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President (per absència Sr. Alcalde)
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Sra. Maria del Mar Sánchez i Martínez
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Sr. Francesc Aragón Sánchez

ABSÈNCIES JUSTIFICADES

Il·lm. Sr. Josep Mayoral i Antigas
Sr. Albert Camps i Giró

1111).-).-).-).-APROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE L ''''ESBORRANY DE LESBORRANY DE LESBORRANY DE LESBORRANY DE L ''''ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIORACTA DE LA SESSIÓ ANTERIORACTA DE LA SESSIÓ ANTERIORACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR ....

Va ésser llegit l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, la qual fou aprovada sense cap esmena 

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



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

3333).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A SOL·LICITAR LA PARTICIPACIÓ EN EL PROGRAMA DEDICTAMEN RELATIU A SOL·LICITAR LA PARTICIPACIÓ EN EL PROGRAMA DEDICTAMEN RELATIU A SOL·LICITAR LA PARTICIPACIÓ EN EL PROGRAMA DEDICTAMEN RELATIU A SOL·LICITAR LA PARTICIPACIÓ EN EL PROGRAMA DE    
DIGITALITZACIÓ DE LA XARXA DDIGITALITZACIÓ DE LA XARXA DDIGITALITZACIÓ DE LA XARXA DDIGITALITZACIÓ DE LA XARXA D ''''ARXIUS MUNICIPALS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONAARXIUS MUNICIPALS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONAARXIUS MUNICIPALS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONAARXIUS MUNICIPALS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

L’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona, a través de l'Oficina de Patrimoni Cultural, 
desenvolupa un programa de suport destinat als arxius que pertanyen a la Xarxa d’Arxius Municipals, 
de la qual en formem part en virtut del conveni signat el febrer de 2004.

Aquesta adhesió dóna dret a participar i gaudir dels serveis i accions que l’OPC pugui desenvolupar 
per donar suport tècnic i organitzatiu als arxius que ho sol·liciten . 

En aquesta línia, l’OPC, impulsa des de fa uns anys un Programa de Digitalització dels llibres d'Actes 
dels òrgans de Govern Municipals (Ple/Comissió Permanent/Comissió de Govern), en el que ja van 
participar l'any 2012. Aquest any 2014, l'OPC, ha obert una nova convocatòria i ha demanat als arxius 
del municipis que es vulguin adherir que formalitzin la sol·licitud de participació . 

Aquest programa té unes característiques singulars que es detallen a continuació :

La Diputació:
• recull les propostes dels diferents municipis de la Xarxa d 'Arxius
• amb el conjunt de les propostes elabora un expedient de contractació per licitar el servei
• consulta als arxius participants sobre les propostes presentades , i 
• en el moment de resoldre la contractació informa als municipis del pressupost exacte que hauran 
d'assumir i en demana l'acceptació
• l'expedient de contractació regula que l'empresa presenta una factura del 50% del preu adjudicat 
a la Diputació i, a cadascun dels municipis participants els factura el 50% restant  segons el nombre 
de pàgines digitalitzades per cada municipi .

La participació per aquest any 2014 consistiria en demanar la digitalització de 10.000 pàgines de 
documents de la sèrie de llibres d'Actes de la Comissió Municipal Permanent dels anys 1957 – 1981. 
Es preveu que el cost unitari anirà a l'entorn de 0,26€/pàgina+IVA; per l'Ajuntament suposarà una 
despesa màxima de 1.573 euros/iva inclòs, a càrrec de la partida pressupostària 2014 H112 92310 
62901.
Pel que fa al compromís de despesa i tenint en compte que les partides d'inversió es troben en aquest 
moment sense disponibilitat per manca de fonts de finançament, l'aprovació de la despesa es farà en 
el moment que la Diputació comuniqui el cost exacte -a través d'un expedient d'acceptació-, sempre hi 
quan hi hagi crèdit i disponibilitat pressupostària .

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 sol·licitud de participació en el Programa de Digitalització de la Xarxa d'Arxius 
Municipals de la Diputació de Barcelona, segons la previsió de disponibilitat  expressada .

Segon.- Notificar aquest acord a  l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona.
 

APROVAT PER UNANIMITAT

 
4444).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DEL PADRÓ DE LA TAXA PER LES ENTRADES DEAPROVACIÓ DEL PADRÓ DE LA TAXA PER LES ENTRADES DEAPROVACIÓ DEL PADRÓ DE LA TAXA PER LES ENTRADES DEAPROVACIÓ DEL PADRÓ DE LA TAXA PER LES ENTRADES DE    
VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I DELS TERRENYS DE DOMINI PÚBLICVEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I DELS TERRENYS DE DOMINI PÚBLICVEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I DELS TERRENYS DE DOMINI PÚBLICVEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I DELS TERRENYS DE DOMINI PÚBLIC,,,,    PER APER APER APER A    
LLLL''''EXERCICI DEEXERCICI DEEXERCICI DEEXERCICI DE     2014201420142014

PrimerPrimerPrimerPrimer :::: El Servei de Gestió Tributària ha generat el padró fiscal de la Taxa per les entrades de 



vehicles a través de les voreres i dels terrenys de domini públic , corresponent a l'exercici 2014.

SegonSegonSegonSegon::::    L'import d'aquest padró és de 665.494,12.-euros amb un càrrec de 3.680 liquidacions i en el 
qual consta com a primer contribuent l'empresa 2000 Publimark, SL i com a darrer el senyor Manuel 
Zorzano Jiménez.

Fonament de dretFonament de dretFonament de dretFonament de dret ::::

L'Ordenança Fiscal 2.12, de la Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i dels 
terrenys de domini públic, per a l'exercici 2014, aprovada definitivament pel ple de l'Ajuntament en 
sessió del dia 29 d'octubre de 2013, estableix la taxa d'acord amb l'article 92.1 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals i de conformitat al el que disposen els articles  15 al 19, del mateix text legal.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer :::: Aprovar el padró fiscal de Taxa per l'entrada de vehicles a través de les voreres i dels terrenys 
de domini públic, corresponent a l'exercici 2014, amb un import total de 665.494,12.-euros i un càrrec 
total de 3.680 liquidacions, amb aplicació a la partida pressupostaria d'ingressos H315.33100

SegonSegonSegonSegon::::  Exposar al públic aquest padró mitjançant l'anunci previ en el Butlletí Oficial de la Província, 
als efectes de consulta i reclamacions.

TercerTercerTercerTercer ::::    Contra aquest acte d'aprovació del padró de la Taxa per les entrades de vehicles a través de 
les voreres i dels terrenys de domini públic, exercici 2014, es podrà interposar recurs de reposició, 
previ al contenciós administratiu, davant l'Alcalde, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la 
finalització de l'exposició pública del padró esmentat. 

APROVAT PER UNANIMITAT

 
5555).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PADRÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PADRÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PADRÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PADRÓ DE L''''IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓIMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓIMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓIMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ    
MECÀNICA CORRESPONENT A LMECÀNICA CORRESPONENT A LMECÀNICA CORRESPONENT A LMECÀNICA CORRESPONENT A L ''''EXERCICIEXERCICIEXERCICIEXERCICI     2014201420142014

1111....    El Servei de Gestió tributària ha generat el padró fiscal de l'Impost sobre vehicles de tracció 
mecànica corresponent a l'exercici 2014.

2222....    L'import d'aquest padró és de 3.361.180,69 € (tres milions tres-cents seixanta.un mil cent vuitanta 
euros amb seixanta-nou cèntims) i amb un càrrec de 37.477 liquidacions i en què consta com a primer 
contribuent  en Raúl Daza Mancebo i com a darrer, en Daniel Benito Liñan. 

Fonament de dretFonament de dretFonament de dretFonament de dret

L'Ordenança fiscal 1.2 de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica per a l'exercici 2014, aprovada 
per l'Ajuntament Ple en sessió del dia 29 d'octubre de 2013, estableix l'Impost d'acord amb l'article 
92.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la LLei 
reguladora de les hisendes locals, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 al 19 del mateix 
text legal.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer: Aprovar el padró fiscal de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica, corresponent a 
l'exercici 2014, amb un import de 3.361.180,69 € i un càrrec de 37.477 liquidacions, amb aplicació a la 
partida pressupostària d'ingressos, de 2014, H130.11500.

SegonSegonSegonSegon::::    Exposar al públic aquest padró mitjançant l'anunci previ en el Butlletí Oficial de la Província, 
als efectes de consulta i reclamacions.

TercerTercerTercerTercer :::: Contra aquest acte d'aprovació del padró de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica, 



exercici 2014, es podrà interposar recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, davant 
l'Alcalde en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la finalització de l'exposició pública del 
padró esmentat 

APROVAT PER UNANIMITAT

 
6666).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA CORRESPONENT A LAPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA CORRESPONENT A LAPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA CORRESPONENT A LAPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA CORRESPONENT A LA    
CONTRACTACIÓ DE LA SRACONTRACTACIÓ DE LA SRACONTRACTACIÓ DE LA SRACONTRACTACIÓ DE LA SRA....    LOURDES GODOY BERNARDO I EL SRLOURDES GODOY BERNARDO I EL SRLOURDES GODOY BERNARDO I EL SRLOURDES GODOY BERNARDO I EL SR....    VICENÇ PLANASVICENÇ PLANASVICENÇ PLANASVICENÇ PLANAS    
HERRERO COM A AGENTS DHERRERO COM A AGENTS DHERRERO COM A AGENTS DHERRERO COM A AGENTS D''''OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCALOCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCALOCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCALOCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL    ((((AODLAODLAODLAODL))))    PELSPELSPELSPELS    
PROJECTES ”ATRACCIÓ DPROJECTES ”ATRACCIÓ DPROJECTES ”ATRACCIÓ DPROJECTES ”ATRACCIÓ D''''INVERSIONS I COOPERACIÓ EMPRESARIAL” I “DINAMITZACIÓINVERSIONS I COOPERACIÓ EMPRESARIAL” I “DINAMITZACIÓINVERSIONS I COOPERACIÓ EMPRESARIAL” I “DINAMITZACIÓINVERSIONS I COOPERACIÓ EMPRESARIAL” I “DINAMITZACIÓ    
ECONÒMICA DEL SECTOR AGROPECUARI DE PALOU”ECONÒMICA DEL SECTOR AGROPECUARI DE PALOU”ECONÒMICA DEL SECTOR AGROPECUARI DE PALOU”ECONÒMICA DEL SECTOR AGROPECUARI DE PALOU”,,,,    RESPECTIVAMENTRESPECTIVAMENTRESPECTIVAMENTRESPECTIVAMENT ,,,,    DURANT ELDURANT ELDURANT ELDURANT EL    
PERÍODE DESEMBREPERÍODE DESEMBREPERÍODE DESEMBREPERÍODE DESEMBRE     2012201220122012    – DESEMBRE– DESEMBRE– DESEMBRE– DESEMBRE    2013201320132013    ((((EXPEXPEXPEXP....    NÚMNÚMNÚMNÚM....    BBBB----056056056056////12121212))))

1111.... El 13131313    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de    2012201220122012,,,, mitjançant Resolució de la directora de Programes del Servei 
d'Ocupació de Catalunya (SOC), Sra. Ariadna Rectoret Jordi, s'aprovà l'atorgament d'una 
subvenció a l'Ajuntament de Granollers, per import de    54545454....091091091091,,,,10101010    €€€€,,,, per a la pròrroga de la 
contractació, a jornada complerta i amb categoria de tècnic mig, dels AODL Lourdes GodoyLourdes GodoyLourdes GodoyLourdes Godoy    
BernardoBernardoBernardoBernardo    i Vicenç Planas HerreroVicenç Planas HerreroVicenç Planas HerreroVicenç Planas Herrero    per al desenvolupament dels projectes ”Atracció d'inversions i 
cooperació empresarial” i “Dinamització econòmica del sector agropecuari de Palou”, 
respectivament.

2222.... Mitjançant la Resolució dResolució dResolució dResolució d''''Alcaldia númAlcaldia númAlcaldia númAlcaldia núm....    1448/20121448/20121448/20121448/2012,,,,    dededede    14141414    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de    2012201220122012,,,, s'acceptà dita 
subvenció, alhora que s'aprovava la continuïtat de la relació laboral dels dos AODL.

3333.... Els projectes s'han desenvolupant satisfactòriament entre els dies 21212121    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de    2012201220122012 i 20202020    
de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de    2013201320132013. Finalitzat aquest període subvencionat, ambdós tècnics han continuat la 
seva relació laboral amb la nostra entitat arrel de l'atorgament d'una nova subvenció per part del 
SOC, de data 9999    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de    2013201320132013, per la qual s'aprovava una segona pròrroga en la seva 
contractació.

4444.... El cost final de les accions (37.68237.68237.68237.682,,,,05050505    €€€€ de la contractació de la Sra. Lourdes Godoy i 36.74436.74436.74436.744,,,,17171717    €€€€ 
de la contractació del Sr. Vicenç Planas) ha estat lleugerament inferior a les previsions inicials 
(que eren de 39393939....386386386386,,,,73737373    €€€€ per cada contractació). No obstant, aquest fet no ha tingut cap 
conseqüència en la justificació econòmica de les accions, atès que l'import subvencionat per part 
del SOC és del 80% del cost de la contractació dels AODL, amb un màxim de 27272727....045045045045,,,,55555555    € per€ per€ per€ per    
AODLAODLAODLAODL....

5555.... Les despeses imputades al desenvolupament de l'actuació (nòmines i seguretat social dels dos 
AODL) tenen el caràcter de subvencionablessubvencionablessubvencionablessubvencionables  i han estat degudament liquidadesliquidadesliquidadesliquidades . 

6666.... Els pagaments corresponen a actuacions correctament realitzadesactuacions correctament realitzadesactuacions correctament realitzadesactuacions correctament realitzades, justificadesjustificadesjustificadesjustificades  mitjançant 
nòmines pagades i documents TC2 de la Seguretat Social.

7777.... D'acord amb l'article 90 del Reglament (CE) 1083/2006 del Consell, d'11 de juliol de 2006, els 
documents justificatiusdocuments justificatiusdocuments justificatiusdocuments justificatius relacionats amb les despeses corresponents a l'actuació cofinançada 
quedenquedenquedenqueden sota custodia de lsota custodia de lsota custodia de lsota custodia de l''''Ajuntament de GranollersAjuntament de GranollersAjuntament de GranollersAjuntament de Granollers, durant un període de tres anys a partir del 
tancament del programa operatiu en què està cofinançada o a partir de l'any en què s'hagi produït 
el tancament parcial, i que es compromet a presentar a requeriment del SOC o dels òrgans de 
control corresponents la documentació material justificativa i els antecedents que es creguin 
necessaris per comprovar l'aplicació de la subvenció.

8888.... LLLL''''Ajuntament de Granollers es compromet a presentarAjuntament de Granollers es compromet a presentarAjuntament de Granollers es compromet a presentarAjuntament de Granollers es compromet a presentar a requeriment del SOC o dels òrgans de 
control corresponents la documentació material justificativala documentació material justificativala documentació material justificativala documentació material justificativa i els antecedents que es creguin 
necessaris per comprovar l'aplicació de la subvenció. 

9999.... La documentació justificativa de les despeses no sno sno sno s''''ha utilitzat ni sha utilitzat ni sha utilitzat ni sha utilitzat ni s''''utilitzarà per a justificar altresutilitzarà per a justificar altresutilitzarà per a justificar altresutilitzarà per a justificar altres    
subvencionssubvencionssubvencionssubvencions  en aquest o un altre organisme. 



10101010.... L'Ajuntament de Granollers no ha sol·licitat cap subvenció o ajut per al mateix concepte que pugui 
concórrer amb el que estableixen les normatives reguladores.

11111111.... En data    2222    de maig dede maig dede maig dede maig de    2013201320132013,,,, el SOC va fer efectiu el pagament de la totalitat de la subvenció 
atorgada, això és,    54545454....091091091091,,,,10101010    €€€€....

12121212.... Vist l'informe, amb data 10101010    de febrer dede febrer dede febrer dede febrer de    2014201420142014, del tècnic especialista de Granollers Mercat, Sr. 
Quim Xicoira Albert, amb el vistiplau 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 econòmica corresponent a la primera pròrroga de la contractació de la 
Sra. Lourdes Godoy BernardoLourdes Godoy BernardoLourdes Godoy BernardoLourdes Godoy Bernardo    i el Sr. Vicenç Planas HerreroVicenç Planas HerreroVicenç Planas HerreroVicenç Planas Herrero com a AODL pels projectes ”AtraccióAtraccióAtraccióAtracció     
dddd''''inversions i cooperació empresarialinversions i cooperació empresarialinversions i cooperació empresarialinversions i cooperació empresarial” i “Dinamització econòmica del sector agropecuari de PalouDinamització econòmica del sector agropecuari de PalouDinamització econòmica del sector agropecuari de PalouDinamització econòmica del sector agropecuari de Palou”, 
respectivament, durant el període desembredesembredesembredesembre     2012201220122012    – desembre– desembre– desembre– desembre    2013201320132013    ((((número dnúmero dnúmero dnúmero d''''expedient Bexpedient Bexpedient Bexpedient B----056056056056////12121212)))). 
Les dades a tenir en compte per aquesta justificació són: 

LLLL....    GodoyGodoyGodoyGodoy VVVV....    PlanasPlanasPlanasPlanas TOTALTOTALTOTALTOTAL

AAAA:::: Cost previst inicialmentprevist inicialmentprevist inicialmentprevist inicialment  per les accions 39.386,73 € 39.386,73 € 78787878....773773773773,,,,46464646    €€€€

BBBB::::     Subvenció sol·licitada i atorgadaatorgadaatorgadaatorgada     per part del SOC 27.045,55 € 27.045,55 € 54545454....091091091091,,,,10101010    €€€€

CCCC::::    Cost real de les accionsCost real de les accionsCost real de les accionsCost real de les accions , un cop acabat el projecte 37.682,05 € 36.744,17 € 74747474....426426426426,,,,22222222    €€€€

DDDD::::    Total subvencionat per part del SOC (Total imputatTotal imputatTotal imputatTotal imputat ) 27.045,55 € 27.045,55 € 54545454....091091091091,,,,10101010    €€€€

EEEE::::    Total aportat per laportat per laportat per laportat per l ''''AjuntamentAjuntamentAjuntamentAjuntament  de Granollers ((((CCCC----DDDD)))) 10.636,50 € 9.698,62 € 20202020....335335335335,,,,12121212    €€€€

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Notificar l'acord als serveis de Comptabilitat i Planificació Econòmica i Control Pressupostari 
de l'Ajuntament de Granollers, així com a la subdirecció general de Polítiques Actives d'Ocupació del 
Servei d'Ocupació de Catalunya.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

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

7777).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PADRÓ DELS MERCATS SETMANALSDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PADRÓ DELS MERCATS SETMANALSDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PADRÓ DELS MERCATS SETMANALSDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PADRÓ DELS MERCATS SETMANALS    ----    EXERCICIEXERCICIEXERCICIEXERCICI     
2014201420142014

En data 14 de   febrer de 2014, el responsable de l'Oficina de Via Pública i Mercats ha emès informe 
relatiu  a la documentació presentada pels venedors dels mercats de dijous i dissabte,  i analitzades 
totes les incidències produïdes en l 'exercici anterior, es desprenen les següents dades:

1.- Mercat setmanal del dijous -  consta de 433 parades i 2660 metres linials d'ocupació de la via 
pública dels carrers dels centres, de les quals 31 són vacants.
2.- Mercat setmanal del dissabte - consta de 34 parades i 163 metres línials d'ocupació de la via 
pública dels carrers de Can Bassa, de les quals 28 són vacants

L'Oficina de Via Pública i Mercats  ha generat el padró dels mercats setmanals corresponents a 
l'exercici 2014:

1.- Mercat setmanal del dijous - 407.515,36 €, amb un càrrec de 433 rebuts (402 parades i 31 parades 
vacants)  i en el qual consta com a primer contribuent  la senyora Consuelo Giménez Pubill (parada 
1001)  i com a darrer el senyor Juan Maria Milan Hernández (parada 1442).



2.- Mercat setmanal de Can Bassa (dissabte) - 4.336,53 €, amb un càrrec de 34 rebuts (6 parades i 28 
parades vacants)  i en el qual consta com a primer contribuent  la senyora  Raquel Medina Torrecilla 
(parada 2001)  i com a darrer la senyora Fatima Bouaicha (parada 240).

Fonaments de dret

D’acord amb allò que disposa l’article 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

De conformitat amb l'Ordenança Fiscal per a l'any 2013, 2.16, aprovada pel Ple de l'Ajuntament en 
sessió ordinària de data 29 d'octubre de 2013.

D'acord amb l'article 37.1 de les Bases d'execució del pressupost per a l'exercici 2014, aprovat 
definitivament en el Ple de 28 de gener 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 el padró del mercat  de dijous, corresponent a l'exercici 2014,  amb un import de 
407.515,36 €, amb un càrrec de 433 rebuts (402 parades i 31 parades vacants)  i en el qual consta 
com a primer contribuent  la senyora Consuelo Giménez Pubill (parada 1001)  i com a darrer el senyor 
Juan Maria Milan Hernández (parada 1442).

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Aprovar el padró del mercat de Can Bassa  (dissabte), corresponent a l'exercici 2014, amb un 
import de 4.336,53 €, amb un càrrec de 34 rebuts (6 parades i 28 parades vacants)  i en el qual consta 
com a primer contribuent  la senyora  Raquel Medina Torrecilla (parada 2001)  i com a darrer la 
senyora Fatima Bouaicha (parada 2040).

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Exposar al públic aquest padró mitjançant l'anunci previ en el Butlletí Oficial de la Província, 
als efectes de consulta i reclamacions.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

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

8888).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ    
DEL SERVEI DE NETEJA DE VARIS EQUIPAMENTS ESPORTIUS MUNICIPALS ADSCRITS ALDEL SERVEI DE NETEJA DE VARIS EQUIPAMENTS ESPORTIUS MUNICIPALS ADSCRITS ALDEL SERVEI DE NETEJA DE VARIS EQUIPAMENTS ESPORTIUS MUNICIPALS ADSCRITS ALDEL SERVEI DE NETEJA DE VARIS EQUIPAMENTS ESPORTIUS MUNICIPALS ADSCRITS AL    
SERVEI DSERVEI DSERVEI DSERVEI D''''ESPORTS DE LESPORTS DE LESPORTS DE LESPORTS DE L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS,,,,    MITJANÇANT PROCEDIMENTMITJANÇANT PROCEDIMENTMITJANÇANT PROCEDIMENTMITJANÇANT PROCEDIMENT    
NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS DNEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS DNEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS DNEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS D''''ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ    
ORDINÀRIAORDINÀRIAORDINÀRIAORDINÀRIA ....

Mitjançant dictamen de la Junta de Govern Local de data 14 de gener de 2014, es va declarar desert
el procediment obert endegat per a adjudicar el contracte de serveis per a la prestació del servei de 
neteja de varis equipaments esportius municipals adscrits al Servei d'Esports de l'Ajuntament de 
Granollers per manca d'ofertes  admissibles i es va iniciar un nou expedient licitatori, d'acord amb allò 
que estableix l'article 170 c) del TRLCSP, el qual determina que el contracte es pot adjudicar 
mitjançant procediment negociat sense publicitat sempre que les condicions inicials del contracte no 
es modifiquin substancialment.

La mateixa Junta de Govern Local de data 14 de gener de 2014, va autoritzar la despesa de la nova 
contractació i va aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques 
particulars per al procediment negociat sense publicitat amb les mateixes condicions que l'anterior 
procediment obert, per un import total màxim de 102.277,50 euros més 21.478,28 euros en concepte 
d'IVA 21%, el que fa un total de 123.755,78 euros amb el següent desglos:



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

amb càrrec a la partida pressupostària H422.34200.22700 dels exercicis 2014 i 2015.

Amb data  16 de gener de 2014 s'han convidat a les empreses següents:

-  JIM, S.L. B58000621
- CLECE,SA A80364243
- SELMAR,SA A08255085
- NEOSER 2000,S.L. B61793550

Únicament s'ha presentat l'empresa SELMAR,SA. Les empreses JIM,SL, CLECE,SA i NEOSER 
2000,SL han declinat la seva presentació  per motius diversos, mitjançant correu electrònic que consta 
en l'expedient .

Desprès de la corresponent obertura del sobre núm. 2 (relatiu als criteris que depenen d'un judici de 
valor i la proposta econòmica avaluable mitjançant formula matemàtica), el cap del Servei d'Esports 
ha emès l'informe tècnic en el qual  proposa com a oferta econòmicament més avantatjosa , la 
presentada per l'empresa SELMAR, SA amb CIF A08255085  per un import total màxim de 100.890,00 
euros més 21.186,90 euros d'IVA 21%, el que fa un total màxim de 122.076,90 euros per a adjudicar el 
contracte de serveis per a la prestació del servei de neteja de varis equipaments esportius municipals 
adscrits al Servei d'Esports,  d'acord amb la següent puntuació:

AAAA))))    Criteris que depenen dCriteris que depenen dCriteris que depenen dCriteris que depenen d ''''un judici de valorun judici de valorun judici de valorun judici de valor .  (.  (.  (.  (fins afins afins afins a     37373737    puntspuntspuntspunts))))
A.1 Programa de treball. (fins a 13 punts)

A1.1 Proposta d'horaris de neteja a les instal·lacions ( fins a 3 punts)
A1.2 Relació i detall de la maquinària que s'utilitzarà ( fins a 3 punts)
A1.3 Relació i detall dels productes de neteja que s'utilitzaran ( fins a 3 punts)
A1.4 Adequació de la proposta a la realitat dels equipaments objecte d'aquest contracte. 

Justificació. ( fins a 4 punts)
A.2  Control, seguiment i valoració  (fins a 11 punts)

A2.1 Proposta de gestió del medi ambient ( fins a 4 punts)
A2.2 Proposta del mecanisme de supervisió de la feina que es realitzi: empresa i treballadors ( 
fins a 4 punts)
A2.3 Organització dels recursos materials  ( fins a 3 punts)

A.3 Aspectes organitzatius    (fins a 3 punts)
A3.1 Organització dels RRHH aplicats a aquest contracte:funcions i competències (fins a 3 

punts)
A.4  Personal. (fins a 6 punts)

A4.1 Proposta de personal necessari per a cada centre ( fins a 3 punts)
A4.2 Sistema de control dels RRHH pel correcte compliment de les seves funcions ( fins a 3 

punts)
A.5 Millores  (fins a 4 punts)

Plica Empresa Criteris Punts
1 SELMAR,SA A1.1- Proposta correcta. Realitza la neteja fora dels horaris en els que hi ha activitat a la 

instal.lació. En els camps de futbol no es problema ja que l'activitat esportiva no es realitza 
fins l'horari de tarda                                                                                                   ( 3 punts)
A1.2- Es considera adequada la maquinària proposada                                           ( 3 punts)
A1.3- Relació de materials i productes adequada al que es demana.                       ( 3 punts)                                    
A1.4- Cap proposta en aquest punt i demana una antelació de 48 hores per la programació 
del cap de setmana per tal de facilitar la seva feina.                                                 (  0 punts)
A2.1- Gestió medi ambient adequat Fa una oferta personalitzada per cada client i per tant ha 
de ser una garantia que la seva oferta s'¡ajustarà a les necessitats de l'Ajuntament de 
Granollers. Avaluen als seus proveïdors de tal manera que podem dir que passen un control 
de qualitat i per tant aquest han de tenir el nivell que l'empresa els hi reclama i que aquesta 
indica en els documents. Parla del control del personal deixant aquesta reina als encarregats 
i caps de servei. Disposa d'un sistema de recollida de residus propis que ens garantitza una 
millora, encara més, una millora en aquest aspecte                                                   ( 2 punts)
A2.2- Indica els RRHH que formen part del contracte, definint les tasques que realitzen 
cadascuna de les parts.Tracta en aquest punt, el control de qualitat el qual es centra en la 
neteja i desinfecció, controls visuals, amb un protocol d'higiene i una bateria de registres. 
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Hauria estat millor indicar si existeix un planning de visites a les instal·lacions per part de 
l'encarregat/da, el mecanisme de demanda de material per part de l'operari, mecanismes de 
correcció en el cas de desviacions en la neteja, etc.                                                 (  2 punts)
A2.3- No es tracta.                                                                                                     (  0 punts)
A3.1- Tracta aquest tema també en el punt A2.2.Allà no es puntua i aquí sí, que és o n 
correspon.Informa del procés per a cobrir les absències al lloc de treball i del seguiment que 
es segeix en el cas que l'absentisme sigui per baixa laboral                                       ( 1 punt)
A4.1- Proposta correcta ja que permet desenvolupar la feina que el plec tècnic requereix.                                                                                                                                                       
.                                                                                                                                  (  3 punts)
A4.2- L'apoderat de l'empresa indica que el temps de resposta serà entre 30 i 60 min.                                               
.                                                                                                                                  (  2 punts)
A.5- Oferten millores : 

Curs de formació d'estalvi energètic.Segons SELMAR indica en el punt 1.2.1 gestió del �

medi ambient de la seva proposta ja la realitza el seu personal i per tant no es un afegit 
a aquest contracte.
Capacitat de resposta en cas d'emergència: proposta adequada per solventar �

emergències. entre 30 i 60 mintuts
Comunicació Ajuntament-empresa:reunions periòdiques, llibre de control d'incidències, �

disponibilitat 24h son millores que al no haver-se fet en el desenvolupament de la 
proposta son considerades bones i necessàries.
Cobertura de baixes i absentisme:en la seva proposta indiquen que les baixes queden �

cobertes entre 30 i 60 min. desprès de la seva notificació, com a cosa normal i per tant, 
no pot ser inclosa aquesta situació com a millora.
Maquinària: Amplia la disponibilitat de maquinària, essent important en el cas que sigui �

necessari.
Furgoneta: La no utilització d'un vehicle faria inviable la feina i per tant, no és aquesta �

una millora del contracte.                                                                                   (  2 punts)

4

1

5

2

BBBB))))    Criteri avaluable mitjançant fórmula matemàticaCriteri avaluable mitjançant fórmula matemàticaCriteri avaluable mitjançant fórmula matemàticaCriteri avaluable mitjançant fórmula matemàtica     ((((fins afins afins afins a     63636363    puntspuntspuntspunts))))

B1.- Import de la proposta econòmica de la neteja de manteniment ( fins a 51 punts)
Puntuació aplicada de forma proporcional, aplicant la fórmula matemàtica :

Pressupost total de l'oferta amb més baixa
--------------------------------------------------------------  x 51
 Pressupost total de l'oferta a valorar

Plica Empresa Preu licitació Baixa Punts
1 SELMAR, SA 93.390,00 1,46% 51

B2.-  Preu/hora netejador/ra. Neteges extres post partits (fins a 12 punts)
Puntuació aplicada de forma proporcional, aplicant la fórmula matemàtica :

Preu unitari/hora de l'oferta amb més econòmica
--------------------------------------------------------------------------  x 12
 Preu unitari/hora de l'oferta a valorar

Plica Empresa Preu/hora (IVA apart) Punts
1 SELMAR, SA 11,82 12

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

Criteris avaluables amb judici de valor Criteris 
matemàtics

Empresa

A1.1 A1.2 A1.3 A1.4 A2.1 A2.2 A2.3 A3.1 A4.1 A4.2 A5 B1 B2

TOTAL

SELMAR,SA 3 3 3 0 2 2 0 1 3 2 2 51 12 84

En data  3 de febrer de 2014 s'ha requerit a l'empresa SELMAR,SA amb CIFA08255085 a presentar la 
documentació prèvia a l'adjudicació del contracte. 

Amb data 6 de febrer de 2014  l'empresa SELMAR,SA  ha presentat la documentació requerida amb 
caràcter previ a l'adjudicació d'aquest contracte i amb data 12 de febrer de 2014  ha dipositat la fiança 



per import de 5.044,50 euros com a garantia definitiva ,  d'acord amb el Plec de clàusules 
administratives particulars.

D'acord amb l'informe tècnic es proposa l'adjudicació del contracte de serveis per a la prestació del 
servei de neteja de varis equipaments esportius municipals adscrits al Servei d'Esports de 
l'Ajuntament de Granollers a l'empresa SELMAR,SA  amb CIF A08255085  per un import total màxim 
de 100.890,00 euros més 21.186,90 euros en concepte d'IVA (21%), que fa un total de 122.076,90 
euros, segons detall a continuació relacionat:

BBBB1111.-.-.-.- Neteges de manteniment de dilluns a dissabteNeteges de manteniment de dilluns a dissabteNeteges de manteniment de dilluns a dissabteNeteges de manteniment de dilluns a dissabte per import de 93.390,00 euros més IVA, el que 
representa una baixa del 1,46% respecte al pressupost de licitació , d'acord amb el desglós d'imports 
per instal·lació a continuació indicat :

Pavelló municipal del Tub 9.529,56 euros més IVA�

Pavelló municipal d'Esports 6.988,40 euros més IVA�

Pistes municipals d'atletisme 9.529,65 euros més IVA�

Camp de futbol de Ponent 6.988,41 euros més IVA�

Camp de futbol de Can Gili 5.082,00 euros més IVA�

Pavelló municipal de Can Bassa 8.259,03 euros més IVA�

Pavelló del CB Granollers               12.706,20 euros més IVA�

Camp de futbol de la Font Verda 2.858,90 euros més IVA�

Pistes de petanca de Granollers 1.270,62 euros més IVA�

Camp de futbol 1r. de maig 7.941,38 euros més IVA�

Camp municipal de futbol C/Girona 9.529,65 euros més IVA�

Pavelló municipal del Congost               12.706,20 euros més IVA�

BBBB2222.-.-.-.-    Neteges extres postNeteges extres postNeteges extres postNeteges extres post----partitspartitspartitspartits  (Majoritàriament els caps de setmana) i segons comanda expressa 
feta pel Servei d'Esports amb un import màxim anual de 7.500,00 euros més IVA i amb un preu/hora 
de 11,82 euros més IVA.

amb càrrec a la partida pressupostària H422.34200.22700 segons les següents anualitats:

Amb càrrec a l'exercici 2014 (de l'1 de març  al 31 de desembre de 2014) la quantitat de �

101.428,25 euros IVA inclòs ( inclou neteges de dilluns a dissabte per import de 77.825,00 euros 
més 16.343,25 euros d'IVA i un import màxim de 6.000,00 euros per les feines de caps de 
setmana més 1.260,00 euros d'IVA)
Amb càrrec a l'exercici 2015 ( de l'1 de gener al 28 de febrer de 2015) la quantitat de 20.648,65 �

euros (inclou neteges de dilluns a dissabte per import de 15.565,00 euros més 3.268,65 euros 
d'IVA i una previsió màxima dels caps de setmana per valor de 1.500 euros més 315,00 euros 
d'IVA)

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

Article 151 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 classificació de les ofertes i l 'adjudicació  del contracte.

Article 178.1 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei 
de contractes del sector públic, pel que fa al procediment negociat.

Articles 154 i 156 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 formalització del contracte .

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Adjudicar a l'empresa    SELMARSELMARSELMARSELMAR,,,,SASASASA     amb CIF ACIF ACIF ACIF A08255085082550850825508508255085, el contracte de serveis per a la 
prestació del servei de neteja de varis equipaments esportius municipals adscrits al Servei d'Esports 
de l'Ajuntament de Granollers, per al període de l'1 de març de 2014 fins al 28 de febrer de 2015 per 
un import màxim de 100.890,00 euros més 21.186,90 euros d'IVA(21%), el que fa un total de 
122.076,90  euros, segons detall a continuació relacionat:



BBBB1111.-.-.-.- Neteges de manteniment de dilluns a dissabteNeteges de manteniment de dilluns a dissabteNeteges de manteniment de dilluns a dissabteNeteges de manteniment de dilluns a dissabte per import de 93.390,00 euros més IVA, el que 
representa una baixa del 1,46% respecte al pressupost de licitació , d'acord amb el desglós d'imports 
per instal·lació a continuació indicat :

Pavelló municipal del Tub 9.529,56 euros més IVA�

Pavelló municipal d'Esports 6.988,40 euros més IVA�

Pistes municipals d'atletisme 9.529,65 euros més IVA�

Camp de futbol de Ponent 6.988,41 euros més IVA�

Camp de futbol de Can Gili 5.082,00 euros més IVA�

Pavelló municipal de Can Bassa 8.259,03 euros més IVA�

Pavelló del CB Granollers               12.706,20 euros més IVA�

Camp de futbol de la Font Verda 2.858,90 euros més IVA�

Pistes de petanca de Granollers 1.270,62 euros més IVA�

Camp de futbol 1r. de maig 7.941,38 euros més IVA�

Camp municipal de futbol C/Girona 9.529,65 euros més IVA�

Pavelló municipal del Congost               12.706,20 euros més IVA�

BBBB2222.-.-.-.-    Neteges extres postNeteges extres postNeteges extres postNeteges extres post----partitspartitspartitspartits  (Majoritàriament els caps de setmana) i segons comanda expressa 
feta pel Servei d'Esports amb un import màxim anual de 7.500,00 euros més IVA i amb un preu/hora 
de 11,82 euros més IVA.

amb subjecció als plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques 
particulars i la documentació aportada pel contractista , d'acord amb els fets i fonaments invocats i amb 
càrrec a la partida pressupostària H422.34200.22700 segons les següents anualitats:

Amb càrrec a l'exercici 2014 (de l'1 de març  al 31 de desembre de 2014) la quantitat de �

101.428,25 euros IVA inclòs ( inclou neteges de dilluns a dissabte per import de 77.825,00 euros 
més 16.343,25 euros d'IVA i un import màxim de 6.000,00 euros per les feines de caps de 
setmana més 1.260,00 euros d'IVA)
Amb càrrec a l'exercici 2015 ( de l'1 de gener al 28 de febrer de 2015) la quantitat de 20.648,65 �

euros (inclou neteges de dilluns a dissabte per import de 15.565,00 euros més 3.268,65 euros 
d'IVA i una previsió màxima dels caps de setmana per valor de 1.500 euros més 315,00 euros 
d'IVA)

SEGONSEGONSEGONSEGON....     Publicar l'acord d'adjudicació definitiva del contracte mitjançant anunci en el perfil del 
contractant de l'òrgan de contractació , d'acord al que estableix l'article 154 del TRLCSP.

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

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

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

SISÈSISÈSISÈSISÈ....    Notificar al departament de comptabilitat de l'Àrea de Govern i Economia per tal que s'alliberi el 
crèdit no disposat del document comptable A201400002283 per import de 1.399,06 €  i s'anul·li el 
document comptable AFUT201400002284 per import de 20.928,46 € i es confeccionin nous 
documents comptables d'acord amb els imports i anualitats indicats en el primer punt d 'aquest acord.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

LLLL''''Alcalde proposa la inclusió per urgència de tres nous punts a lAlcalde proposa la inclusió per urgència de tres nous punts a lAlcalde proposa la inclusió per urgència de tres nous punts a lAlcalde proposa la inclusió per urgència de tres nous punts a l''''ordre del dia amb els següentsordre del dia amb els següentsordre del dia amb els següentsordre del dia amb els següents    



títolstítolstítolstítols ::::

DICTAMEN RELATIU A SOL·LICITAR UNA SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT D'EMPRESA I 
OCUPACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS PER AL DESENVOLUPAMENT DE PLANS DE FOMENT TERRITORIAL DEL 
TURISME, PER A L'ANY 2014 (ORDRE EMO/339/2013)

DICTAMEN RELATIU A ESMENAR L'ERROR MATERIAL DE L'EXPEDIENT D'APROVACIÓ DELS 
PLECS DE CLÀUSULES TÈCNIC ADMINISTRATIVES PER LA CONCESSIÓ D'UNA LLICÈNCIA 
D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB MOBILIARI URBÀ PUBLICITARI, MARQUESINES 
D'AUTOBUSOS I ALTRES ELEMENTS PER UN PERÍODE DE QUATRE ANYS

DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE ZONES BLAVES - 
GRANOLLERS PROMOCIONS - GENER/DESEMBRE DE 2013

SSSS''''aprova per unanimitat dels regidors i regidores presents la inclusió daprova per unanimitat dels regidors i regidores presents la inclusió daprova per unanimitat dels regidors i regidores presents la inclusió daprova per unanimitat dels regidors i regidores presents la inclusió d ''''aquests punts en laquests punts en laquests punts en laquests punts en l ''''ordre delordre delordre delordre del     
diadiadiadia....
A continuació es procedeix al debat dels següents puntsA continuació es procedeix al debat dels següents puntsA continuació es procedeix al debat dels següents puntsA continuació es procedeix al debat dels següents punts ::::

 

9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A SOL·LICITAR UNA SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT DDICTAMEN RELATIU A SOL·LICITAR UNA SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT DDICTAMEN RELATIU A SOL·LICITAR UNA SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT DDICTAMEN RELATIU A SOL·LICITAR UNA SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT D''''EMPRESA IEMPRESA IEMPRESA IEMPRESA I    
OCUPACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEOCUPACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEOCUPACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEOCUPACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE    
SUBVENCIONS PER AL DESENVOLUPAMENT DE PLANS DE FOMENT TERRITORIAL DELSUBVENCIONS PER AL DESENVOLUPAMENT DE PLANS DE FOMENT TERRITORIAL DELSUBVENCIONS PER AL DESENVOLUPAMENT DE PLANS DE FOMENT TERRITORIAL DELSUBVENCIONS PER AL DESENVOLUPAMENT DE PLANS DE FOMENT TERRITORIAL DEL    
TURISMETURISMETURISMETURISME,,,,    PER A LPER A LPER A LPER A L''''ANYANYANYANY    2014201420142014    ((((ORDRE EMOORDRE EMOORDRE EMOORDRE EMO ////339339339339////2013201320132013))))

1r El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6531, de 31 de desembre de 2013, publica 
l'Ordre EMO/339/2013, de 23 de desembre, pel qual s'aproven les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions per a ens locals de Catalunya per al desenvolupament de plans de foment 
territorial del turisme, i s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2014.

Que el termini per presentar la sol·licitud de concessió de l'esmentada subvenció finalitza el dia 24242424    dededede    
febrer defebrer defebrer defebrer de     2014201420142014.... d'acord amb allò que estableix l'article 3.1 de la convocatòria.

Que d'acord amb el que estableix la base 4. Actuacions i despeses subvencionables, de l'Annex de 
l'esmentada Ordre:
- Seran subvencionables únicament les despeses d'inversió;
- l'IVA només és subvencionable en el cas que el beneficiari/ària de la subvenció tingui la 

consideració de consumidor final;
- la quantia dels ajuts serà com a màxim del 60% de l'import total, IVA inclòs, de l'actuació 

subvencionable i no serà superior a 600.000,00 euros.
- les actuacions objecte de subvenció s'han d'haver iniciat a partir de l'1 de juliol de 2013 o com a 

màxim en el curs de l'any 2014 i hauran d'estar finalitzades el 31 d'octubre de 2015.

2n Que aquest Ajuntament disposa del projecte anomenat  Centre d’Interpretació la Tèrmica de RocaCentre d’Interpretació la Tèrmica de RocaCentre d’Interpretació la Tèrmica de RocaCentre d’Interpretació la Tèrmica de Roca    
UmbertUmbertUmbertUmbert ,,,,    restauració del refrescadorrestauració del refrescadorrestauració del refrescadorrestauració del refrescador,,,,    adequació de patis i enllumenat de l’equipament patrimonialadequació de patis i enllumenat de l’equipament patrimonialadequació de patis i enllumenat de l’equipament patrimonialadequació de patis i enllumenat de l’equipament patrimonial    
RURURURU,,,,    fàbrica de les artsfàbrica de les artsfàbrica de les artsfàbrica de les arts    de Granollersde Granollersde Granollersde Granollers, amb un pressupost total de  612612612612....125125125125,,,,14141414 euros (inclòs el 21% 
d'IVA),  i amb una previsió plurianual (2014-2015) per a executar les diverses actuacions incloses en 
l'esmentat projecte.

Que aquesta actuació permetrà oferir una cadena de valor orientada a la demanda turística, afegint un 
nou recurs als actius de Granollers, 

Que les diverses actuacions es poden incloure dins dels conceptes subvencionables dels apartats b) 
c), d) e) i f) de la Base 4.1 de l'Annex Bases reguladores, de la convocatòria anticipada per a l'any 
2014 per a la concessió de subvencions per a ens locals de Catalunya per al desenvolupament de 
plans de turisme, i cal demanar que sigui subvencionada les despeses amb el 59,96% de l'import 
total, IVA inclòs, de l'actuació subvencionable.



3r Que l'Ajuntament de Granollers no ha sol·licitat ni li han concedit una altra subvenció o ajut per a la 
mateixa actuació.

4t Que per l'esmentat projecte el Consell Comarcal del Vallès Oriental va sol·licitar la seva inclusió en 
la planificació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC) per al període 2013-2016.  El qual 
es va incloure dins de la planificació del PUOSC per a l'anualitat 2015 i una aportació econòmica de 
150.000,00 euros.

Que durant el període de presentació d'al·legacions de l'aprovació inicial de la planificació del PUOSC 
2013-2017, el Consell Comarcal del Vallès Oriental va sol·licitar l 'avançament de l'esmentada actuació 
a l'any 2015.

5è Que el pla de finançament de les despeses subvencionables del projecte   "Centre d’Interpretació la 
Tèrmica de Roca Umbert, restauració del refrescador, adequació de patis i enllumenat de 
l’equipament patrimonial RU, fàbrica de les arts de Granollers",  serà distribuït:

AportacióAportacióAportacióAportació     ImportImportImportImport PercentatgePercentatgePercentatgePercentatge
- Ajuntament de Granollers 92.125,14 € 15,54%
- PUOSC comarcal - CC Vallès Oriental (planificada PUOSC) 150.000,00 € 24,15%
- Departament d'Empresa i Ocupació (subvenció sol·licitada) 367.000,00 € 59,96%

Que l'execució de les esmentades actuacions objectes de la subvenció es preveu en el bienni 
2014-2015, i la planificació pressupuestària plurianual serà distribuïda segons les anualitats següents :

AportacióAportacióAportacióAportació anualitatanualitatanualitatanualitat     
2014201420142014

anualitatanualitatanualitatanualitat
2015201520152015

AplicacióAplicacióAplicacióAplicació
    pressupostàriapressupostàriapressupostàriapressupostària

Ajuntament de Granollers 42.047,64 € 53.077.50 €  H432.33310.62705
PUOSC comarcal - CC Vallès Oriental 0,00 € 150.000,00 €  H432.33310.62705
Departament d'Empresa i Ocupació 62.953.50 € 304.059,50 €  H432.33310.62705

Import total segons anualitatImport total segons anualitatImport total segons anualitatImport total segons anualitat                         150150150150....001001001001,,,,14141414    €€€€ 507507507507....124124124124,,,,00000000    €€€€

6è Que en el Pressupost de l'exercici 2014 hi ha crèdit suficient a l'aplicació pressupostària 
H432.33310.62705 Inversions Roca Umbert, per realitzar l'actuació en la part de les despeses no 
cobertes per  la subvenció.

Que l'Ajuntament manifesta el compromís, en cas de resultar beneficiària de la subvenció, d'efectuar 
en els Pressupostos municipals l'assignació pressupostària necessària per al desenvolupament de 
l'actuació plurianual per satisfer les despeses no cobertes per la subvenció durant el termini 
d'execució de les obres.

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

De conformitat amb el que estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a 
ens locals de Catalunya per al desenvolupament de plans de foment territorial del turisme  (Ordre 
EMO/339/2013, de 23 de desembre, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 
6531, de 31 de desembre de 2013).

De conformitat amb el que estableix l'article 84.2. i) de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, que 
estableix les competències pròpies dels governs locals de Catalunya en matèria relativa a la promoció 
de tot tipus d'activitats de caràcter turístic.

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

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



PrimerPrimerPrimerPrimer :::: Sol·licitar al Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya una 
subvenció de    367367367367....000000000000,,,,00000000    euroseuroseuroseuros (inclòs 21% d'IVA) per a l'actuació anomenada Centre dCentre dCentre dCentre d''''InterpretacióInterpretacióInterpretacióInterpretació     
la Tèrmica de Roca Umbertla Tèrmica de Roca Umbertla Tèrmica de Roca Umbertla Tèrmica de Roca Umbert,,,,    restauració del refrescadorrestauració del refrescadorrestauració del refrescadorrestauració del refrescador,,,,    adequació de patis i enllument deadequació de patis i enllument deadequació de patis i enllument deadequació de patis i enllument de    
llll''''equipament patrimonial RUequipament patrimonial RUequipament patrimonial RUequipament patrimonial RU,,,,    fàbrica de les arts de Granollersfàbrica de les arts de Granollersfàbrica de les arts de Granollersfàbrica de les arts de Granollers, corresponent al 59,96% del cost de 
les actuacions subvencionables de l'actuació, inclosa en els apartats b), c), d) e) i f) de la base 4.1 de 
l'Annex de les Bases reguladores, en el marc de la convocatòria anticipada per a l'any 2014 per a la 
concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a ens locals de Catalunya per al 
desenvolupament de plans de foment territorial del turisme (Ordre EMO/339/2013, de 23 de 
desembre, publicada al DOGC número 6531, de 31.12.2013), de conformitat amb els fets exposats i 
els fonaments de drets invocats.

SegonSegonSegonSegon:::: Manifestar el compromís de dur a terme les actuacions objecte de la subvenció demanada, 
en cas de resultar beneficiari.

TercerTercerTercerTercer :::: Manifestar el compromís, en cas de resultar beneficiària de la subvenció, d'efectuar en els 
Pressupostos municipals l'assignació pressupostària necessària per al desenvolupament de l'actuació 
plurianual per satisfer les despeses no cobertes per la subvenció durant el termini d'execució de les 
obres.

QuartQuartQuartQuart: Facultar a l'il·lustríssim senyor alcalde, Josep Mayoral i Antigas, per tal que signi tots els 
documents necessaris per a dur a bon terme els acords precedents.

CinquèCinquèCinquèCinquè: Remetre al Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya  aquest 
acord junt amb el formulari de sol·licitud en la forma i condicions que estableix la base 5 de l'Annex I 
de l'Ordre EMO/339/2013, de 23 de desembre, a través del mitjà telemàtic extranet de les 
administracions públiques de Catalunya, eacat.cat, junt amb la documentació que en fa esment 
aquesta Ordre. 

APROVAT PER UNANIMITAT

 
10101010).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ESMENAR LDICTAMEN RELATIU A ESMENAR LDICTAMEN RELATIU A ESMENAR LDICTAMEN RELATIU A ESMENAR L''''ERROR MATERIAL DE LERROR MATERIAL DE LERROR MATERIAL DE LERROR MATERIAL DE L''''EXPEDIENT DEXPEDIENT DEXPEDIENT DEXPEDIENT D''''APROVACIÓAPROVACIÓAPROVACIÓAPROVACIÓ    
DELS PLECS DE CLÀUSULES TÈCNIC ADMINISTRATIVES PER LA CONCESSIÓ DDELS PLECS DE CLÀUSULES TÈCNIC ADMINISTRATIVES PER LA CONCESSIÓ DDELS PLECS DE CLÀUSULES TÈCNIC ADMINISTRATIVES PER LA CONCESSIÓ DDELS PLECS DE CLÀUSULES TÈCNIC ADMINISTRATIVES PER LA CONCESSIÓ D''''UNAUNAUNAUNA    
LLICÈNCIA DLLICÈNCIA DLLICÈNCIA DLLICÈNCIA D''''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,,,,    
MARQUESINES DMARQUESINES DMARQUESINES DMARQUESINES D ''''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

En data 11 de febrer de 2014,  la Junta de Govern Local va 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 , per a un període de 4 anys, 

El cànon mínim anual de licitació es va preveure en 11.500 euros més IVA, Així com, en el càlcul del 
preu total de la llicència també es va preveure l 'IVA.

Amb posterioritat a l'aprovació, s'informa que atenent a la naturalesa demanial del bé on s'ubicarà el 
mobiliari urbà, l'Ajuntament de Granollers no haurà de repercutir l'IVA sobre el cànon que pugui 
satisfer el concessionari, d'acord amb l'article 7.9 de la Llei 30/1992 de l’Impost sobre el Valor Afegit.

D'acord amb els fets exposats s'haurà de corregir l'error material de les bases tècnic administratives 
que regeixen l'atorgament de la llicència d'ocupació de la via pública del terme municipal de 
Granollers amb mobiliari urbà publicitari en el seu article IV, en sentit de no incloure l'IVA en el cànon 
mínim anual de licitació, ni en el preu total de la llicència, i es redacta de la forma següent:

IV.1Els concessionaris hauran de satisfer un cànon a l'Ajuntament de Granollers per a l'exercici 
dels drets derivats de l'autorització com a contraprestació per l'ocupació del domini públic per 
a l'explotació publicitària, de conformitat amb el que disposa l'article 62.1 g) del Reglament de 
Patrimoni de les Entitats Locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre. 

Es fixa com a cànon mínim anual de licitació a igualar o millorar a l'alça en la proposició 
econòmica, la quantitat de 11.500 euros. Amb un preu total de la llicència de 46.000 euros per 
al període dels quatre anys.



IV.2A tots els efectes, s’entendrà que les ofertes presentades pels licitadors comprenen, no 
només el preu de la concessió, sinó també els tributs que li siguin d’aplicació segons les 
disposicions de la normativa vigent.

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

- Article 105.2 de la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
que diu: "Las Administraciones públicas, podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de 
oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en 
sus actos".

- Article 7.9 de la Llei 30/1992 de l’Impost sobre el Valor Afegit pel que fa al tractament fiscal del 
cànon de les concessions i autoritzacions administratives

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....    Corregir l'error material del punt primer de l'acord de la Junta de Govern Local de data 11 
de febrer de 2014, pel qual s'aprova 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, en el sentit 
de no incloure l'IVA  d'acord  els fets i fonaments de dret invocats,i que haurà de dir el següent

"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 amb aplicació al codi pressupostari 
H 315.33905 de les anualitats pressupostàries corresponents"

SEGONSEGONSEGONSEGON. Corregir l'error material en la clàusula IV de les bases tècnic administratives que regeixen 
l'atorgament de la llicència d'ocupació de la via pública del terme municipal de Granollers amb 
mobiliari urbà  relativa al cànon de licitació en el sentit de no incloure l 'IVA i amb el redactat següent:

IV.1Els concessionaris hauran de satisfer un cànon a l'Ajuntament de Granollers per a l'exercici 
dels drets derivats de l'autorització com a contraprestació per l'ocupació del domini públic per 
a l'explotació publicitària, de conformitat amb el que disposa l'article 62.1 g) del Reglament de 
Patrimoni de les Entitats Locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre. 

Es fixa com a cànon mínim anual de licitació a igualar o millorar a l'alça en la proposició 
econòmica, la quantitat de 11.500 euros. Amb un preu total de la llicència de 46.000 euros per 
al període dels quatre anys.

IV.2A tots els efectes, s’entendrà que les ofertes presentades pels licitadors comprenen, no 
només el preu de la concessió, sinó també els tributs que li siguin d’aplicació segons les 
disposicions de la normativa vigent. 

APROVAT PER UNANIMITAT

 
11111111).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE ZONESDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE ZONESDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE ZONESDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE ZONES    
BLAVESBLAVESBLAVESBLAVES    ----    GRANOLLERS PROMOCIONSGRANOLLERS PROMOCIONSGRANOLLERS PROMOCIONSGRANOLLERS PROMOCIONS     ----    GENERGENERGENERGENER////DESEMBRE DEDESEMBRE DEDESEMBRE DEDESEMBRE DE     2013201320132013

Primer.- Per acord de Ple de data 29 de novembre de 2009, es va aprovar inicialment el canvi de la 
forma de gestió indirecta per mitjà de concessió administrativa del servei d’estacionament regulat de 
vehicles a la via pública (zona blava) a gestió directa a través de la societat mercantil de capital 
íntegrament públic GRANOLLERS PROMOCIONS, SA. 



Segon.- En data 27 d'abril de 2011 es dicta la Resolució 477/2011 relativa al traspàs efectiu de la zona 
blava i l’Ambicia’t a Granollers Promocions SA a partir de l’1 de maig de 2011.

Tercer.- En data 30 de març de 2011 es va formalitzar entre Granollers Promocions, SA i 
Estacionamientos y Servicios, SA el contracte relatiu a “La prestació dels treballs de control, vigilància 
i recaptació, així com el manteniment integral, de I'aparcament regulat en superfície (zona blava), 
servei de préstec de bicicleta (ambicia't) i I'aparcament públic soterrat a la plac;a de Can Comas, 
Granollers”, adjudicat per acord del Consell d'Administració de Granollers Promocions, SA en sessió 
de data de 27 de gener de 2011, tramitat per procediment obert subjecte a regulació harmonitzada.

Quart.- El Consell d’Administració de Granollers Promocions, SA celebrat en data 04 d’abril de 2013 
va acordar la pròrroga del contracte amb Estacionamientos y Servicios, SA per un període de 2 anys, 
computats des del dia 01/05/2013 al 30/04/2015 així com acceptar la proposta presentada per 
Estacionamientos y Servicios, SA sobre la rebaixa del preu dels serveis per import de 40.000.-€ més 
IVA, per any, i aplicar el nou preu del contracte per import de 671.883,08.-€/any, sense IVA 
(812.978,53.-€ IVA inclòs), a partir del 01/05/2013.

Cinquè.- El Ple de l’Ajuntament de Granollers, en sessió de 26 de març de 2013, va aprovar el 
Dictamen relatiu a ampliació d'estacionament regulat en superfície - zona blava: incorporació, 
eliminació i canvi en la qualificació dels carrers i l'aprovació provisional de la modificació de l'OF 2.11 
(taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies públiques municipals ).

Sisè.- La Junta de Govern local, en sessió de 26 de febrer de 2013, va aprovar la previsió de 
despeses i ingressos del servei de gestió de zones blaves que realitza Granollers Promocions, SA –
Exercici 2013, on es preveu:

Els ingressos previstos són de 1.854.785,08 €.�

Les despeses previstes són 626.999,81 €.�

La diferència és de 1.227.785,27 €, que es distribuirà de la següent manera:

- Ajuntament de Granollers (90%): 1.105.006,74 €

- Granollers Promocions, SA (10%): 122.778,53 €

Setè.- En data 13 de febrer de 2014, el director de  Manteniment de Ciutat i Segurerat ha emès 
informe relatiu a la liquidació del servei de gestió de zones blaves que realitza Granollers Promocions 
SA, període d'1 de gener a 31 de desembre de 2013:

Els ingressos reals obtinguts en aquest període han estat 1.843.008,68 €.

Les despeses reals enregistrades han estat de 619.914,86 €

Diferència : 1.223.093,82 €

En base a l'acord de repartiment del 90% per l' Ajuntament i del 10 % per GPSA d'aquesta diferència, 
la liquidació final corresponent a aquest període ha de ser :

Ajuntament de Granollers : 1.100.784,44 €

GPSA :    122.309,38 €

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

1.- Acord de Ple de data 29 de novembre de 2009 - canvi de gestió del servei d’estacionament regulat 
de vehicles a la via pública (zona blava)

2.-  Resolució d'Alcaldia de 27 d'abril de 2011,  relativa al traspàs efectiu de la zona blava i l’Ambicia’t 
a Granollers Promocions SA 

3.-  Article 188 del Decret 175/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitat i 
serveis dels ens local estableix que:

els serveis públics locals es poden gestionar directa o indirectament, i entre les formes de �

gestió directa es troba la societat mercantil amb capital social íntegrament públic . 



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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-  Aprovar la liquidació de la gestió de zones blaves per part de Granollers Promocions pel 
període 1 de gener a 31 de desembre de 2013:

DIFERÈNCIADIFERÈNCIADIFERÈNCIADIFERÈNCIA %%%%
IngressosIngressosIngressosIngressos

1.843.008,68 €
AJUNTAMENTAJUNTAMENTAJUNTAMENTAJUNTAMENT     ((((90909090    
%)%)%)%) 1.100.784,44 €

DespesesDespesesDespesesDespeses
619.914,86 €

1.223.093,82 €
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS     
PROMOCIONSPROMOCIONSPROMOCIONSPROMOCIONS     ((((10101010    
%)%)%)%)

122.309,38 €

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Imputar els drets reconeguts per import de 1.223.093,82 €,  corresponents a l'exercici 2013, 
en la partida H315.33000:

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-  Reconèixer l'obligació per import de 122.309,38 € amb Granollers Promocions SA, pel servei 
de gestió de zones blaves, amb càrrec a la partida H315.13340.25001 - operació comptable O 
201300097607.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 

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

I no havent-hi altres assumptes per tractar s'aixeca la sessió quan són les disset hores i quinze 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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