMENTAJUNTAMENTAJUNTAMENTAJUNTAMENT     
DE GRANOLLERS DES DELDE GRANOLLERS DES DELDE GRANOLLERS DES DELDE GRANOLLERS DES DEL     15151515    DE FEBRER DEDE FEBRER DEDE FEBRER DEDE FEBRER DE     2014201420142014    FINS ALFINS ALFINS ALFINS AL    14141414    DE FEBRER DEDE FEBRER DEDE FEBRER DEDE FEBRER DE     2015201520152015....

La Junta de Govern Local de 31 de gener de 2012 va adjudicar a l'empresa AVENIDA ESTACIÓ 
SERVEI GRANOLLERS S.L amb CIF B-08154528 el contracte de subministrament de carburant per 
als vehicles i maquinària de l'Ajuntament de Granollers des del 15 de febrer de 2012 fins el 14 de 
febrer de 2014 per un import màxim de 121.525,42 euros (IVA exclòs).

El 10 de febrer de 2012 es va formalitzar contracte mitjançant document administratiu .

La Junta de Govern Local del 29292929    de gener dede gener dede gener dede gener de    2013201320132013 va aprovar la modificació del contracte de 



subministrament de carburant per als vehicles i maquinaria de l'Ajuntament de Granollers adjudicat 
amb l'empresa AVENIDA ESTACIÓ SERVEI GRANOLLERS S.L , amb CIF B-08154528 en el sentit 
d'ampliar la prestació en 3.681,75 euros (IVA exclòs), el que representa un 3,03% de l'import primitiu 
del contracte.

La distribució de la despesa anual per serveis després de la modificació és la següent :

ÀreaÀreaÀreaÀrea////serveiserveiserveiservei Despesa anualDespesa anualDespesa anualDespesa anual
Alcaldia 1.053,43 €

Serv .Econòmics 197,53 €
Suport intern 423,73 €

Suport Informàtic 254,24 €
Administració UOS 19.491,53 €

Seguretat i OP 31.357,51 €
Disciplina urbanística 2.490,78 €

Espais Verds 6.463,86 €
Instal·lacions esportives 1.016,95 €

Salut Publica 1.694,92 €
TOTAL anualitat 64.444,48 €

L'empresa Avenida Estació Servei Granollers SL ha presentat instància núm. registre 1368 amb data 
27 de gener de 2014 , indicant el seu interès en prorrogar el contracte per  12 mesos amb les mateixes 
condicions. 

De conformitat amb la clàusula quarta del contracte la durada serà de 24 mesos, amb efectes des de 
l'15 de febrer de 2012 fins a 14 de febrer de 2014, i estableix la possibilitat de ser prorrogat de forma 
expressa, sense que la durada de la seva vigència, incloses les pròrrogues pugui excedir de 36 
mesos.

El responsable del contracte ha emès un informe de data 3 de febrer de 2014 en el qual proposa  
prorrogar per un període de 12 mesos  amb les mateixes condicions establertes en el contracte . 

L'import màxim  total de la pròrroga es de 64.444,48 euros més 13.533,34 euros en concepte d'IVA 
(21%), el que fa un total de 77.977,82 euros, amb aplicació d'acord amb el detall següent:

Codi
pressupostari

Àrea/servei Despesa anual IVA (21%) Total

H 113.91220.22103 Alcaldia 1.053,43 € 221,22 € 1.274,65 €
H 130.93101.22103 Serv .Econòmics 197,53 € 41,48 € 239,01 €
H 142.92220.22103 Suport intern 423,73 € 88,98 € 512,71 €
H 223.92020.22103 Suport Informàtic 254,24 € 53,39 € 307,63 €
H 312.15520.22103 Administració UOS 19.491,53 € 4.093,22 € 23.584,75 €
H 321.13210.22103 Seguretat i OP 31.357,51 € 6.585,08 € 37.942,59 €
H 330.15120.22103 Disciplina urbanística 2.490,78 € 523,06 € 3.013,84 €
H 353.17110.22103 Espais Verds 6.463,86 € 1.357,41 € 7.821,27 €
H 422.34200.22103 Instal·lacions esportives 1.016,95 € 213,56 € 1.230,51 €
H 450.31100.22103 Salut Publica 1.694,92 € 355,93 € 2.050,85 €

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  9 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, pel que fa als 
contractes de subministrament.

- 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.

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 subministrament de carburant per als vehicles i 
maquinària de l'Ajuntament de Granollers adjudicat a l'empresa AVENIDA ESTACIÓ SERVEI 
GRANOLLERS S.L amb CIF B-08154528 per a 12 mesos més, des del 15 de febrer de 2014 fins al 14 
de febrer de 2015, amb subjecció al plecs de clàusules administratives particulars, de prescripcions 
tècniques particulars,  i d'acord amb els fets i fonaments invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON.... Autoritzar la despesa de la pròrroga de per un import màxim de  64.444,48 euros més 
13.533,34 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 77.977,82 euros,  amb aplicació al codi 
pressupostari i a l'anualitat corresponent d'acord amb el detall següent: 

Codi
pressupostari

Àrea/servei 2014 2015

H 113.91220.22103 Alcaldia 1.115,32 € 159,33 € 
H 130.93101.22103 Serv .Econòmics 209,13 € 29,88 € 
H 142.92220.22103 Suport intern 448,62 € 64,09 € 
H 223.92020.22103 Suport Informàtic 269,18 € 38,45 € 
H 312.15520.22103 Administració UOS 20.636,66 € 2.948,09 €
H 321.13210.22103 Seguretat i OP 33.199,76 € 4.742,82 €
H 330.15120.22103 Disciplina urbanística 2.637,11 € 376,73 € 
H 353.17110.22103 Espais Verds 6.843,61 € 977,66 € 
H 422.34200.22103 Instal·lacions esportives 1.076,70 € 153,81 € 
H 450.31100.22103 Salut Publica 1.794,50 € 256,36 € 

TERCERTERCERTERCERTERCER.... Confeccionar els documents comptables  AD (2014) i ADFUT 2015 amb aplicació als 
codis pressupostaris, les anualitats i els imports detallats en el punt segon d 'aquest acord.

QUARTQUARTQUARTQUART....  Incorporar aquest acord com addenda al contracte núm. 60/2012 formalitzat amb data 10 de 
febrer de 2012.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
10101010).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES IDICTAMEN RELATIU A APROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES IDICTAMEN RELATIU A APROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES IDICTAMEN RELATIU A APROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I    
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER LA CONCESSIÓ DPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER LA CONCESSIÓ DPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER LA CONCESSIÓ DPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER LA CONCESSIÓ D''''UNA LLICÈNCIAUNA LLICÈNCIAUNA LLICÈNCIAUNA LLICÈNCIA    
DDDD''''OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB MOBILIARI URBÀ PUBLICITARIOCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB MOBILIARI URBÀ PUBLICITARIOCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB MOBILIARI URBÀ PUBLICITARIOCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB MOBILIARI URBÀ PUBLICITARI,,,,    MARQUESINESMARQUESINESMARQUESINESMARQUESINES     
DDDD''''AUTOBUSOS I ALTRES ELEMENTS PER UN PERÍODE DE QUATRE ANYSAUTOBUSOS I ALTRES ELEMENTS PER UN PERÍODE DE QUATRE ANYSAUTOBUSOS I ALTRES ELEMENTS PER UN PERÍODE DE QUATRE ANYSAUTOBUSOS I ALTRES ELEMENTS PER UN PERÍODE DE QUATRE ANYS

La Junta de Govern Local de 21 de gener de 2014 va aprovar iniciar l'expedient de licitació per a la 
concessió d'una llicència d'ocupació de la via pública amb mobiliari urbà  a diversos indrets dins el 
terme municipal de Granollers.

El director dels serveis de Manteniment de la ciutat i Mobilitat va emetre un informe en el qual es 
justificava  la necessitat d'aquesta concessió en el sentit de continuar disposant de mobiliari urbà en 
atenció als usuaris del transport públic.

El cànon inicial anual de la llicència és de  11.500 euros més 2.415 euros en concepte d'IVA (21%).

El període de concessió de la llicència és de 4 anys a comptar des de la data de formalització del 
contracte.

Aquesta ocupació de via pública representa un ús privatiu per ocupació directa del domini públic que 
no comporta la transformació d'aquest.

S'han redactat les bases de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques particulars 
corresponents per concedir aquesta llicència  d'acord amb els principis d'objectivitat, publicitat i 
concurrència d'acord amb el Reglament de Patrimoni.



Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret

- Llei 3/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les administracions públiques

- Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el reglament de patrimoni dels ens locals

- L'ordenança dels espais d'ús públic i civisme aprovada pel Ple de 25 de maig de 2010 i 
modificada pel Ple de 27 de març de 2012

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Aprovar les bases tècnic administratives que regiran l'atorgament de la llicència d'ocupació 
de la via pública del terme municipal de Granollers amb mobiliari urbà publicitari, marquesines de les 
parades d'autobusos i altres elements, la seva conservació i explotació  publicitària, amb una durada 
de 4 anys, i per un valor total  estimat de 46.000  euros més 9.660 euros en concepte d'IVA (21%), el 
que fa un total de 55.660 euros amb aplicació al codi pressupostari H 315.33905 de les anualitats 
pressupostàries corresponents, de conformitat amb els fets i fonaments invocats.

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

TERCERTERCERTERCERTERCER.... Establir el termini de presentació de pliques durant els  7 dies naturals a comptar des del dia 
següent a la seva publicació de l'anunci de licitació al BOPB. 

APROVAT PER UNANIMITAT

 
11111111).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA PARADADICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA PARADADICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA PARADADICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA PARADA    1093109310931093    DEL MERCATDEL MERCATDEL MERCATDEL MERCAT    
SETMANAL DEL DIJOUSSETMANAL DEL DIJOUSSETMANAL DEL DIJOUSSETMANAL DEL DIJOUS

En data 23 de gener de 2014,  el senyor Guillem Caballé Riera, amb DNI 47816384M,  titular de la 
parada número 1093 del mercat setmanal del dijous, de 8 metres lineals, per a la venda d'hules, ha 
presentat una sol·licitud de traspàs de la parada a favor de la seva mare Mercè Riera Berenguer, amb 
DNI 37272743R.

El senyor Guillem Caballé Riera compleix tots els requisits que es detallen en l'article 15 del 
Reglament dels mercats setmanals de Granollers per tal de poder-se traspassar la parada: es troba al 
corrent de pagament de la taxa del mercat, i presenta la documentació acreditativa de la seva baixa 
per cessament de l'activitat de venda ambulant.

La senyora Mercè Riera Berenguer  ha adjuntat a la seva sol·licitud la documentació acreditativa de 
condició de marxant.

D'acord amb l'Ordenança Fiscal 2.16, epígraf 6, la senyora Mercè Riera Berenguer està exempta de 
pagament de la taxa per la transmissió de l'activitat comercial de venda no sedentària, ja que és un 
familiar de 1r grau de consanguinitat.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

Article 15 del Reglament del Mercats Setmanals de Granollers:
"Les autoritzacions municipals seran transmissibles, amb la comunicació prèvia a l'Ajuntament, pel 
termini que resti de l'autorització o de la pròrroga i amb els drets i deures de l'autorització, en els 
supòsits següents:
a) Per cessament voluntari del titular de l 'activitat
b) Per situacions sobrevingudes, com ara casos d'incapacitat laboral, malaltia o situacions anàlogues, 
degudament acreditades.
El cessionari haurà de complir les condicions necessàries per l'exercici de l'activitat, en la qual va ser 
atorgada l'autorització inicial, tant en la durada com en l'activitat de venda autoritzada"



OF 2.16 Taxa per l'ocupació de béns de domini públic amb llocs de venda i publicitat - epígraf 6- Llocs 
de venda al mercat del dijous.

La disposició transitòria segona de la Llei 7/2011, del 27 de juliol de mesures fiscals i financeres 
estableix que:
 "1. Les autoritzacions per a la venda no sedentària atorgades abans de  l'entrada en vigor del Decret 
legislatiu 3/2010, del 5 d'octubre, per a l'adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 
2006/123/CE del Parlament i del Consell, del 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el 
mercat interior, resten automàticament prorrogades per un període de quinze anys, a comptar de 
l'entrada en vigor del decret legislatiu esmentat (DOGC 06/10/10) i són prorrogables, de manera 
expressa, per períodes similars.
2. Les autoritzacions per a exercir la venda no sedentària prorrogades són transmissibles, amb la 
comunicació prèvia a l'administració competent, pel termini que resti de la pròrroga, en els supòsits 
establerts per  l'article 10.5 del Decret legislatiu 1/1993, del 9 de març, sobre comerç interior."

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-  Autoritzar el traspàs de la parada número 1093 del mercat setmanal del dijous, de 8 ml, per a 
la venda d'hules, de la qual és titular el senyor  Guillem Caballé Riera , 

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Atorgar la llicència per a la venda d'hules en el mercat setmanal del dijous, a la parada 1093 
de 8 ml, a la senyora Mercè Riera Berenguer, amb NIF  37272743R, per període restant de la llicència 
de venda no sedentària, que és fins el dia 5 d'octubre de 2025, 

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-      Contra l'atutorització de traspàs:Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via 
administrativa, es podrà interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l'òrgan que 
l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació. 
Alternativament, s'hi podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent 
al de la recepció d'aquesta notificació.

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

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

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 APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ    
DE BARCELONA QUE VA CONCEDIR A LDE BARCELONA QUE VA CONCEDIR A LDE BARCELONA QUE VA CONCEDIR A LDE BARCELONA QUE VA CONCEDIR A L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PERAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PERAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PERAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER    
COMPLEMENTAR LCOMPLEMENTAR LCOMPLEMENTAR LCOMPLEMENTAR L ''''EQUIPAMENT DEL CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL DE PONENTEQUIPAMENT DEL CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL DE PONENTEQUIPAMENT DEL CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL DE PONENTEQUIPAMENT DEL CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL DE PONENT

La Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de Presidència i amb data 11 de febrer de 2010 (núm. 
registre de resolucions 924/2010) i en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2008-2011 (BOPB núm. 305, de 21/12/2007), es compromet juntament amb l'Ajuntament de 
Granollers a desenvolupar el camp municipal de futbol de Ponent.

Aquesta col·laboració es pot fer efectiva a través d'acords o resolucions administratives que aprovin la 
concessió d'ajuts de qualsevol tipologia i que concretin les condicions de prestació d'aquest suport i la 



seva execució.

En conseqüència, el Decret esmentat estableix concedir una subvenció a l'Ajuntament de Granollers 
per un import de 9.000 euros per complementar l'equipament del camp municipal de futbol de Ponent.

La relació d'ajuts concedits a l'Ajuntament de Granollers mitjançant el Pla de concertació Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 ha estat el següent: 

Concepte Import/euros Codi XBMQ

Camp de futbol de Ponent, complement equipament 9.000,00 € 10/X/60188

La Diputació de Barcelona farà efectiu el pagament dels ajuts concedits contra presentació de la 
justificació de les despeses, i el termini per a trametre a la Diputació la justificació de les actuacions 
objecte d'ajut finalitza el dia 31 de març de 2014.

S'han reconegut obligacions suficients destinades íntegrament a les actuacions objecte d'ajut. En 
particular, s'han realitzat dins el període d'execució establert les despeses següents:

Nom proveïdor NIF descripció Import 
justificat/eur

Data 
pagament

Andreu maquinària 
per a la construcció

B-61681540 Compra de mòdul/caseta pel 
camp de futbol de Ponent

9.908,14 € 03/03/11

Els imports consignats en les relacions de despeses no inclouen l'IVA deduïble, i les presents 
relacions de despeses impliquen una justificació total dels ajuts rebuts .

Vist l'informe emès pel cap del Servei d'Esports.

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

PRIMER. Aprovar la justificació econòmica de les actuacions objecte de suport econòmic concedides 
per la Diputació de Barcelona, en el marc del Pla Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 
d'acord amb el següent:

Concepte Import/euros Import justificat Codi XBMQ

Camp de futbol de Ponent, 
complement equipament

9.000,00 € 9.908,14 € 10/X/60188

SEGON. Notificar aquest acord a l'Àrea Econòmica i a d'Esports 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 LES DONACIONS REALITZADES PER DIFERENTSDICTAMEN RELATIU A  ACCEPTAR LES DONACIONS REALITZADES PER DIFERENTSDICTAMEN RELATIU A  ACCEPTAR LES DONACIONS REALITZADES PER DIFERENTSDICTAMEN RELATIU A  ACCEPTAR LES DONACIONS REALITZADES PER DIFERENTS    
PARTICULARS QUE HA REBUT LPARTICULARS QUE HA REBUT LPARTICULARS QUE HA REBUT LPARTICULARS QUE HA REBUT L ''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS ,,,,    AL LLARG DE LAL LLARG DE LAL LLARG DE LAL LLARG DE L ''''ANYANYANYANY    2013201320132013,,,,    IIII    
QUE HAN ESTAT DIPOSITADES A LQUE HAN ESTAT DIPOSITADES A LQUE HAN ESTAT DIPOSITADES A LQUE HAN ESTAT DIPOSITADES A L''''ARXIU MUNICIPAL DE GRANOLLERS I A LARXIU MUNICIPAL DE GRANOLLERS I A LARXIU MUNICIPAL DE GRANOLLERS I A LARXIU MUNICIPAL DE GRANOLLERS I A L''''HEMEROTECAHEMEROTECAHEMEROTECAHEMEROTECA     
MUNICIPALMUNICIPALMUNICIPALMUNICIPAL

L'Arxiu Municipal de Granollers, AMGr, és el responsable de recollir, organitzar, conservar i difondre 
tota la documentació que genera l'Ajuntament de Granollers, els seus Patronats i les Empreses 
Municipals; així com gestionar, conservar i fer accessible la documentació històrica .
L'Hemeroteca Municipal, recull i dóna accés a la premsa, monografies, impresos, programes i cartells 
sobre Granollers i el Vallès Oriental; obres d'assaig i literàries d'autors de la comarca; i biblioteca de 
consulta.  



Tant l'Arxiu Municipal com l'Hemeroteca estan oberts a la donació o cessions de còpies de documents 
i fotografies d'interès històric o cultural, i com cada any, un nombre important de persones i  entitats 
han volgut contribuir amb les seves donacions o cessions a la conservació i difusió del patrimoni 
documental de la ciutat.
Aquestes donacions aporten documents diversos i significatius que incrementen el patrimoni 
documental de la ciutat i que s’integren en algun dels fons o col·leccions per posar-los a l’abast dels 
ciutadans per a la seva consulta. Totes les aportacions, petites o grans, són valuoses pel seu interès 
cultural i contribuiran a l’enriquiment del patrimoni documental de la ciutat . 

Enguany s'ha registrat 51 ingressos, 47 amb destí a l'Arxiu Municipal i 4 a l'Hemeroteca; han estat fets 
per 38 persones particulars (7 d'elles ho han fet en diverses ocasions), per un partit polític i per una 
institució.

El conjunt de donants, han aportat:1.626 fotografies (965 en suport paper, 328 digitalitzades, 233 
negatius, i 100 diapositives), 32 postals, 20 pel·lícules (16 en suport analògic i 4 en DVD), 1 gravació 
magnetoscòpica, 0,19 metres de documents,  1 disc, 1 medalla i 1 càmera fotogràfica. 
L'interval cronològic és ampli , hi ha un document de 1.612, la resta és de finals del segle XIX a 2013.
Tot seguit es relacionen les donacions i les cessions per reproducció que s’han fet, l'equipament de 
destí i el fons o col·lecció on s’han integrat:

Donant Documents
Equipament      
Fons o Col·lecció 

Àngel de Tomás Aguirre
Fotografies de futbol relacionades amb 
l'Esport Club Granollers, 1928-1986

Arxiu Municipal
Col·lecció Imatge Fixa 

Aurora Masat Grau

Fulletons, impresos i partitures  d’actes a la 
ciutat, i partitures d’estudi de contrabaix 
d’Antoni Masat Salanova, 1937 – 2003

Hemeroteca Municipal 

Carme Vicario Vargas
Fotografies de l'olivera de la pau del Parc 
Municipal Torras Villà, 2013

Arxiu Municipal
Col·lecció Imatge Fixa 

Caterina Solé Juan
Programes de mà dels cinemes de 
Granollers, anys 90

Arxiu Municipal
Col·lecció de documents

Eva Casals Masat

Fulletons i cartells d'actes de la ciutat, de 
diferents èpoques

Hemeroteca Municipal 

Jaume Guàrdia Moreno

Llibreta d'estalvis de 1962, un disc d'Amics 
de la Unió de 1974 i una càmera fotogràfica 
del seu pare el fotògraf Jaume Guàrdia de 
1982

Arxiu Municipal
Col·lecció de documents
Col·lecció Documents Sonors
Fons Joan Guàrdia 

Jerónimo Ginestí 
Avellana

Pel·lícules digitalitzades filmades a Corró 
d'Avall, entre les que cal destacar un partit 
d'handbol jugat amb el Granollers, 1958 – 
1962

Arxiu Municipal 
Col·lecció Imatge en moviment 

Joan Corbera Santanach

Pel·lícules súper 8mm de temes escolars, 
esportius i de patrimoni de 1974 a 1979. 
Fotografies de ciutat, d'actes religiosos, de 
les fires de l'Ascensió i d'activitats 
institucionals, de 1941 a 1967

Arxiu Municipal 
Fons Joan Corbera
Col·lecció Imatge Fixa 

Joan Mundet Bellavista

 Fulletons, impresos i programes de 
l’Agrupació Excursionista i del Club Ciclista 
de Granollers, de diverses èpoques 

Hemeroteca Municipal



Joan Pi Cabanas

Documentació de l'Associació d'Exinternats 
del Franquisme a Catalunya: estatuts, 
cartells i còpies de fotografies entre 2002 i 
2010 Arxiu Municipal 

Col·lecció de documents

Jordi Saborit Ribalta

Escriptures personals d'habitants de 
Granollers: d'establiment, compra-venda, 
transacció de concessió de mines, de 1860 
a 1893 Arxiu Municipal 

Col·lecció de documents 

Josep Lluís Arimany 
Montañà

Pel·lícules súper 8mm: Happening de  
Salvador Dalí i Granollers happening 
d'Arranz Bravo, de 1974

Arxiu Municipal 
Col·lecció Imatge en moviment 

Julián Rodríguez López

Fotografies d'un concurs de pintura ràpida a 
la plaça de la Porxada i del Grup musical 
Los Nivram, anys 60 Arxiu Municipal 

Col·lecció Imatge Fixa 

Lambert Botey Prat

Fotografies en negatiu vinculades a 
l'Associació Cultural; de l'obra de teatre de 
Woyzech del TAC i d'una excursió del Cine 
Club infantil, de 1975 Arxiu Municipal 

Col·lecció Imatge Fixa 

Dolors Gadea Vila

Fotografies diverses vinculades al futbol , al 
Club de ritme, a Sants de barris, de sortides, 
d'aplecs i de retrats familiars, de 1920 a 
1962 Arxiu Municipal

 Col·lecció Imatge Fixa 

Maria Teresa Mas 
Codina

Segells que es van editar per la Festa Major 
de 1930 i de l'Exposició filatèlica de 
Granollers de 1954

Arxiu Municipal 
Fons Ajuntament  
Col·lecció de documents  

Marta Artigas Margenat

Àlbum de postals antigues
Documentació de Aguas potables, Mina 
Nueva de 1904 a 1926. i altres del 1937 al 
1950

Arxiu Municipal 
Col·lecció Imatge Fixa
Col·lecció de documents 

Miguel Ciges Juan

Document de 1612 amb la  transcripció i 
traducció Arxiu Municipal 

Col·lecció de documents

Santi Montagud Montañà

Pel·lícules en format 9 i mig PATHÉ BABY i 
8mm, dels anys 20 a 1964.
La més antiga està filmada a la plaça de la 
Porxada.  Festes de Sant Antoni, de la de 
1962, i d'un simulacre d'incendi a l'Escola 
Pia de 1964.
Cinta magnetofònica d'una audició de Josep 
M. Ruera “La Verge Catalana”, de 1962

Arxiu Municipal 
Col·lecció imatge en moviment
Col·lecció Documents Sonors 

Teresa Mascaró Pla

Documentació del matrimoni Bartomeu 
Serret (pintor) i Maria Pla (llevadora de 
l'hospital): fotografies i vídeos d'exposicions,  
de 1900 a 1990

Arxiu Municipal 
Col·lecció de documents
Col·lecció Imatge Fixa

Ajuntament de Cardedeu Censos electorals de Granollers i Palou, de 
1892, 1893 i 1894

Arxiu Municipal 
Fons Ajuntament 
Fons Ajuntament de Palou

Donant i Cessió per 
reproducció Documents

Equipament      
Fons o Col·lecció 



Mercè Figuerola Dubois Fotografies i programes d'actes socials vinculats amb la 
Societat Cooperativa Limitada d'Hostaleria Santa Marta 
de Granollers.
Fotografies i pel·lícula en DVD del concurs de paelles de  
les Festes de l'Ascensió, dels anys 70
Cessió de reproducció: 1 fotografia de grup de la 
Trobada d'exalumnes i professors de l'Acadèmia Cots 
(1997)

Arxiu Municipal 
Col·lecció Imatge 
Fixa
Col·lecció imatge 
en moviment
Col·lecció de 
documents 

Francesc Garrell Saló Fotografies i altres documents relacionats amb l'handbol, 
anys 50 a anys 90
Cessió de fotografies d'activitats socials diverses dels 
anys 20 als 60 

Arxiu Municipal 
Col·lecció Imatge 
Fixa
Col·lecció de 
documents 

Gabriel Montagud Galan Pel·lícula de la inauguració de la placa del carrer 
Guayaquil el 15 d'octubre de 1950.

Cessió de fotografies de grups escolars de l'Institut, 
Escola Montessori, Pereanton, Masjoan, de 1933 a 1936 

Arxiu Municipal 
Col·lecció Imatge 
en moviment
Col·lecció Imatge 
Fixa 

Cessió per reproducció Documents Equipament      
Fons o Col·lecció 

Anna Maria Palé Llavina Fotografies de la seva etapa com a regidora del 
consistori, en representació del Partit Socialista de 
Catalunya, de 1980 a 1994

Arxiu Municipal 
Col·lecció Imatge 
Fixa  

Carme Esplugas Martí Fotografies de la seva etapa a alcaldessa i regidora 
del consistori, en representació de Convergència i 
Unió, de 1998 a 2009

Arxiu Municipal 
Col·lecció Imatge 
Fixa

Carmen Garcia Solé Fotografia de l' Olla dels pobres, final de s. XIX Arxiu Municipal 
Col·lecció Imatge 
Fixa 

Fermín Gutiérrez Martínez Fotografies d'una trobada a l'antiga seu d'Alianza 
Popular a Granollers amb Jorge Fernández Díaz, 
1986

Arxiu Municipal 
Col·lecció Imatge 
Fixa

Joan Rosell Vilalta Fotografia d'un antic equip de futbol Arxiu Municipal 
Col·lecció Imatge 
Fixa 

Joana Martínez Granados Fotografies de l'activitat política de l'exregidor del 
PSUC Antonio Morillas, 1970 a 2009 

Arxiu Municipal 
Col·lecció Imatge 
Fixa 

José Antonio Aguilar Carranza Fotografies de futbol, relacionades amb l'Esport 
Club Granollers, 1988 a 1992

Arxiu Municipal 
Col·lecció Imatge 
Fixa 

Josep Arenas Garrell Fotografies de futbol, relacionades amb l'Esport 
Club Granollers, 2003

Arxiu Municipal 
Col·lecció Imatge 
Fixa  

Josep Serratusell Sitjes Fotografies de la seva etapa política a 
Convergència i Unió,1985 a 1996

Arxiu Municipal 
Col·lecció Imatge 
Fixa 

Luís Barbosa Mañero Fotografia de futbol, relacionada amb l'Esport Club 
Granollers, 1988

Arxiu Municipal 
Col·lecció Imatge 
Fixa 



Montserrat Trujillo Martinez Fotografia de les cues que es feien a la font de les 
vivendes sindicals per agafar aigua, anys 60

Arxiu Municipal 
Col·lecció Imatge 
Fixa 

Paquita Bellavista Pujadas Fotografies de futbol, relacionades amb l'Esport 
Club Granollers i també amb l'ensenyament de 
1913 a 1934

Arxiu Municipal 
Col·lecció Imatge 
Fixa

Rafael Lledó Rodríguez Fotografies d'equips de bàsquet locals, 1973 a 
1983

Arxiu Municipal 
Col·lecció Imatge 
Fixa 

Ricard Caussa Calzada Fotografies relacionades amb l'ensenyament i amb 
l'Agrupació Excursionista de 1935 a 2009

Arxiu Municipal 
Col·lecció Imatge 
Fixa 

Santa Cacereño Ramos Fotografia Record de la Festa de Germanor de la 
lleva de 1940, de la trobada de 1965

Arxiu Municipal 
Col·lecció Imatge 
Fixa 

Convergència Democràtica de 
Catalunya de Granollers, 
Carles Morell president del 
partit a  Granollers

Fotografies del partit Convergència de Catalunya a 
Granollers, de 1987 a 1995

Arxiu Municipal 
Col·lecció Imatge 
Fixa 

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 les donacions i les cessions per reproducció de de documents realitzades per les 
persones següents: 

Anna Maria Palé Llavina,  Àngel de Tomás Aguirre, Aurora Masat Grau, Carme Esplugas Martí, 
Carmen Garcia Solé, Carme Vicario Vargas, Caterina Solé Juan, Eva Casals Masat, Francesc Garrell 
Saló, Fermín Gutiérrez Martínez, Gabriel Montagud Galan, Jaume Guàrdia Moreno, Jerónimo Ginestí 
Avellana, Joan Corbera Santanach, Joan Mundet Bellavista, Joan Pi Cabanas, Joan Rosell Vilalta, 
Joana Martínez Granados, José Antonio Aguilar, Josep Arenas Garrell, Josep Serratusell Sitjes, Jordi 
Saborit Ribalta, Josep Lluís Arimany Montañà, Julián Rodríguez, Lambert Botey Prat, Luís Barbosa 
Mañero, Dolors Gadea Vila, Maria Teresa Mas Codina, Marta Artigas Margenat, Mercè Figuerola 
Dubois, Miguel Ciges Juan, Montserrat Trujillo Martinez, Paquita Bellavista Pujadas, Rafael Lledó 
Rodríguez, Ricard Caussa Calzada, Santa Cacereño Ramos, Santi Montagud Montañà, Teresa 
Mascaró Pla.

SEGON.- Acceptar donació realitzada per l'Ajuntament de Cardedeu i la cessió realitzada per la seu 
local de  Convergència Democràtica de Catalunya de Granollers .

TERCER.- 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 APROVAR LA PROGRAMACIÓ DEL CARNAVALDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PROGRAMACIÓ DEL CARNAVALDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PROGRAMACIÓ DEL CARNAVALDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PROGRAMACIÓ DEL CARNAVAL     2014201420142014

El cicle carnavalesc de l’any 2014 seguirà uns paràmetres molt semblants al format endegat els últims 
anys, la novetat és la creació d'una comissió de carnaval, formada per membres de diverses entitats 
de la ciutat implicades amb el carnaval, amb la voluntat de millorar i consolidar la festa del carnaval i 
que tingui una visió del futur de la festa.



Buscant aquesta nova visió de la festa, enguany hi ha algunes modificacions dins la programació, tot 
seguit destaquem els aspectes més importants en el disseny i la programació del cicle carnavalesc 
d’enguany:

a) La  figura del Carnestoltes serà acompanyada i amenitzada per la figura de l'Abat dels Bojos i 
dels Diablots,  i farà la seva arribada a la ciutat el diumenge 23 de febrer, llegint un edicte a càrrec de 
l'Abat del Bojos on exposarà quines són les consignes  que s'hauran de seguir a la ciutat durant el 
carnaval.

b) Tot seguit és farà el tradicional ball de gitanes, organitzat per l'Esbart Dansaire de Granollers, 
que mitjançant un taller que s'organitza a la Troca han aconseguit implicar més 20 parelles que fan 
una demostració d'aquest ball.

c) Destacar que s'ha iniciat un treball amb els centres de primària de la ciutat, a fi que segueixin les 
consignes que SM el Rei Carnestoltes farà conèixer en la seva arribada. Tantmanetix també és vol 
aconseguir que el màxim nombre de la població segueixi aquestes consignes fent arribar l'edicte de 
SM el Rei a tots els equipaments culturals de la ciutat .

d) Com en els darrers anys també és podrà participar del concurs de Truites organitzat per 
l'Ajuntament i els Diablots, i que enguany compte amb la col·laboració del servei municipal de 
Biblioteques, de productes de Palou i la Troca.

e) El dissabte 1 de març a les 12 hores a la plaça de la Porxada podrem ballar al ritme de swing 
(amb la col·laboració de les associacions de ball Lindy Frogs i bigpotters swing) en un ball obert a tota 
la població, i al mateix espai a les 18 hores els infants tindran el seu espai per ballar amb el grup 
d'animació “Pentina el gat” i mostrar les seves disfreses, amb l'acompanyament en tot moment de 
l'Abat del Bojos i dels Diablots.

f) Pel que fa a la Rua de Carnaval  tindrà lloc el diumenge 2 de març. El recorregut de la rua serà: 
Roger de Flor, Lluís Companys, Camp de les Moreres, Magallanes, Francesc Macià, Alfons IV, plaça 
de la Corona, Anselm Clavé fins a la cantonada del carrer Sant Roc on els participants de les 
comparses continuaran caminant fins a la Porxada i les carrosses continuaran per el carrer Joan Prim.  
Quan les comparses arriben a la plaça de la Porxada se´ls hi ofereix un berenar i per amenitzar 
l´espera mentre el jurat delibera, hi haurà un presentador acompanyat d´uns actors que faran accions 
d´animació. 

g) Les bases que regulen els premis que es donaran a les comparses participants, ja vàren ser 
aprovades el passat 14 de gener de 2014, per la Junta de Govern Local.

h) Pel que fa a la promoció i la difusió del Carnaval a la nostra ciutat es tornarà a utilitzar el disseny 
creat per l'empresa de disseny ITRES, modificant el color  i que consta en diverses aplicacions que 
són:  cartells genèrics amb la imatge creada per l´equip de dissenyadors, així com la impressió de 
cartells específics de l’enterrament de la sardina, bases del concurs de concurs de comparses i un el 
programa general del actes de Carnaval.  Tots aquests suports gràfics es repartiran en equipaments 
municipals, i es farà arribar a les escoles.

i) Igual que en les darreres edicions, l'ordre de la rua del diumenge dia 2 de març s'estructurarà per 
sorteig de les comparses que s'hagin inscrit al Servei de Cultura abans del divendres 14 de febrer. El 
sorteig es realitzarà com és habitual a la Sala de Plens de l’Ajuntament el dilluns dia  24 de febrer .

j) Pel que fa a la cerimònia de l'enterrament de la sardina que clou el cicle de Carnaval, hem 
d’esmentar l’èxit que té  la vetlla del SM Carnestoltes amb l’espectacular posada en escena que es fa 
en els últims anys i aquesta circumstància ha provocat que es torni a repetir introduint alguns canvis 
per millorar l’efecte de vetlla i dol.  Es manté el berenar/sopar que l’Associació de Comerciants del 
Rec al Roc i l’Associació de Veïns de Granollers Centre organitzaran al llarg de tota la tarda i que 
també es mantindrà l’horari de la cercavila que començarà a les 19:30 h amb l’acompanyament  
musical d’una petita formació de vent i percussió que interpretarà un repertori de músiques tristes 
pròpies de qualsevol enterrament.  Al final de la cercavila el ninot serà cremat  com a símbol del final 
del cicle de Carnaval i l’inici de la Quaresma i es llegirà el discurs satíric.  Cal esmentar que aquest 
any la dramatització de la lectura de la vella Quaresma i el seu seguici de ploraneres la tornaran a fer 
els alumnes del batxillerat d´Arts escèniques de l´IES Celestí Bellera i el discurs el faran els membres 



de l´entitat el Colador.

Vist l'informe de la responsable del Servei de Cultura.

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

PRIMER.- Aprovar la programació corresponent  al Carnaval 2014 a celebrar entre el 23 de febrer i 5 
de març, i segons el detall següent:

Diumenge 23 de febrer

12.00 h plaça de la Porxada
Arribada del Rei Carnestoltes i Ball de Gitanes 
Org.: Esbart Dansaire de Granollers

Dijous 27 de febrer

20 h La Troca, Centre de Cultura Popular i Tradicional
Concurs de truites a càrrec de l'Abat dels Bojos i els Diablots
Org.: Diablots
Consulteu les bases a www.granollers.cat/carnaval

Divendres, 28 de febrer

17.30 h La Troca, Centre de Cultura Popular i Tradicional 
Taller de Carnaval. Disfresses i maquillatge 
Activitat gratuïta. No cal inscripció prèvia. L'activitat es desenvoluparà fins exhaurir materials .
Organitza: La Troca
Col·l.: Escola Estudi de Perruqueria Margaret

Dissabte 1 de març

12.00 h plaça de la Porxada
Balla el Carnaval amb moooolt de swing!
Col·l.: LindyFrogs i Bigpotters Swing

18.00 h plaça de la Porxada
 Ball de disfresses infantil . Vine disfressat amb la família! 

  
Diumenge 2 de març

17.30 h Carrer de Roger de Flor 
Concentració de les comparses

18.00 h Des del Carrer Roger de Flor fins a la plaça de la Porxada
Rua de carnaval, amb l'acompanyament de l'Abat dels Bojos i els Diablots 
Recorregut: c. Roger de Flor, c. Lluís Companys, c. Camp de les Moreres, c. Magallanes, 
c. Francesc Macià, c. Alfons IV, pl. de la Corona, c. Anselm Clavé,  c. Sant Roc i pl. de la Porxada

20.00 h Plaça de la Porxada
Animació de carnaval amb MilNotes i lliurament de premis del concurs de comparses
Consulteu les bases a www.granollers.cat/carnaval

Dimecres 5 de març

Durant tot el dia Plaça de la Porxada
Vetlla de S. M. Carnestoltes

17.30 h Plaça de la Porxada
Plorem el Rei Carnestoltes. Porta la teva sardina i vesteix-te de dol



Col·l.: Escola Estudi de Perruqueria Margaret

18.00 h Plaça de la Porxada
Ens mengem la sardina. L’últim àpat de carnaval
Org.: AV Granollers Centre

18.30 h Plaça de la Porxada
Cercavila de comiat a S. M. Carnestoltes, amb l'acompanyament de l'Abat dels Bojos i els Diablots

19.00 h Plaça de la Porxada
Enterrament de la sardina. Crema de S. M. Carnestoltes
Col·labora: Institut Celestí Bellera i col·lectiu El Colador

 
APROVAT PER UNANIMITAT

 
15151515).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR L''''ACOLLIMENT A LA CONVOCATÒRIA DACOLLIMENT A LA CONVOCATÒRIA DACOLLIMENT A LA CONVOCATÒRIA DACOLLIMENT A LA CONVOCATÒRIA D''''AJUTS DELAJUTS DELAJUTS DELAJUTS DEL    
CONSELL COMARCAL PER A LA FORMACIÓ EN EL LLEURE INFANTIL I JUVENIL DELS JOVESCONSELL COMARCAL PER A LA FORMACIÓ EN EL LLEURE INFANTIL I JUVENIL DELS JOVESCONSELL COMARCAL PER A LA FORMACIÓ EN EL LLEURE INFANTIL I JUVENIL DELS JOVESCONSELL COMARCAL PER A LA FORMACIÓ EN EL LLEURE INFANTIL I JUVENIL DELS JOVES    
DE LA COMARCADE LA COMARCADE LA COMARCADE LA COMARCA

El proper dia 28 de febrer finalitza el termini de presentació de sol·licituds per a l'atorgament d'ajuts 
per a la formació en el lleure infantil i juvenil dels joves de la comarca que impulsa el Consell 
Comarcal tal i com s'indica a la documentació rebuda per part del consell comarcal amb registre 
d'entrada 1651.

Es voluntat del consell comarcal promocionar la formació en el Lleure dels joves de la comarca i 
donar suport econòmic als ajuntaments que organitzen aquest tipus de formació.

 
El Servei de Joventut de l’Ajuntament de Granollers ve organitzant la formació en el Lleure els darrers 
anys a través del Programa + Recicla't que inclou els cursos de monitors i pre-monitors, seguint una 
de les línies estratègiques del  Pla Local de Joventut 2013-2017 dins l'àmbit d'emancipació amb 
l'objectiu de donar suport a la formació de lleure com a manera de millorar l 'ocupabilitat dels joves. 

Vist l'informe tècnic amb la proposta favorable a la programació d'aquestes càpsules formatives emès 
per la responsable de Programes del Servei de Joventut amb el vistiplau 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.- Acollir-se a la convocatòria del Consell comarcal d'Ajuts per a la formació en el Lleure 
Infantil i Juvenil dels joves de la comarca dirigida als Ajuntament de la comarca .

SEGON.- Trametre al consell comarcal la documentació corresponen al model 1 segons els criteris 
per atorgar l'esmentat ajut abans del 28 de febrer de l'any en curs.  

APROVAT PER UNANIMITAT

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

DICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORI, AUTORITZAR LA DESPESA I APROVAR 
ELS PLECS  DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE LES 
INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT PÚBLIC, SOTERRAMENT DE LÍNIES ELÈCTRIQUES I 
RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE DEL PASEIG DE LA MUNTANYA, FASE 2 
(546-UR-12, OBRA 03/13), A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I TRAMITACIÓ 
ORDINÀRIA.



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

16161616).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT 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 A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU DEPARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU DEPARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU DEPARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU DE    
RENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DRENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DRENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DRENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D''''ENLLUMENAT PÚBLICENLLUMENAT PÚBLICENLLUMENAT PÚBLICENLLUMENAT PÚBLIC,,,,    SOTERRAMENT DE LÍNIESSOTERRAMENT DE LÍNIESSOTERRAMENT DE LÍNIESSOTERRAMENT DE LÍNIES    
ELÈCTRIQUES I RENOVACIÓ DE LA XARXA DELÈCTRIQUES I RENOVACIÓ DE LA XARXA DELÈCTRIQUES I RENOVACIÓ DE LA XARXA DELÈCTRIQUES I RENOVACIÓ DE LA XARXA D''''AIGUA POTABLE DEL PASEIG DE LAAIGUA POTABLE DEL PASEIG DE LAAIGUA POTABLE DEL PASEIG DE LAAIGUA POTABLE DEL PASEIG DE LA    
MUNTANYAMUNTANYAMUNTANYAMUNTANYA,,,,    FASEFASEFASEFASE    2222    ((((546546546546----URURURUR----12121212,,,,    OBRAOBRAOBRAOBRA    03030303////13131313)))),,,,    A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENTA ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENTA ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENTA ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT    
OBERT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAOBERT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAOBERT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAOBERT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA ....

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

Aquest projecte té caràcter d'obra local ordinària, d'acord amb allò que disposa l'art. 6 i 122 del Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic, i reuneix tots els requisits de l'art. 1 del Reial Decret 
-Llei 9/2008, de 28 de novembre, i d'acord amb allò que disposa l'art.9.3 del Decret 179/1995 de 13 de 
juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, l'art. 89 del RDL 
781/1987, de 18 d'abril pel que fa relació a l'art. 234 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel 
qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya .

Que l'execució del Projecte anomenat de renovació de les instal·lacions d'enllumenat públic, 
soterrament de línies elèctriques i renovació de la xarxa d'aigua potable del Passeig de la Muntanya, 
fase 2 (546-UR-12, obra 03/13) està previst que sigui cofinanciat per la Diputació de Barcelona, en el 
marc de les Meses de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals" anualitat 2014 per un import de 
700.000,00 euros.

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

Ajuntament de Granollers 2014 218.084,02 euros�

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .... Declarar  d'urgència aquest acord.

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

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

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

Diputació XGL 2014 700.000,00 euros�

Ajuntament de Granollers 2014 218.084,02 euros�

CinquèCinquèCinquèCinquè....    Condicionar l'adjudicació del contracte d'obres  del Projecte executiu de renovació de les 
instal·lacions d'enllumenat públic, soterrament de línies elèctriques i renovació de la xarxa d'aigua 
potable del Passeig de la Muntanya fase 2 a  l'aprovació de la despesa per part de la Diputació i  a la  
formalització dels preacords assolits en el marc de les Meses de Concertació del Pla Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015.

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

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



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

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 disset hores i deu 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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