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

Va ésser llegit l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, la qual fou aprovada sense cap esmena 
 
2222).-).-).-).-DESPATX OFICIALDESPATX OFICIALDESPATX OFICIALDESPATX OFICIAL ....
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ÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

3333).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR EL PREU PÚBLIC PUBLICACIONS DE LPROPOSTA RELATIVA A APROVAR EL PREU PÚBLIC PUBLICACIONS DE LPROPOSTA RELATIVA A APROVAR EL PREU PÚBLIC PUBLICACIONS DE LPROPOSTA RELATIVA A APROVAR EL PREU PÚBLIC PUBLICACIONS DE L''''AJUNTAMENTAJUNTAMENTAJUNTAMENTAJUNTAMENT     
DE GRANOLLERSDE GRANOLLERSDE GRANOLLERSDE GRANOLLERS,,,,    PER LA VENDA DEL LLIBRE CENTS ANYS DE LPER LA VENDA DEL LLIBRE CENTS ANYS DE LPER LA VENDA DEL LLIBRE CENTS ANYS DE LPER LA VENDA DEL LLIBRE CENTS ANYS DE L''''ESPORT CLUBESPORT CLUBESPORT CLUBESPORT CLUB    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS     ((((1913191319131913----2013201320132013)))),,,,    NÚMNÚMNÚMNÚM....    19191919    DE LA COLDE LA COLDE LA COLDE LA COL....LECCIÓ CONEGUEM GRANOLLERSLECCIÓ CONEGUEM GRANOLLERSLECCIÓ CONEGUEM GRANOLLERSLECCIÓ CONEGUEM GRANOLLERS

L'Ajuntament de Granollers va crear, l'any 1987, la col·lecció Coneguem Granollers, amb l'objectiu de 
difondre de manera assequible temes d'interès local de tots els àmbits: històric, associatiu, cultural, 
patrimonial...  La col·lecció és de caire divulgatiu i s 'adreça al públic en general. 

Actualment la col·lecció compta amb 19 números editats, que arriben a les llibreries de tot el territori a 
través de la distribució de l 'empresa Nordest.

L'aprovació del preu públic de venda del llibre editat per l'Ajuntament, porta per títol Cent anys de 
l'Esport Club Granollers (1913-2013), escrit per la periodista Imma Juncà, que constitueix el número 
19 de la col·lecció Coneguem Granollers.

D'acord amb l'informe de la la tècnica del gabinet d'Imatge i Comunicació de data 12 de febrer de 
2014, el cost de producció del llibre ascendeix a 2.840€ (IVA exclòs) per al conjunt dels 500 llibres 
produïts. D’aquests, únicament se’n posen a la venda 475, quedant la resta (25 unitats) a disposició de 
l’Ajuntament per a la seva distribució entre els equipaments culturals de la ciutat  (com ara biblioteques 
i escoles) i per a intercanvis amb altres institucions . Així doncs, el cost dels llibres destinats a la venda 
se situa en els 2.698€ (IVA exclós), a un preu unitari de 5,68€/llibre.

Pel que fa als ingressos previstos per la venda del llibre, cal distingir entre els ingressos que 
s’obtenen de la venda a través del distribuïdor i els que s’obtenen de la venda directa per part de 
l’Ajuntament. En el cas dels primers, segons el conveni vigent amb la distribuïdora Nordest, SL, 
l’Ajuntament percebria el 50% del preu de venda (IVA exclòs). Es calcula que les unitats posades a 
disposició del distribuïdor són de 385. Pel que fa a la resta de llibres a vendre (90 unitats) seran 
venuts directament per l’Ajuntament, que n’ingressarà el preu públic íntegre que es fixi .

Un cop analitzat el preu de mercat d’aquest tipus de publicació i els costos associats a la seva 
producció, es fixa un preu públic per a la seva venda de 10€ amb l’IVA inclòs, que suposa un preu de 
9,615€ amb IVA exclòs. Atès l’anterior, l’ingrés unitari a percebre pels llibres venuts pel distribuïdor és 
de 4,81€. 

D'acord amb l'informe abans esmentat, en termes absoluts, es preveu un cost de 2.698€ i un ingrés de 
2.716€, mentre que en termes unitaris, el cost de 5,68€/llibre és finançat per un preu promig de 5,72€/
llibre. En conclusió, el preu proposat de 10€ (IVA inclòs) permet  la cobertura total del costos de 
producció i distribució dels llibres posats a la venda . 

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

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

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

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

IVIVIVIV.... Normes reguladores de preus públics, aprovada per l'Ajuntament Ple del dia 29 d'octubre de 2013

De conformitat amb el que disposa l'acord de Ple de 5 de juliol de 2011, en què es delega en la Junta 
de Govern Local, entre d'altres atribucions, l'aprovació dels preus públics que es meritin en la 
prestació de serveis i activitats. 



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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Aprovar, de conformitat amb el que disposa l'article 127, en relació amb l'article 41 del Reial 
decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, 
el preu públic per la venda del llibre Cent anys de l'Esport Club Granollers (1913-2013), en els termes 
següents:

Cent anys de l'Esport Club Granollers (1913-1923) 10,00 €

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-Fixar l'import de venda d'aquesta publicació de l'Ajuntament de Granollers en la quantitat de 
10 euros (10,00 €) IVA inclòs (4%).  Aquest preu públic serà d'aplicació des del moment de la seva 
aprovació. 

TercerTercerTercerTercer ....    Publicar aquest acord per a general coneixement al Butlletí Oficial de la Província i al tauler 
d'edictes de l'Ajuntament.

QuartQuartQuartQuart....    Notificar aquest acord al cap del servei de Gestió Tributària .

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

4444).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A INICIAR LDICTAMEN RELATIU A INICIAR LDICTAMEN RELATIU A INICIAR LDICTAMEN RELATIU A INICIAR L''''EXPEDIENT DE LICITACIÓEXPEDIENT DE LICITACIÓEXPEDIENT DE LICITACIÓEXPEDIENT DE LICITACIÓ,,,,    AUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA I    
APROVAR LA CONTRACTACIÓ I EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS IAPROVAR LA CONTRACTACIÓ I EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS IAPROVAR LA CONTRACTACIÓ I EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS IAPROVAR LA CONTRACTACIÓ I EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I    
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS  PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DEPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS  PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DEPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS  PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DEPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS  PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE    
SEGUIMENT DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ EN REFERÈNCIA A LA CIUTAT DESEGUIMENT DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ EN REFERÈNCIA A LA CIUTAT DESEGUIMENT DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ EN REFERÈNCIA A LA CIUTAT DESEGUIMENT DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ EN REFERÈNCIA A LA CIUTAT DE    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS ,,,,    A ADJUDICAR  MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT IA ADJUDICAR  MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT IA ADJUDICAR  MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT IA ADJUDICAR  MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I    
TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARARTRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARARTRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARARTRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARAR ----NE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITAT ....

Davant la necessitat de disposar cada dia de l'impacte mediàtic que tenen les notícies de la ciutat de 
Granollers a la premsa escrita, el Servei d'Imatge i Comunicació considera imprescindible que 
l'Ajuntament disposi d'un dossier de premsa diari per tal d'avaluar el ressò i la transcendència de la 
premsa local i comarcal i així confeccionar l 'arxiu de premsa històric sobre Granollers.

La cap de Premsa i Comunicació ha emès un informe en el qual es justifica aquesta necessitat i es 
proposa la licitació del servei de seguiment dels mitjans de comunicació, que consistirà en un resum 
diari  dels impactes informatius a la premsa escrita dels mitjans d'àmbit estatal de tot allò que fa 
referència a la ciutat de Granollers per a dos anys amb possibilitat de dos anys mes de pròrroga .

El pressupost anual es de 2.100,00 euros més 441,00 euros d'IVA (21%), que fa un total de 2.541,00 
euros a l'any. El pressupost tipus d'aquesta contractació es calcula en 4.200,00 euros més 882,00 
euros d'IVA (21%) que fa un total de 5.082,00 euros per als dos anys de període executiu.

El valor estimat del contracte es calcula en 8.400,00 euros més 1.764,00 euros d'IVA (21%), el que fa 
un total de 10.164,00 euros.

Atès que la despesa afecta a més d'una anualitat es proposa declarar la plurianualitat del contracte de 
referència amb la següent distribució:

en període executiuen període executiuen període executiuen període executiu ::::
2014201420142014

(d'abril a desembre)
2015201520152015

(de gener a desembre)
2016201620162016

(de gener a març)
Partida pressupostària

Import € IVA 21% Import € IVA 21% Import € IVA 21%
H121.92051.22001 1.575,00 330,75 2.100,00 441,00 525,00 110,25
TOTAL ANY (IVA inclòs) 1.905,75 2.541,00 635,25
TOTAL CONTRACTE PERIODE EXECUTIU           4.200,00 + 882,00 d'IVA = 5.082,00 €



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

2016201620162016
(d'abril a desembre)

2017201720172017
(de gener a desembre)

2018201820182018
(de gener a març)

Partida pressupostària

Import € IVA 21% Import € IVA 21% Import € IVA 21%
H121.92051.22001 1.575,00 330,75 2.100,00 441,00 525,00 110,25
TOTAL ANY (IVA inclòs) 1.905,75 2.541,00 635,25
TOTAL CONTRACTE PERÍODE EXECUTIU+PRORROGA     8.400,00 + 1.764,00 d'IVA = 10.164,00 €

Vistes les característiques del contracte es considera que el procediment més adequat a seguir és el 
procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària .

Caldrà dotar de la suficient consignació pressupostària a la partida H121.92051.22001  dels 
pressupostos dels exercicis afectats per fer front a les despeses que es derivin d 'aquesta contractació.

Atès que el responsable del contracte serà la senyora  Montserrat Garriga i Pineda, cap de Premsa i 
Comunicació de l'Ajuntament de Granollers,  d'acord a l'art. 52 del Text refós de la Llei de contractes 
del sector públic (TRLCSP).

S'han redactat els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques particulars 
corresponents per adjudicar aquesta contractació  mitjançant procediment negociat sense publicitat, 
d'acord amb els articles 174 i 176 a 178 del TRLCSP .

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

Article 10 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), pel que fa a la �

consideració d'aquest contracte com a contracte de serveis.

Articles 22 i 109 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) , pel que fa a la �

necessitat i justificació de la contractació a realitzar.

Article 52  del Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), pel que fa a la �

designació del responsable del contracte.

Article 110 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), pel que fa a �

l'aprovació de l'expedient de contractació.

Article 174 e) del Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), pel que fa a la �

tramitació del contracte de serveis mitjançant procediment negociat sense publicitat .

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Iniciar l'expedient licitatori, autoritzar la despesa i aprovar la contractació per a la prestació 
del servei de seguiment dels mitjans de comunicació en referència a la ciutat de Granollers per un 
import total  de  4.200,00 euros més 882,00 euros  en concepte de 21% d'IVA , el que fa un total de 
5.082,00 euros per a  24 mesos amb possibilitat de 24 mesos mes  de pròrroga , d'acord amb l'informe 
tècnic, els fets i fonaments de dret invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON.  Declarar la plurianualitat del contracte de serveis per a la prestació del servei de seguiment 
dels mitjans de comunicació en referència a la ciutat de Granollers, que s'executarà en els exercicis 
2014 a 2016, d'acord amb la següent distribució:

2014201420142014
(d'abril a desembre)

2015201520152015
(de gener a desembre)

2016201620162016
(de gener a març)

Partida pressupostària

Import € IVA 21% Import € IVA 21% Import € IVA 21%
H121.92051.22001 1.575,00 330,75 2.100,00 441,00 525,00 110,25
TOTAL ANY (IVA inclòs) 1.905,75 2.541,00 635,25
TOTAL CONTRACTE PERIODE EXECUTIU           4.200,00 + 882,00 d'IVA = 5.082,00 €



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

QUARTQUARTQUARTQUART....    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  amb càrrec a la partida pressupostària indicada en el punt segon d'aquest 
acord.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.... Designar com a responsable del contracte a la senyora Montserrat Garriga i Pineda, cap de 
Premsa i Comunicació de l'Ajuntament de Granollers, d'acord amb l'article 52 del TRLCSP.

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

5555).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A A APROVAR EL PADRÓ FISCAL DE LA TAXA PER A LA RECOLLIDADICTAMEN RELATIU A A APROVAR EL PADRÓ FISCAL DE LA TAXA PER A LA RECOLLIDADICTAMEN RELATIU A A APROVAR EL PADRÓ FISCAL DE LA TAXA PER A LA RECOLLIDADICTAMEN RELATIU A A APROVAR EL PADRÓ FISCAL DE LA TAXA PER A LA RECOLLIDA,,,,    
TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DTRACTAMENT I ELIMINACIÓ DTRACTAMENT I ELIMINACIÓ DTRACTAMENT I ELIMINACIÓ D''''ESCOMBRARIES DOMICILIÀRIES I ALTRES RESIDUSESCOMBRARIES DOMICILIÀRIES I ALTRES RESIDUSESCOMBRARIES DOMICILIÀRIES I ALTRES RESIDUSESCOMBRARIES DOMICILIÀRIES I ALTRES RESIDUS    
MUNICIPALS PER A LMUNICIPALS PER A LMUNICIPALS PER A LMUNICIPALS PER A L ''''EXERCICIEXERCICIEXERCICIEXERCICI     2014201420142014

El Servei de Gestió Tributària, ha confeccionat el padró fiscal de la taxa per a la recollida, tractament i 
eliminació d'escombraries domiciliàries i altres residus municipals, corresponent a l'exercici 2014 per 
un import de  3333....041041041041....256256256256,,,,14141414€€€€    (tres milions quaranta un mil dos-cents cinquanta sis euros amb catorze 
cèntims) i amb un càrrec de 25.420 liquidacions.

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

L'Ordenança Fiscal 2.7 de la taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries domiciliàries i 
altres residus municipals per a l'exercici 2014, aprovada ple de l'Ajuntament en sessió del dia  29 
d'octubre de 2013, estableix en els articles 57 i 20.4.s) 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 es disposa en els articles 15 al 19 d’aquest text legal, i a la Llei 6/1993, de 15 de juny, 
reguladora dels residus, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny.

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 ::::    AprovarAprovarAprovarAprovar el padró fiscal de la    taxa per a la recollidataxa per a la recollidataxa per a la recollidataxa per a la recollida,,,,    tractament i eliminació dtractament i eliminació dtractament i eliminació dtractament i eliminació d''''escombrariesescombrariesescombrariesescombraries     
domiciliàries i altres residus municipalsdomiciliàries i altres residus municipalsdomiciliàries i altres residus municipalsdomiciliàries i altres residus municipals, corresponent a l'exercici    2014201420142014,,,,    per un import de        
3333....041041041041....256256256256,,,,14141414€€€€    (tres milions quaranta un mil dos-cents cinquanta sis euros amb catorze cèntims) i amb 
un càrrec de 25252525....420420420420    liquidacionsliquidacionsliquidacionsliquidacions     amb aplicació a la partida pressupostària d'ingressos 
2014201420142014....HHHH311311311311....30200302003020030200....

SegonSegonSegonSegon::::    Exposar al públic aquests padrons mitjançant l'anunci previ en el Butlletí Oficial de la 
Província, als efectes de consultes i reclamacions. 

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 



6666).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PADRÓ FISCAL DE PREUS PÚBLICS PER ALSDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PADRÓ FISCAL DE PREUS PÚBLICS PER ALSDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PADRÓ FISCAL DE PREUS PÚBLICS PER ALSDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PADRÓ FISCAL DE PREUS PÚBLICS PER ALS    
SERVEIS DE RECOLLIDASERVEIS DE RECOLLIDASERVEIS DE RECOLLIDASERVEIS DE RECOLLIDA ,,,,    I TRACTAMENT DE RESIDUS COMERCIALSI TRACTAMENT DE RESIDUS COMERCIALSI TRACTAMENT DE RESIDUS COMERCIALSI TRACTAMENT DE RESIDUS COMERCIALS ,,,,    EXERCICI DEEXERCICI DEEXERCICI DEEXERCICI DE     2014201420142014....

PrimerPrimerPrimerPrimer :::: El Servei de Gestió Tributària, ha confeccionat el padró fiscal dels preus públics pels serveis  
de recollida i tractament de residus comercials , corresponent a l'exercici 2014.

SegonSegonSegonSegon:::: L'import d'aquest padró és de 1.665.900,32.-euros més IVA de 166.593,14.-euros, i amb un 
càrrec total de 2.773 liquidacions.

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

IIII L'article 106 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, l’article 127 del 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i de conformitat amb els articles 41 i 
següents del mateix text refós, s’estableixen preus públics per la prestació del servei de recollida de 
residus comercials i industrials assimilables a municipals definits per Llei 15/2003 de 13 de juny, de 
modificació de la Llei 6/1993 de 13 de juliol, reguladora dels residus i per la prestació de serveis 
especials de neteja i recollida d’altres residus, de sol·licitud i recepció voluntària i que poden ésser 
prestats al terme municipal pel sector privat .

IIIIIIII D'acord amb l'Ordenança Fiscal de 2014. L'epígraf 17, preus públics pels serveis de recollida i 
tractament de residus comercials, aprovada definitivament pel ple de l'Ajuntament en sessió del dia 29 
d'octubre de 2013.

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 dels preus públics pels serveis de recollida i tractament de residus 
comercials corresponent a l'exercici 2014, per un import de 1.665.900,32.-euros més IVA de 
166.593,14.-euros, amb un càrrec total de 2.773 liquidacions, amb aplicació a la partida 
pressupostaria d'ingressos 2014.H311.34940

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

7777).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DEL PADRÓ FISCAL DE LAPROVACIÓ DEL PADRÓ FISCAL DE LAPROVACIÓ DEL PADRÓ FISCAL DE LAPROVACIÓ DEL PADRÓ FISCAL DE L''''IMPOST SOBRE BENSIMPOST SOBRE BENSIMPOST SOBRE BENSIMPOST SOBRE BENS    
IMMOBLES DE NATURALESA URBANA I TAXA DE CLAVEGUERAMIMMOBLES DE NATURALESA URBANA I TAXA DE CLAVEGUERAMIMMOBLES DE NATURALESA URBANA I TAXA DE CLAVEGUERAMIMMOBLES DE NATURALESA URBANA I TAXA DE CLAVEGUERAM ,,,,    EXERCICIEXERCICIEXERCICIEXERCICI     2014201420142014

El Servei de Gestió Tributària ha generat el padró de l'Impost sobre bens immobles de naturalesa 
urbana i taxa de clavegueram corresponent a l'exercici 2014.

L'import del padró fiscal  2014 de l'Impost sobre bens immobles de naturalesa urbanaImpost sobre bens immobles de naturalesa urbanaImpost sobre bens immobles de naturalesa urbanaImpost sobre bens immobles de naturalesa urbana és de 
16161616....954954954954....532532532532,,,,49494949€€€€ (setze milions nou-cents cinquanta quatre mil cinc-cents trenta dos euros amb 
quaranta nou cèntims) i amb un càrrec de 46.459 liquidacions.

 L'import del padró fiscal 2014 de la taxa de clavegueramtaxa de clavegueramtaxa de clavegueramtaxa de clavegueram, és de    1111....361361361361....708708708708,,,,27272727€€€€ (un milió tres-cents 
seixanta un mil set-cents vuit euros amb vint-i-set cèntims) i amb un càrrec de 30.762 liquidacions.

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

L'Ordenança Fiscal 1.1 de l’Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana i l'Ordenança Fiscal 
2.6 de la taxa de clavegueram per a l'exercici 2014, aprovada pel Ple de l'Ajuntament de Granollers en 
sessió del 29 d'octubre de 2013, estableix l'Impost d'acord amb l'article 60 del Reial Decret Legislatiu 



2/2004, de 5 de març i la taxa d'acord amb l'article 57 de la mateixa disposició normativa, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i de conformitat al 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 ::::    AprovarAprovarAprovarAprovar el padró fiscal de l'Impost sobre bens immobles de naturalesa urbanaImpost sobre bens immobles de naturalesa urbanaImpost sobre bens immobles de naturalesa urbanaImpost sobre bens immobles de naturalesa urbana, corresponent 
a l'exerciciexerciciexerciciexercici  2012012012014444, d'un import total de 16161616....954954954954....532532532532,,,,49494949€€€€ (setze milions nou-cents cinquanta quatre mil 
cinc-cents trenta dos euros amb quaranta nou cèntims) i amb un càrrec de 46464646....459459459459    liquidacionsliquidacionsliquidacionsliquidacions ,,,,    amb 
aplicació a la partida pressupostària d'ingressos 2014201420142014....HHHH130130130130....11300113001130011300....

SegonSegonSegonSegon::::    AprovarAprovarAprovarAprovar el padró fiscal de la taxa de clavegueramtaxa de clavegueramtaxa de clavegueramtaxa de clavegueram, corresponent a l'exerciciexerciciexerciciexercici     2012012012014444, d'un import 
total de 1111....361361361361....708708708708,,,,27272727€€€€ (un milió tres-cents seixanta un mil set-cents vuit euros amb vint-i-set cèntims) 
i amb un càrrec de 30303030....762762762762    liquidacionsliquidacionsliquidacionsliquidacions ,,,,    amb aplicació a la partida pressupostària d'ingressos 
2014201420142014....HHHH311311311311....30100301003010030100....

TercerTercerTercerTercer ::::    Exposar al públic aquests padrons mitjançant l'anunci previ en el Butlletí Oficial de la 
Província, als efectes de consultes 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
 

8888).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A SOL·LICITARPROPOSTA RELATIVA A SOL·LICITARPROPOSTA RELATIVA A SOL·LICITARPROPOSTA RELATIVA A SOL·LICITAR,,,,    EN NOM DE GRANOLLERS MERCATEN NOM DE GRANOLLERS MERCATEN NOM DE GRANOLLERS MERCATEN NOM DE GRANOLLERS MERCAT,,,,    UNAUNAUNAUNA    
SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PEL COFINANÇAMENT D’ACCIONSSUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PEL COFINANÇAMENT D’ACCIONSSUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PEL COFINANÇAMENT D’ACCIONSSUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PEL COFINANÇAMENT D’ACCIONS    
FORMATIVES PER A L’ANYFORMATIVES PER A L’ANYFORMATIVES PER A L’ANYFORMATIVES PER A L’ANY    2014201420142014    EN L’ÀMBIT DE “RECULL DEN L’ÀMBIT DE “RECULL DEN L’ÀMBIT DE “RECULL DEN L’ÀMBIT DE “RECULL D''''ACTIVITATS DE SUPORT ALACTIVITATS DE SUPORT ALACTIVITATS DE SUPORT ALACTIVITATS DE SUPORT AL    
TEIXIT EMPRESARIAL” DE LTEIXIT EMPRESARIAL” DE LTEIXIT EMPRESARIAL” DE LTEIXIT EMPRESARIAL” DE L''''ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCALÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCALÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCALÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL,,,,    EN EL MARCEN EL MARCEN EL MARCEN EL MARC    
DEL CATÀLEG DE SERVEISDEL CATÀLEG DE SERVEISDEL CATÀLEG DE SERVEISDEL CATÀLEG DE SERVEIS     2014201420142014    DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALSDEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALSDEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALSDEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS     2012201220122012----2015201520152015””””

1111.... El 31313131    de maig dede maig dede maig dede maig de    2012201220122012, el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar el Pla “Xarxa de GovernsPla “Xarxa de GovernsPla “Xarxa de GovernsPla “Xarxa de Governs    
LocalsLocalsLocalsLocals     2012201220122012----2015201520152015””””,,,, que és l'instrument preferent per a l'exercici de les funcions d'assistència i 
cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el seu ProtocolProtocolProtocolProtocol  general, que té com a finalitat 
establir el marc general i la metodologia d'implementació de les actuacions i dels recursos del Pla .

2222....    Atès el que disposa l'articlearticlearticlearticle     5555    del Protocol ddel Protocol ddel Protocol ddel Protocol d''''Adhesió de la Diputació de BarcelonaAdhesió de la Diputació de BarcelonaAdhesió de la Diputació de BarcelonaAdhesió de la Diputació de Barcelona: “Són 
destinataris del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”: els municipis de les comarques de 
Barcelona, en tant que, d’acord amb l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, els municipis són ens 
bàsics de l’organització territorial de Catalunya.

3333....    En el seu articlearticlearticlearticle     2222....a de les instruccions da de les instruccions da de les instruccions da de les instruccions d''''adhesió al Protocol Generaladhesió al Protocol Generaladhesió al Protocol Generaladhesió al Protocol General    del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015”, s'estableix que els municipis de les comarques de Barcelona en adherir-se, 
relacionaran els ens instrumentals que d’ells depenguinrelacionaran els ens instrumentals que d’ells depenguinrelacionaran els ens instrumentals que d’ells depenguinrelacionaran els ens instrumentals que d’ells depenguin a efectes de que, en els termes que 
prevegin els règims de concertació o la normativa específica corresponent, els ens instrumentals deels ens instrumentals deels ens instrumentals deels ens instrumentals de    
referència puguin ser destinataris del Pla “Xarxa de Governs Localsreferència puguin ser destinataris del Pla “Xarxa de Governs Localsreferència puguin ser destinataris del Pla “Xarxa de Governs Localsreferència puguin ser destinataris del Pla “Xarxa de Governs Locals    2012201220122012----2015201520152015””””    si així ho decideix 
l’Ajuntament respectiu.

4444.... Un dels recursos econòmics concertables són les actuacions del règim regulador del Catàleg de 
Serveis 2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.

5555....    El dia 30303030    de gener dede gener dede gener dede gener de    2014201420142014, la Junta de Govern Local de la Diputació de Barcelona aprovà el 
Catàleg de concertació de l'any 2014, el seu règim regulador i la convocatòria anual per a la 
concessió de recursos.

6666.... Granollers MercatGranollers MercatGranollers MercatGranollers Mercat    és l'entitat pública empresarial local adscrita a l'Àrea de Govern i Economia de 
l'Ajuntament de Granollers. Segons l’articlel’articlel’articlel’article     3333    dels seus Estatutsdels seus Estatutsdels seus Estatutsdels seus Estatuts, la seva finalitat és la de promoure 
el desenvolupament local i el creixement econòmic equilibrat del municipi, així com vetllar per la 
seva cohesió territorial i social mitjançant la prestació de serveis als ciutadans i a les empreses del 



municipi i de la seva àrea d’influència en matèria de promoció econòmicaen matèria de promoció econòmicaen matèria de promoció econòmicaen matèria de promoció econòmica ,,,,    comercialcomercialcomercialcomercial ,,,,    turística i firalturística i firalturística i firalturística i firal ....

7777....    Atès el que disposa l'article 84.2 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, segons el qual "els 
governs locals de Catalunya tenen en tot cas competències pròpies sobre les matèries següents, en 
els termes que determinin les lleis: i) La regulació de l'establiment d'autoritzacions i promocions de 
tot tipus d'activitats econòmiques especialment les de caràcter comercial, artesanal i turístic i foment 
de l'ocupació".

8888....    Cada any, el “Recull d'activitats de suport al teixit empresarial” el sol·licita Granollers MercatGranollers MercatGranollers MercatGranollers Mercat, però 
atès el canvi en el sistema d'adhesió a la Xarxa de Municipis que la Diputació va engegar l’any 2013, 
és l'Ajuntament de Granollers qui ha de sol·licitar, en nom de Granollers Mercat, un ajut delajut delajut delajut del    75757575%%%%    deldeldeldel    
cost total de les següents accionscost total de les següents accionscost total de les següents accionscost total de les següents accions ::::

NOM DE L'ACCIÓ
CODI 
XGL

SUBVEN
CIÓ

COST 
TOTAL DE 

L'ACCIÓ

Creativitat en acció S/IN1 270,00 360,00

Mentre estàs a l'atur, treballa amb les idees SE/IN16 450,00 600,00

Elaboració i presentació d'ofertes atractives per a ls clients S/MK2 435,00 580,00

Elevator Pitch - Comunicació eficient: aprendre a c onvèncer i 
emocionar

SE/PE1
3 540,00 720,00

Les claus per convertir una idea en negoci SE/IN2 540,00 720,00

Com posar els preus als meus productes o serveis SE/IN5 412,50 550,00

Com fer l'estudi de mercat de la teva idea de negoc i SE/IN13 412,50 550,00

El millor emplaçament per ubicar el meu negoci
SE/PM1
7 540,00 720,00

Vendes per a no comercials SE/PM7 540,00 720,00

Estratègies de comunicació on i off line T/HD42 990,00 1.320,00

El networking on-line i presencial. Amb pràctica d' speed 
networking T/NC5 720,00 960,00

Un post-it sobre comptabilitat i un altre sobre fis cal S/EF23 435,00 580,00

Co-crea amb ell teu client i fidelitza'l S/IN9 270,00 360,00

La teva empresa i els teus productes es poden vendr e a 
l'exterior !! S/IT7 360,00 480,00

La gestio eficaç del temps és molt rendible S/HD13 435,00 580,00

Com planificar una web d'empresa de forma efectiva S/MK4 435,00 580,00

Total general 7.785,00 10.380,00

9999.... L'Ajuntament de Granollers, com a ens aglutinador de les administracions locals, pot sol·licitar en 
nom de Granollers Mercat, l’atorgament de subvencions per a l'execució de determinats projectes, tot 
i que l'execució la realitza l'ens adscrit que és qui finalment ho justificarà davant la Diputació de 
Barcelona.

10101010.... Atès que està prevista aquesta despesa, per a cofinançar el cost de l'impartició d'aquestes 
accions, en el pressupost de l'exercici 2014 de Granollers Mercat, concretament al centre de cost 
005005005005....DINEMPDINEMPDINEMPDINEMP.

11111111.... Vist informe favorable de data 25 de març 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 .-.-.-.-    Sol·licitar  una subvencióSol·licitar  una subvencióSol·licitar  una subvencióSol·licitar  una subvenció dededede    7777....785785785785,,,,00000000    euroseuroseuroseuros,,,,    en nom de Granollers Mercaten nom de Granollers Mercaten nom de Granollers Mercaten nom de Granollers Mercat,,,,    a    la Diputació 
de Barcelona, per al cofinançament de les accions del “Recull d“Recull d“Recull d“Recull d''''activitats de suport al teixitactivitats de suport al teixitactivitats de suport al teixitactivitats de suport al teixit    
empresarial”empresarial”empresarial”empresarial” , en el marc del Catàleg de serveis 2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, 
d'acord amb el següent detall:

NOM DE L'ACCIÓ
CODI 
XGL

SUBVE
NCIÓ

Creativitat en acció S/IN1 270,00

Mentre estàs a l'atur, treballa amb les idees SE/IN16 450,00

Elaboració i presentació d'ofertes atractives per a ls clients S/MK2 435,00

Elevator Pitch - Comunicació eficient: aprendre a c onvèncer i emocionar SE/PE13 540,00

Les claus per convertir una idea en negoci SE/IN2 540,00

Com posar els preus als meus productes o serveis SE/IN5 412,50

Com fer l'estudi de mercat de la teva idea de negoc i SE/IN13 412,50

El millor emplaçament per ubicar el meu negoci SE/PM17 540,00

Vendes per a no comercials SE/PM7 540,00

Estratègies de comunicació on i off line T/HD42 990,00

El networking on-line i presencial. Amb pràctica d' speed networking T/NC5 720,00

Un post-it sobre comptabilitat i un altre sobre fis cal S/EF23 435,00

Co-crea amb ell teu client i fidelitza'l S/IN9 270,00

La teva empresa i els teus productes es poden vendr e a l'exterior !! S/IT7 360,00

La gestio eficaç del temps és molt rendible S/HD13 435,00

Com planificar una web d'empresa de forma efectiva S/MK4 435,00

Total general 7.785,00

SegonSegonSegonSegon....- Notificar l'acord a la Diputació de Barcelona.

APROVAT PER UNANIMITAT

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

9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA SEGONA JUSTIFICACIÓ PARCIAL DE LA SUBVENCIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA SEGONA JUSTIFICACIÓ PARCIAL DE LA SUBVENCIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA SEGONA JUSTIFICACIÓ PARCIAL DE LA SUBVENCIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA SEGONA JUSTIFICACIÓ PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ    
CONCEDIDA PER LA COMISSIÓ EUROPEA EN EL MARC DEL PROJECTE DCONCEDIDA PER LA COMISSIÓ EUROPEA EN EL MARC DEL PROJECTE DCONCEDIDA PER LA COMISSIÓ EUROPEA EN EL MARC DEL PROJECTE DCONCEDIDA PER LA COMISSIÓ EUROPEA EN EL MARC DEL PROJECTE D''''ÀMBIT EUROPEUÀMBIT EUROPEUÀMBIT EUROPEUÀMBIT EUROPEU    
""""GREEN PARTNERSHIPSGREEN PARTNERSHIPSGREEN PARTNERSHIPSGREEN PARTNERSHIPS """"

En desembre de 2012 el “MED Selection Committee” del programa Interreg IVB MED va aprovar el 



projecte GREEN PARTNERSHIPS tal com consta en el web del programa a la llista de projectes 
aprovats.

L’Ajuntament de Granollers havia sol·licitat a la Comissió Europea la quantitat de  119.625,00 euros pel 
desenvolupament del projecte GREEN PARTNERSHIPS, corresponent al 75% de l'import a justificar, i 
una contrapartida nacional de 39.875,00 euros restants aprovada per la Junta de Govern Local de 24 
d'abril de 2012. La quantitat total a justificar a la seva finalització per part de l'ajuntament de 
Granollers és de 159.500 euros.

En data 29 de gener de 2012 es va aprovar per Junta de Govern Local l'acceptació de subvenció de 
l'Ajuntament de Granollers a la Comissió Europea per al projecte GREEN PARTNERSHIPS i va 
aplicar el nou ingrés a la partida .49705 - UE projecte Green Partnerships.

El programa Interreg IVB MED estableix dos mesos després de cada semestre (31 d'agost i 28 de 
febrer de cada exercici en què es desenvolupa el projecte) i una amb data 31 de juliol de 2015 pel 
darrer període de despeses perquè el soci realitzi el certificat de les successives justificacions parcials 
del projecte.

L'Ajuntament de Granollers, des de la seva intervenció, ha hagut de verificar els costos assumits 
imputables al projecte en les partides de personal i les habilitades específicament per despeses del 
projecte GREEN PARTNERSHIPS, partida de despeses “H211.17213.22699”.

En data 26 de novembre de 2013 la Junta de Govern Local va aprovar la justificació corresponent al 
primer període d'execució, despeses realitzades i pagades entre l'1 de gener i 30 de juny de 2013. En 
aquest cas, la despesa justificada i validada va ser de 12.537,48 euros, dels quals el 75%, 9.403,11 € 
s'imputen a la subvenció.

Enguany s'ha presentat la segona justificació i el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
ha validat la justificació per aquest període d'execució, despeses realitzades i pagades entre l'1 de 
juliol i 31 de desembre de 2013. En aquest cas, la despesa justificada i validada ha estat de 25.828,75 
euros, dels quals el 75%, 19.371,56 € s'imputen a la subvenció.

Atès l'informe favorable a l'aprovació de l'esmentada justificació del tècnic del Servei de Processos 
Estratègics i Programació, de data 25 de febrer de 2014.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

1111rrrr.... La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2222nnnn....    La resolució d'Alcaldia núm. 673 d'11 de juny de 2011, que en el seu punt primer, apartat sisè, 
lletra a) de la part dispositiva explicita que correspon a la Junta de Govern Local l'aprovació de 
l'acceptació de les subvencions i l 'aprovació de la seva justificació.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Aprovar la segona justificació parcial de la subvenció concedida per la Comissió Europea en 
el marc del projecte d'àmbit europeu "GREEN PARTNERSHIPS", corresponent al segon període 
d'execució, entre l'1 de juliol de 2013 i el 31 de desembre de 2014, per un import de 25.828,75 euros, 
dels quals el 75%, 19.371,56 € s'imputen a la subvenció.

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 LA SEGONA JUSTIFICACIÓ PARCIAL DE LADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA SEGONA JUSTIFICACIÓ PARCIAL DE LADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA SEGONA JUSTIFICACIÓ PARCIAL DE LADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA SEGONA JUSTIFICACIÓ PARCIAL DE LA    
SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA COMISSIÓ EUROPEA EN EL MARC DEL PROJECTESUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA COMISSIÓ EUROPEA EN EL MARC DEL PROJECTESUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA COMISSIÓ EUROPEA EN EL MARC DEL PROJECTESUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA COMISSIÓ EUROPEA EN EL MARC DEL PROJECTE    
DDDD''''ÀMBIT EUROPEUÀMBIT EUROPEUÀMBIT EUROPEUÀMBIT EUROPEU     """"SUDSUDSUDSUD''''EAUEAUEAUEAU----2222""""

El 19 d'octubre de 2012 el “Comitè de Programació” del programa Interreg IVB SUDOE va aprovar el 
projecte SUD'EAU-2 tal com consta en el web del programa a la llista de projectes aprovats .

L’Ajuntament de Granollers havia sol·licitat a la Comissió Europea la quantitat de 143.421 euros pel 
desenvolupament del projecte SUD'EAU-2, corresponent al 75% de l'import a justificar, i aportava una 
contrapartida nacional de 47.807 euros restants aprovada en sessió plenària de data 31 de juliol de 
2012. La quantitat total a justificar a la seva finalització per part de l'ajuntament de Granollers és de 
191.228 euros.

En data 20 de novembre de 2012 es va aprovar per Junta de Govern Local l'acceptació de subvenció 
de l'Ajuntament de Granollers a la Comissió Europea per al projecte SUD'EAU-2 i va aplicar el nou 
ingrés a la partida d’ingrés H211.49704 - UE projecte europeu SUDEAU. 

El programa Interreg IVB SUDOE estableix les dates del 15 d'abril i el 15 d'octubre de cada exercici en 
què es desenvolupa el projecte (2013-2014) i el 15 de febrer 2015, pel darrer període de despeses, 
perquè cada soci realitzi el certificat  (Model A1) de les successives justificacions parcials del projecte . 
L'Ajuntament de Granollers, des de la seva Intervenció, ha hagut de verificar els costos assumits 
imputables al projecte en les partides de personal i les habilitades específicament per despeses del 
projecte SUD'EAU-2, partida de despeses H211.17212.22699. 

En data 24 de setembre de 2013 la Junta de Govern Local va aprovar la justificació corresponent al 
primer període d'execució, despeses realitzades i pagades abans de 31 de març de 2013. En aquest 
cas, la despesa justificada i validada ha estat de 13.084,46 euros, dels quals el 75%, 9.813,00 € 
s'imputen a la subvenció.

Enguany s'ha presentat la segona justificació i el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
ha validat la justificació per aquest període d'execució, despeses realitzades i pagades abans de 30 
de setembre de 2013. En aquest cas, la despesa justificada i validada ha estat de 13.394,80 euros, 
dels quals el 75%, 10.046,10 € s'imputen a la subvenció.

Atès l'informe favorable a l'aprovació de l'esmentada justificació del tècnic del Servei de Processos 
Estratègics i Programació, de data 25 de febrer de 2014.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

1111rrrr.... La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2222nnnn....    La resolució d'Alcaldia núm. 673 d'11 de juny de 2011, que en el seu punt primer, apartat sisè, 
lletra a) de la part dispositiva explicita que correspon a la Junta de Govern Local l'aprovació de 
l'acceptació de les subvencions i l 'aprovació de la seva justificació.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Aprovar la segona justificació parcial de la subvenció concedida per la Comissió Europea en 
el marc del projecte d'àmbit europeu "SUD'EAU-2", corresponent al segon període d'execució, entre l'1 
d'abril de 2013 i el 30 de setembre de 2013, per un import de  13.394,80 euros, dels quals el 75%, 
10.046,10 € s'imputen a la subvenció.

APROVAT PER UNANIMITAT
 



11111111).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR EL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIALPROPOSTA RELATIVA A APROVAR EL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIALPROPOSTA RELATIVA A APROVAR EL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIALPROPOSTA RELATIVA A APROVAR EL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL    
CORRESPONENT A LA DESPESA DE LES TAXES PER RESERVA DE DOMINI RADIOELÈCTRICCORRESPONENT A LA DESPESA DE LES TAXES PER RESERVA DE DOMINI RADIOELÈCTRICCORRESPONENT A LA DESPESA DE LES TAXES PER RESERVA DE DOMINI RADIOELÈCTRICCORRESPONENT A LA DESPESA DE LES TAXES PER RESERVA DE DOMINI RADIOELÈCTRIC    
DE LES FREQÜÈNCIES BBDE LES FREQÜÈNCIES BBDE LES FREQÜÈNCIES BBDE LES FREQÜÈNCIES BB----9500042950004295000429500042    ((((RADIO GRANOLLERSRADIO GRANOLLERSRADIO GRANOLLERSRADIO GRANOLLERS))))    I BBI BBI BBI BB----9600190960019096001909600190    ((((RADIORADIORADIORADIO    
COMANDAMENTS POLICIA LOCALCOMANDAMENTS POLICIA LOCALCOMANDAMENTS POLICIA LOCALCOMANDAMENTS POLICIA LOCAL ))))

L'Ajuntament de Granollers disposa de llicència d'explotació de sistemes de comunicació per emissió 
de radiofreqüència, que concedeix la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat del 
Coneixement, depenent del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.

D'acord amb el que disposa l'article 16 del Reial Decret 1620/2005 de 30 de desembre, en el que es 
regula la taxa per reserva de domini radioelèctric, establerta en l'apartat 3 de l'Annex I de la Llei 
32/2003 de 3 de novembre, algunes freqüències estan subjectes a una taxa anual.

Aquest és el cas de les freqüències amb referència BB-9500042 i BB-9600190, que corresponen 
respectivament a l'enllaç d'emissió de Radio Granollers i la que utilitzen els comandaments de la 
Policia Local. La taxa anual per aquestes freqüències és de 247,88 euros i 228,62 euros, 
respectivament..

El Servei de Sistemes d'Informació ha tingut coneixement de la liquidació d'aquesta taxa a partir de 
l'exercici 2010, desconeixent qui rebia la liquidació amb anterioritat, així com que la liquidació 
d'aquesta taxa per l'exercici 2009 ha vingut compensada en la participació municipal de tributs del 
mes d'octubre de 2010.

Atès l'informe emès pel cap del Servei de Sistemes d'Informació i Comunicació, en data 31 d'octubre 
de 2013, en què es justifica que no s'ha seguit el procediment legalment establert per a la tramitació 
d'aquesta despesa atenent a que no va tenir coneixement fins el 28 d'octubre de 2013, i que alhora 
indica que en posteriors ocasions s'ajustarà l'actuació administrativa al què disposa la normativa 
vigent.

Atesa la suficient consignació pressupostària a la partida H260.92020.21600 "Manteniment equips 
informàtics suport informàtic".

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret     

1. L'article 16 del Reial Decret 1620/2005 de 30 de desembre, pel que es regulen les taxes establertes 
en la Llei 32/2003, de 3 de novembre, General de Telecomunicacions.

2. Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que se aprova el text refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals, que en la seva disposició addicional quarta estableix la forma de 
compensació i responsabilitat dels deutes de les entitats locals amb creditors públics i diu: "L’Estat pot 
compensar els deutes ferms contrets amb aquest per les entitats locals amb càrrec a les ordres de 
pagament que s’emetin per satisfer la seva participació en els tributs de l’Estat ".

3. L'article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel que es desenvolupa el capítol primer del 
títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes locals, en matèria de 
pressupostos, relatiu al reconeixement extrajudicial de crèdits .

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 reconeixement extrajudicial de les despeses de 247,88 € i de 228,62 €, en 
conceptes de taxes per reserva de domini radioelèctric de les freqüències BB-9500042 (Radio 
Granollers) i BB-9600190 (Radio comandaments Policia Local), respectivament, a la Secretaria de 
Estat de Telecomunicacions i Societat del Coneixement, amb CIF S2800214E, amb càrrec a la partida 
pressupostària H260.92020.21600 "Manteniment equips informàtics suport informàtic". Consignades 
en els documents comptables ADO, amb números 201400007302, per import de 247,88 € i el 
2014000073303, per import de 228,62 €.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Restar assabentada de la compensació de les taxes detallades al punt anterior amb la 
participació municipal de tributs del mes d'octubre de 2010 a la Hisenda Pública, amb CIF 
Q2876001E. Consignat als documents comptables I201000679475, PNP 201000691042 I 
PNP201000691041.

APROVAT PER UNANIMITAT



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

12121212).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''AUTORITZACIÓ DEL TRASPÀS DE LA CONCESSIÓ DELS DRETSAUTORITZACIÓ DEL TRASPÀS DE LA CONCESSIÓ DELS DRETSAUTORITZACIÓ DEL TRASPÀS DE LA CONCESSIÓ DELS DRETSAUTORITZACIÓ DEL TRASPÀS DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS    
FUNERARISFUNERARISFUNERARISFUNERARIS

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

Per aquest motiu, el senyor Vicenç Sáez de Tejada Escandón, amb NIF 40969117E, ha sol·licitat en 
data 27 de gener de 2014, amb núm. de registre d'entrada 1403, el traspàs de la concessió al seu 
favor de la següent sepultura:

RefRefRefRef.... NNNN.... ClClClCl.... QQQQ.... PisPisPisPis Antic titularAntic titularAntic titularAntic titular Nou titularNou titularNou titularNou titular NIFNIFNIFNIF ParentiuParentiuParentiuParentiu
00775 80 3a 3 2n María Escandón García Vicenç Sáez de Tejada Escandón 40969117E Filla

S'ha comprovat que la Taxa dels drets de conservació del padró fiscal de l'exercici 2012, aprovat per 
acord de Junta de Govern Local de data 23 de juliol de 2013 del nínxol abans esmentat a nom de la 
senyora María Escandón García, difunta en data 19 de juny de 2009, es troba pendent de pagament, 
tanmateix la Taxa de l'exercici 2013, va ser liquidada dins del termini de període voluntari .

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

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

L'Ordenança Fiscal 2.5. Taxa de Cementiri Municipal, en el seu epígraf 7è. Traspassos de 
concessions. Punt 1. Els traspassos entre parents per consanguinitat i/o afinitat de primer grau i 2n 
grau satisfaran el 7% dels drets assenyalats a l'epígraf 1r. Punt 2. Els traspassos entre parents de 3r 
grau de consanguinitat i/o afinitat, satisfaran el 19% dels drets assenyalats a l'epígraf 1r. Punt 3. Els 
traspassos entre parents a partir de 4rt grau de consanguinitat i/o afinitat, satisfaran el 75% dels drets 
assenyalats a l'epígraf 1r. L'epígraf 6è, relatiu a l'expedició de títols i permisos. I l'epígraf 4t. Drets de 
conservació.

Article 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària: "En els tributs de cobrament 
periòdic per rebut, una vegada notificada la liquidació corresponent a l'alta en el respectiu registre, 
padró o matrícula, es poden notificar col·lectivament les successives liquidacions mitjançant edictes 
que ho adverteixin. L'augment de base imposable sobre la resultant de les declaracions s'ha de 
notificar al contribuent amb expressió concreta dels fets i elements addicionals que el motivin , excepte 
quan la modificació provingui de revaloritzacions de caràcter general autoritzades per les lleis ".

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 concessió dels drets funeraris següent:

RefRefRefRef.... NNNN.... ClClClCl.... QQQQ.... PisPisPisPis Nou titularNou titularNou titularNou titular NIFNIFNIFNIF ParentiuParentiuParentiuParentiu
Taxa drets deTaxa drets deTaxa drets deTaxa drets de

conservació anualconservació anualconservació anualconservació anual
00775 80 3a 3 2n Vicenç Sáez de Tejada Escandón 40969117E Filla 12,30 €



SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.- Aprovar la liquidació de la Taxa de Cementiri Municipal, de conformitat amb l'Ordenança 
Fiscal 2.5, epígraf 7è. Traspassos de concessions, l'epígraf 6è. per l'expedició del títol, i l'epígraf 4t. 
Drets de conservació, de l'exercici 2012:

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular Import traspàsImport traspàsImport traspàsImport traspàs Import títolImport títolImport títolImport títol Drets conservacióDrets conservacióDrets conservacióDrets conservació Total EurosTotal EurosTotal EurosTotal Euros
40969117E Vicenç Sáez de Tejada Escandón 91,21 € 31,35 € 12,30 € 134134134134,,,,86868686    €€€€

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Revocar la Taxa dels drets de conservació del padró fiscal de l'exercici 2012, del nínxol 
referència 00775 (liquidació núm. 4426351), d'import 12,30 euros, atès que es va liquidar a nom de la 
difunta senyora María Escandón García, i es troba pendent de pagament.

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.- Indicar que d'acord amb el que disposa l'article 102.3 de la Llei General Tributària, resta 
incorporada en el Padró de la Taxa dels drets de Conservació del Cementiri Municipal del present 
exercici, la unitat fiscal detallada en el punt primer de la part dispositiva d 'aquest acord.

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

SISÈSISÈSISÈSISÈ.-.-.-.-    Notificar aquest acord al senyor Vicenç Sáez de Tejada Escandón.

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

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

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

13131313).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DEDICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DEDICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DEDICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DE    
50505050    ANYSANYSANYSANYS    ((((MES DE FEBRER DEMES DE FEBRER DEMES DE FEBRER DEMES DE FEBRER DE     2014201420142014))))

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

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular DifuntDifuntDifuntDifunt NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis RefRefRefRef....
52152909H Roberto Colomina Leal Antonio E. Colomina Vives 56 3a 7A 4t 01830
52169236S M. Teresa Illán Díaz-Benito Trinitario Illán Herrera 7 C 100 3r 30039
52159022J María Ana Martínez Lado José Caraver Martín 191 3a 7A 3r 02780



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

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

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

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

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

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

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

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

5555èèèè....    Article 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària: "En els tributs de 
cobrament periòdic per rebut, una vegada notificada la liquidació corresponent a l'alta en el respectiu 
registre, padró o matrícula, es poden notificar col·lectivament les successives liquidacions mitjançant 
edictes que ho adverteixin. L'augment de base imposable sobre la resultant de les declaracions s'ha 
de notificar al contribuent amb expressió concreta dels fets i elements addicionals que el motivin, 
excepte quan la modificació provingui de revaloritzacions de caràcter general autoritzades per les 
lleis".

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

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

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis RefRefRefRef....
Taxa drets deTaxa drets deTaxa drets deTaxa drets de

conservació anualconservació anualconservació anualconservació anual
52152909H Roberto Colomina Leal 56 3a 7A 4t 01830 12,30 €
52169236S M. Teresa Illán Díaz-Benito 7 C 100 3r 30039 12,30 €
52159022J María Ana Martínez Lado 191 3a 7A 3r 02780 12,30 €

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.- Indicar que d'acord amb el que disposa l'article 102.3 de la Llei General Tributària, resten 
incorporades en el Padró de la Taxa dels drets de Conservació del Cementiri Municipal del present 
exercici, les unitats fiscals detallades en el punt primer de la part dispositiva d 'aquest acord.

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



QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.- Notificar aquest acord a les persones relacionades en el punt primer de la part dispositiva, i 
a l'empresa Cabré-Junqueras, S.A.

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

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

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

14141414).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS EN RÈGIM DE LLOGUER DE DRETSDICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS EN RÈGIM DE LLOGUER DE DRETSDICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS EN RÈGIM DE LLOGUER DE DRETSDICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS EN RÈGIM DE LLOGUER DE DRETS    
FUNERARISFUNERARISFUNERARISFUNERARIS     ((((MES DE FEBRER DEMES DE FEBRER DEMES DE FEBRER DEMES DE FEBRER DE     2014201420142014))))

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

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular DifuntDifuntDifuntDifunt NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis RefRefRefRef....
47656343K Abel Sánchez Pérez Fetus de Eva Gutiérrez G. 111 3a 12A 4t 04248
75061194G Antonio Lozano Moreno Francisco Lozano Moreno 40 3a 1 3r 00065

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

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

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

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

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



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

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

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

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

5555èèèè....    Article 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària: "En els tributs de 
cobrament periòdic per rebut, una vegada notificada la liquidació corresponent a l'alta en el respectiu 
registre, padró o matrícula, es poden notificar col·lectivament les successives liquidacions mitjançant 
edictes que ho adverteixin. L'augment de base imposable sobre la resultant de les declaracions s'ha 
de notificar al contribuent amb expressió concreta dels fets i elements addicionals que el motivin, 
excepte quan la modificació provingui de revaloritzacions de caràcter general autoritzades per les 
lleis".

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

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

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis RefRefRefRef....
Taxa drets deTaxa drets deTaxa drets deTaxa drets de

conservació anualconservació anualconservació anualconservació anual
47656343K Abel Sánchez Pérez 111 3a 12A 4t 04248 12,30 €
75061194G Antonio Lozano Moreno 40 3a 1 3r 00065 12,30 €

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-    Indicar que aquesta concessió podrà ser ampliada amb dues pròrrogues, cadascuna d'elles 
amb una durada de dos anys, que hauran de ser sol·licitades pels particulars un mes abans de 
caducar el present lloguer, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà. Exhaurit el termini inicial i les successives 
pròrrogues que s'hagin subscrit, s'hauran de traslladar les restes a un nínxol de propietat o adquirir el 
que ocupen.

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.- Indicar que d'acord amb el que disposa l'article 102.3 de la Llei General Tributària, resten 
incorporades en el Padró de la Taxa dels drets de Conservació del Cementiri Municipal del present 
exercici, les unitats fiscals detallades en el punt primer de la part dispositiva d 'aquest acord.

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.-    Notificar aquest acord a les persones relacionades en el punt primer de la part dispositiva, i 
a l'empresa Cabré-Junqueras, S.A.

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

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

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



recepció d'aquesta notificació.

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

15151515).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MEMÒRIA VALORADA PEL TANCAMENT DEL LÍMITDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MEMÒRIA VALORADA PEL TANCAMENT DEL LÍMITDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MEMÒRIA VALORADA PEL TANCAMENT DEL LÍMITDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MEMÒRIA VALORADA PEL TANCAMENT DEL LÍMIT    
NORD DEL PARC TORRAS VILLÀ DE GRANOLLERSNORD DEL PARC TORRAS VILLÀ DE GRANOLLERSNORD DEL PARC TORRAS VILLÀ DE GRANOLLERSNORD DEL PARC TORRAS VILLÀ DE GRANOLLERS

Els tècnics municipals del Servei d'Obres i Projectes han redactat la Memòria valorada pel tancament 
del límit nord del Parc Torras Villà de Granollers  (obra núm. 13/14 [739-UR-14]), així com l'estudi bàsic 
de seguretat i salut, amb un pressupost de 62.344,41 euros més la quantitat de 13.092,33 euros en 
concepte del 21% d'IVA, que fa un total de 75.436,74 euros.

Que l'Ajuntament de Granollers té la competència pròpia en matèria de parcs i jardins públics de 
conformitat amb el que estableix l'article 25.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de règim 
local.

Que el projecte esmentat té el caràcter d'obra local ordinària, de conformitat amb allò que estableix 
l'article 234 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel que s'aprova el Text Refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya  (LCAT 1987/1220).

De conformitat amb allò que disposa l'article 37.6, en relació a l'article 34 del Decret 179/1995, de 13 
de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, per a les obres de 
conservació i manteniment, reparacions menors o meres instal·lacions complementàries en els edificis 
dels ens locals, és suficient que l'òrgan competent de la corporació aprovi la documentació a què es 
refereixen els articles 34 i 35 del mateix reglament.

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

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 Memòria valorada pel tancament del límit nord del Parc Torras Villà de 
Granollers (obra núm. 13/14), així com l'estudi bàsic de seguretat i salut, amb un pressupost de 
62.344,41 euros més la quantitat de 13.092,33 euros en concepte del 21% d'IVA, que fa un total de 
75.436,74 euros, redactat pels tècnics municipals del Servei d'Obres i Projectes, d'acord amb els fets 
exposats i fonaments de drets invocats. 

APROVAT PER UNANIMITAT

 
16161616).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR L''''AJUT DE SUPORT TÈCNIC ATORGAT PER LAAJUT DE SUPORT TÈCNIC ATORGAT PER LAAJUT DE SUPORT TÈCNIC ATORGAT PER LAAJUT DE SUPORT TÈCNIC ATORGAT PER LA    
DIPUTACIÓ DE BARCELONA DINS DE LA CONVOCATÒRIA DEL CATÀLEG DE SERVEISDIPUTACIÓ DE BARCELONA DINS DE LA CONVOCATÒRIA DEL CATÀLEG DE SERVEISDIPUTACIÓ DE BARCELONA DINS DE LA CONVOCATÒRIA DEL CATÀLEG DE SERVEISDIPUTACIÓ DE BARCELONA DINS DE LA CONVOCATÒRIA DEL CATÀLEG DE SERVEIS    2013201320132013    
DEL PLADEL PLADEL PLADEL PLA    """"XARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALS    2012201220122012----2015201520152015""""    PER A LES ACTUACIONS INCLOSES APER A LES ACTUACIONS INCLOSES APER A LES ACTUACIONS INCLOSES APER A LES ACTUACIONS INCLOSES A    
LLLL''''ÀMBIT DÀMBIT DÀMBIT DÀMBIT D''''ACTUACIÓ DE LACTUACIÓ DE LACTUACIÓ DE LACTUACIÓ DE L ''''ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITATÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITATÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITATÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

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



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

3r L'Ajuntament de Granollers, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 19 de 
novembre de 2013, es va acollir a l'esmentada convocatòria pública per a l'atorgament d'ajut de suport 
tècnic, en el marc del Catàleg de concertació de l'any 2013 del Pla "Xarxa de Governs Locals 
2012-2015", per a les actuacions que es detallen a continuació, i es van trametre les sol·licitud a 
través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa 
de la Diputació.

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

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

PROGRAMA DE 
CONCERTACIÓ

NOM DEL RECURS NOM ACTUACIÓ DEMANADA

Avaluació i gestió 
ambiental Estudis de la qualitat de l'aire

Estudi de llarga durada del nivell de 
partícules en l'aire

Avaluació i gestió 
ambiental

Estudis de la qualitat de l'aire

Estudi de curta durada amb la unitat 
mòbil de control de la contaminació 
atmosfèrica de la Diputació de 
Barcelona

Destinataris: Ajuntaments de municipis de fins aAjuntaments de municipis de fins aAjuntaments de municipis de fins aAjuntaments de municipis de fins a     300.000300.000300.000300.000    habitants i resta dhabitants i resta dhabitants i resta dhabitants i resta d ''''ensensensens
Termini màxim de sol·licitud: 31313131    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de     2013201320132013

4t En data 13 de març de 2014, amb registre d'entrada núm. 4766, la Diputació de Barcelona 
comunica que per Decret del Vicepresident tercer i president delegat de l'Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, en data 20 de febrer de 2014 (ref. reg. 1007/14), es va aprovar el següent recurs tècnic, 
consistent en la redacció de plans, projectes i informes, en el marc del règim regulador del Catàleg de 
serveis 2013 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015"

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

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

PROGRAMA  RECURS  ACTUACIÓ Codi XGL

Avaluació i 
gestió ambiental

Estudis de la qualitat de 
l'aire

Estudi de llarga durada del 
nivell de partícules en l'aire

14/Y/100829

Així mateix, en aquest mateix Decret es va establir que, atès que en la sol·licitud s'han definit l'abast i 
les condicions en què s'ha de transferir el recurs de la Diputació, el suport es considera acceptat per 
l'ens beneficiari i la Diputació pot procedir a l'adopció dels actes corresponents per dur a terme 
l'execució de l'actuació, i va autoritzar l'assignació de recursos humans i materials que el centre gestor 
estimi oportuns, per satisfer adequadament la sol·licitud de l 'ens, i que es concreten en:
- Instal·lació durant 2 mesos d'una Unitat Mòbil de contaminació atmosfèrica al municipi .
- Dedicació durant 2 mesos d'1 tècnic superior per fer el manteniment i la instal·lació de la Unitat, 

la validació dels resultats i l 'elaboració de l'informe. 

5è En data 13 de març de 2014, amb registre d'entrada núm. 4773, la Diputació de Barcelona 
comunica que per Decret del Vicepresident tercer i president delegat de l'Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, en data 20 de febrer de 2014 (ref. reg. 1008/14), es va aprovar el següent recurs tècnic, 



consistent en la redacció de plans, projectes i informes, en el marc del règim regulador del Catàleg de 
serveis 2013 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015"

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

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

PROGRAMA  RECURS  ACTUACIÓ Codi XGL

Avaluació i 
gestió ambiental

Estudis de la qualitat de 
l'aire

Estudi de curta durada amb la 
unitat mòbil de control de la 
contaminació atmosfèrica de la 
Diputació de Barcelona

14/Y/100830

Així mateix, en aquest mateix Decret es va establir que, atès que en la sol·licitud s'han definit l'abast i 
les condicions en què s'ha de transferir el recurs de la Diputació, el suport es considera acceptat per 
l'ens beneficiari i la Diputació pot procedir a l'adopció dels actes corresponents per dur a terme 
l'execució de l'actuació, i va autoritzar l'assignació de recursos humans i materials que el centre gestor 
estimi oportuns, per satisfer adequadament la sol·licitud de l 'ens, i que es concreten en:
- Instal·lació durant 1 any d'un analitzador automàtic de partícules, i instal·lació durant 4 mesos 

d'un analitzador manual de partícules al municipi .
- Dedicació durant 2 mesos d'un tècnic superior per fer el manteniment i la instal·lació de la Unitat, 

la validació dels resultats i l'elaboració de l'informe, i dedicació durant 2 setmanes d'un tècnic 
auxiliar per la pressa de mostres de l 'analitzador manual i validació dels resultats . 

6è Que a l'apartat quart de la part resolutiva dels Decrets esmentats als punts 4t i 5è d'aquest acord 
s'estableixen el règim de lliurament dels treballs resultants dels esmentats ajuts :
"1. La Diputació lliurarà els treballs amb caràcter definitiu com a màxim en el període de tres mesos de 
la seva elaboració
2. A partir del lliurament definitiu, no s'atendrà cap esmena referida a l'actuació
3. L'ens beneficiari haurà de presentar el formulari "C602 - Recepció de treball" degudament 
emplenat com a màxim en el termini d'un mes, comptat a partir de la data de recepció per l'ens del 
lliurament definitiu. Transcorregut aquest termini sense haver presentat el formulari esmentat, el 
treball s'entendrà recepcionat tàcitament.
4. La vigència de l'actuació es vincula al termini d'execució i lliurament del treball objecte de suport "

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

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .... Acceptar els recursos tècnics atorgat per la Diputació de Barcelona, en el marc del règim 
regulador del Catàleg de serveis 2013 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", consistent en la 
redacció d'informes per a les actuacions que es detallen seguidament, que la Diputació de Barcelona 
procedirà a l'adopció dels actes corresponents per dur a terme l'execució de les actuacions, de 
conformitat amb els antecedents esmentats i els fonaments invocats. 

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

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

PROGRAMA  RECURS  ACTUACIÓ Codi XGL

Avaluació i 
gestió ambiental

Estudis de la qualitat de 
l'aire

Estudi de llarga durada del nivell 
de partícules en l'aire

14/Y/100829

Avaluació i Estudis de la qualitat de 
Estudi de curta durada amb la 
unitat mòbil de control de la 



gestió ambiental l'aire contaminació atmosfèrica de la 
Diputació de Barcelona

14/Y/100830

SegonSegonSegonSegon:::: Acceptar el règim de lliurament dels treballs resultants dels esmentats recursos tècnics 
establerts a l'apartat quart dels Decrets de la Vicepresidència delegada de l'Àrea de Territori i 
Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, de dates 20 de febrer de 2014, amb els números de ref. 
reg. 1007/14 i 1008/14, respectivament.

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

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

17171717).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE L''''APORTACIÓ REALITZADA PERAPORTACIÓ REALITZADA PERAPORTACIÓ REALITZADA PERAPORTACIÓ REALITZADA PER    
LLLLLLLL''''ENCÀRREC DE GESTIÓ DEL MACENCÀRREC DE GESTIÓ DEL MACENCÀRREC DE GESTIÓ DEL MACENCÀRREC DE GESTIÓ DEL MAC     2013201320132013

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers, en data 14 de maig de 2013, va acordar 
encarregar la gestió del MAC 2013 a l'empresa municipal Granollers Audiovisual, SL, per import 
màxim de 67.315 euros (IVA inclòs), que comprèn el 5% corresponent al cost de gestió. 

L'Ajuntament de Granollers ha pagat l'encàrrec de gestió del MAC 2013 (67,315 €), d'acord amb 
l'aprovació i pagaments següents (que inclou els pagament de l'encàrrec de gestió ):

02/01/2013 201300005462 OP APORTACIÓ 2013   2013/H433/49130/44910 50.811,75 0,00

29/01/2013 201300005763 RP APORTACIÓ 2013   2013/H433/49130/44910 0,00 50.811,75

22/02/2013 201300011569 OP APORTACIÓ 2013   2013/H433/49130/44910 35.811,75 0,00

26/02/2013 201300012666 RP APORTACIÓ 2013   2013/H433/49130/44910 0,00 35.811,75

22/03/2013 201300019028 OP APORTACIÓ 2013   2013/H433/49130/44910 35.811,75 0,00

27/03/2013 201300019946 RP APORTACIÓ 2013   2013/H433/49130/44910 0,00 35.811,75

10/04/2013 201300021595 OP APORTACIÓ 2013   2013/H433/49130/44910 47.811,75 0,00

201300022898 RP APORTACIÓ 2013   2013/H433/49130/44910 0,00 47.811,75

24/05/2013 201300035246 OP APORTACIÓ 2013   2013/H433/49130/44910 35.811,75 0,00

29/05/2013 201300036769 RP APORTACIÓ 2013   2013/H433/49130/44910 0,00 35.811,75

20/06/2013 201300042184 OP APORTACIÓ 2013   2013/H433/49130/44910 47.811,75 0,00

201300043389 RP APORTACIÓ 2013   2013/H433/49130/44910 0,00 47.811,75

18/07/2013 201300048943 OP APORTACIÓ 2013   2013/H433/49130/44910 69.249,91 0,00

201300048944 OP APORTACIÓ 2013   2013/H433/49130/44910 114.499,82 0,00

201300050266 RP APORTACIÓ 2013   2013/H433/49130/44910 0,00 69.249,91

26/07/2013 201300052393 RP APORTACIÓ 2013   2013/H433/49130/44910 0,00 114.499,82

24/09/2013 201300063170 OP APORTACIÓ 2013   2013/H433/49130/44910 47.811,59 0,00

26/09/2013 201300064784 RP APORTACIÓ 2013   2013/H433/49130/44910 0,00 47.811,59

21/11/2013 201300080136 OP APORTACIÓ 2013   2013/H433/49130/44910 38.511,59 0,00

27/11/2013 201300082029 RP APORTACIÓ 2013   2013/H433/49130/44910 0,00 38.511,59

02/12/2013 201300082033 OP Resta APORTACIÓ 2013   2013/H433/49130/44910 45.111,59 0,00

20/12/2013 201300088755 RP Resta APORTACIÓ 2013   2013/H433/49130/44910 0,00 45.111,59

569.055,00 569.055,00



APORTACIONS AJUNTAMENT 501.740,00
ECOMANA DE GESTIO MAC 67.315,00
TOTAL 569.055,00

En el mateix acord es sol·licitava a l'empresa municipal Granollers Audiovisual, SL que, un cop 
efectuat l'encàrrec de gestió esmentat, redactés una memòria amb descomposició dels pagaments 
realitzats i justificats, en els quals hi havia de constar en concepte de cost de gestió un màxim del 5% 
de la despesa efectuada sobre el total. 

En data 18 de febrer de 2014  i amb registre d'entrada d'aquest Ajuntament número 2.924, l'empresa 
municipal Granollers Audiovisual, SL va presentar la memòria justificativa de l'encàrrec de gestió del 
MAC 2013, per import de 68.352,32 €.

Posteriorment, Intervenció demana al gerent del GASL que presenti la justificació global de l'activitat 
amb tota la relació de despesa aportada pels diferents ens i empreses privades que  han ajudat a 
finançar el MAC 2013.

El gerent del GASL, el dia 28 de febrer de 2014, va presentar la justificació del MAC 2013, per un 
import total de finançament de 186.667,29 €

Atès l'informe emès pel gerent de Granollers Audiovisual, S L.

Consta a l'expedient la memòria econòmica de descomposició de la totalitat de la despesa i fonts de 
finançament del Mercat Audiovisual de Catalunya 2013 juntament amb els documents justificatius de 
la mateixa i tota la documentació acreditativa de pagament, excepte la que encara no s'ha produït el 
seu venciment, i la resta de documentació acreditativa.

El contingut de memòria justificativa aportada és adequat a la seva finalitat, resulta suficient per 
acreditar la correcta execució de les activitats objecte d'encàrrec, i conté la descomposició de 
pagaments realitzats i justificats entre els quals consta en concepte de cost de gestió un màxim del 
5% de la despesa efectuada sobre el total. Aquest 5% s'entén inclòs dins l'import màxim previst de 
67.315 €. 

Així mateix, l'informe relatiu a la descomposició dels percentatges sobre els costos aplicats en la 
descomposició de pagaments es considera igualment adequat. 

De conformitat a l'establert a la disposició tercera de l'esmentat acord de 
Junta de Govern Local de 14 de maig de 2013, la competència per aprovar la justificació de l'aportació 
referida a l'encàrrec de gestió aprovat  correspon a Junta de Govern Local. 

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 justificació de l'aportació referida a l'encàrrec de gestió del MAC 201 
3presentada per l'empresa Granollers Audiovisual, SL, per un import total de 186.667,29 € i que inclou 
el 5% corresponent al cost de gestió, que s'entén inclòs dins l'import màxim  previst de 67.315 €.

SEGON.-  Notificar aquest acord al Servei d'Intervenció Municipal i a l'empresa Granollers 
Audiovisual, S.L. 

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

APROVAT PER UNANIMITAT



 

18181818).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A MODIFICAR LDICTAMEN RELATIU A MODIFICAR LDICTAMEN RELATIU A MODIFICAR LDICTAMEN RELATIU A MODIFICAR L''''ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL  DIAACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL  DIAACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL  DIAACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL  DIA    25252525    
DE FEBRER DEDE FEBRER DEDE FEBRER DEDE FEBRER DE    2014201420142014,,,,    DDDD''''APROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE L''''APORTACIÓ ECONÒMICA CORRESPONENT AAPORTACIÓ ECONÒMICA CORRESPONENT AAPORTACIÓ ECONÒMICA CORRESPONENT AAPORTACIÓ ECONÒMICA CORRESPONENT A    
LLLL''''ENCÀRREC DE GESTIÓ UNIFICADA DE ROCA UMBERT A LA SOCIETAT MUNICIPALENCÀRREC DE GESTIÓ UNIFICADA DE ROCA UMBERT A LA SOCIETAT MUNICIPALENCÀRREC DE GESTIÓ UNIFICADA DE ROCA UMBERT A LA SOCIETAT MUNICIPALENCÀRREC DE GESTIÓ UNIFICADA DE ROCA UMBERT A LA SOCIETAT MUNICIPAL    
GRANOLLERS AUDIOVISUAL SLGRANOLLERS AUDIOVISUAL SLGRANOLLERS AUDIOVISUAL SLGRANOLLERS AUDIOVISUAL SL,,,,    PER A LPER A LPER A LPER A L''''ANYANYANYANY    2014201420142014....
    

El Ple de l'Ajuntament en sessió de 25 de juny de 2013 va acordar aprovar l'encomana de gestió 
unificada dels equipaments de Roca Umbert Fàbrica de les Arts (RUFA), a la societat municipal 
Granollers Audiovisual, SL (GASL), i en contraprestació  l'Ajuntament, d'acord amb els pressupostos 
anuals, compensarà econòmicament a l'empresa GASL.

D'acord al punt segon de l'encomana de gestió se li encarrega al GASL l'administració dels espais no 
adscrits, entre ells la NAU F· Biblioteca Roca Umbert,  i aquesta gestió inclou la neteja.

Segons el punt cinquè de l'encomana de gestió s'acorda subrogar els contractes de l'Ajuntament de 
Granollers dels serveis que s'estan prestant en els equipaments descrits, en favor de la societat 
municipal Granollers Audiovisual , SL-GASL.
L'Ajuntament de Granollers ha acordat mitjançant la Junta de Govern Local del dia 25 de febrer de 
2014, que es pagarà mensualment, de març de 2014 a desembre de 2014, un import de 32.127,5 €
núm. d'operació comptable de 2014 AD 5678, d'import 321.275€,  en concepte d'aportació econòmica 
corresponen a l'encomana de gestió de l'exercici 2014,

El contracte de neteja de la Biblioteca Roca Umbert no es pot subrogar, ja que forma part  del 
contracte plurianual de serveis per a la prestació del servei de neteja dels equipaments municipals 
adscrits al Servei de Cultura i Joventut i al Patronat Municipal del Museu, adjudicat a l'empresa ISS 
FACILITY SERVICES, SA, amb CIF A61895371, pel termini de 24 mesos (de l'1 de juny  de 2013 al 31 
de maig de 2015)  per un import de 258.083,74 € més 54.197,59 € en concepte d'IVA (21%), aprovat 
per la Junta de Govern local del dia 23 d'abril de 2013..

Segons el contracte  signat amb ISS FACILITY SERVICES, SA,  l'import en concepte de servei de 
neteja de la biblioteca Roca Umbert per a l'any 2014 és de 33.051,97 € més 6.940,91 d'IVA  (21%) que 
fa un total 

Exercici 2014 IVA (21%) Total 2014
01/01-31/5/2

015 IVA  (21%) Total 2015

33.051,97 € 6.940,91 € 39.992,88 € 13.771,66 € 2.892,05 € 16.663,71 €

Fonaments de dret

• Acord de Ple, de 25 de juny de 2013, en què aprova l'encomana de gestió unificada dels 
equipaments de Roca Umbert Fàbrica de les Arts.

• Acord de la Junta de Govern local del dia 23 d'abril de 2013, en què s'aprova l'adjudicació del 
contracte de neteja dels equipaments de Cultura i Joventut a l''empresa ISS FACILITY 
SERVICES, SA

• Acord de la Junta de Govern local, del 25 de febrer de 2014, en què s'aprova la despesa a favor 
del GASL en concepte de 'aportació econòmica corresponent a l'encomana de gestió de RUFA 
per a l'any 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 ::::    

PRIMER.-  Aprovar la modificació de l'aportació referida a l'encomana de gestió de Roca Umbert 
Fàbrica de les Arts per a l'any 2014   a favor de Granollers Audiovisuals, SL (NIF B-65237877, per 
import de  321.275,00 € , segons acord de la Junta de Govern de 25 de febrer de 2014, amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària 2014/H432.33310.25002.



SEGON.- Aprovar la minoració de l'aportació per a l'exercici 2014 per import de 33.051,97 €  més 
6.940,91 € d'IVA, que fa un total de 39.992,88 €, en allò referit a l'import del contracte del servei de 
neteja de la biblioteca Roca Umbertque  i reduir els assentaments comptables emesos en relació a 
l'anterior acord de Junta de Govern, per poder-los aplicar al contracte esmentat.

TERCER.-  Indicar a l'empresa Granollers Audivisual, S.L. que aquesta minoració de l'aportació serà 
aplicable a les posteriors aportacions que per a l 'exercici 2015 i següents es realitzin a favor d'aquesta 
empresa per part de l'Ajuntament de Granollers. 

QUART.-  Notificar aquest acord al Servei de Planificació Econòmica , per que tramiti les modificacions 
pressupostàries corresponents i a l 'empresa municipal Granollers Audiovisual , SL

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
19191919).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A JUSTIFICAR LDICTAMEN RELATIU A JUSTIFICAR LDICTAMEN RELATIU A JUSTIFICAR LDICTAMEN RELATIU A JUSTIFICAR L''''APORTACIÓ REFERIDA A LAPORTACIÓ REFERIDA A LAPORTACIÓ REFERIDA A LAPORTACIÓ REFERIDA A L''''ENCÀRREC DE GESTIÓENCÀRREC DE GESTIÓENCÀRREC DE GESTIÓENCÀRREC DE GESTIÓ    
UNIFICADA DELS EQUIPAMENTS DE ROCA UMBERT FÀBRICA DE LES ARTSUNIFICADA DELS EQUIPAMENTS DE ROCA UMBERT FÀBRICA DE LES ARTSUNIFICADA DELS EQUIPAMENTS DE ROCA UMBERT FÀBRICA DE LES ARTSUNIFICADA DELS EQUIPAMENTS DE ROCA UMBERT FÀBRICA DE LES ARTS,,,,    A LA SOCIETATA LA SOCIETATA LA SOCIETATA LA SOCIETAT    
MUNICIPAL GRANOLLERS AUDIOVISUALMUNICIPAL GRANOLLERS AUDIOVISUALMUNICIPAL GRANOLLERS AUDIOVISUALMUNICIPAL GRANOLLERS AUDIOVISUAL,,,,    SLSLSLSL,,,,    DE LDE LDE LDE L''''EXERCICIEXERCICIEXERCICIEXERCICI     2013201320132013,,,,    I APROVAR ELI APROVAR ELI APROVAR ELI APROVAR EL    
REINTEGRAMENT DE LA PART DE LREINTEGRAMENT DE LA PART DE LREINTEGRAMENT DE LA PART DE LREINTEGRAMENT DE LA PART DE L ''''ENCÀRREC NO EXECUTATENCÀRREC NO EXECUTATENCÀRREC NO EXECUTATENCÀRREC NO EXECUTAT

El Ple de l'Ajuntament de Granollers, en data 25 de juny de 2013, va acordar aprovar l'encomana de 
gestió unificada dels equipaments de Roca Umbert Fàbrica de les Arts, a la Societat Municipal 
Granollers Audiovisual, SL , per import valorat fins a 31 de desembre de 2013 de 183.239 €. En 
l'apartat novè,  es sol·licitava a l'empresa municipal Granollers Audiovisual, SL que, “realitzi les 
memòries econòmiques i les justificacions de les despeses realitzades” .

La Junta de Govern local el dia 1 d'octubre de 2013, va aprovar el conveni administratiu per regular les 
condicions particulars de l'encomana de gestió de l'equipament Roca Umbert Fàbrica de les Arts a 
GASL,  i  la despesa per import de 167.291 €, que es farien efectius en dos pagaments de 83.645,50 
€, que lAjuntament de Granollers ha pagat en data 30 d'octubre de 2013 (RP núm. 73097)  i en data 9 
de desembre de 2013 (RP núm. 84293).

En data 19 de febrer de 2014, núm. de registre d'entrada 3052, el gerent  Granollers Audiovisual SL va 
presentar la documentació relativa a:

• la memòria econòmica de la relació de totes les despeses realitzades i les desviacions 
corresponents a la despesa prevista

• Documents justificatiu de la despesa i comprovants de pagament
• Factura d'abonament corresponent a la devolució de la despesa no soferta de l'encomana de 

gestió de l'equipament cultural de Roca Umbert Fàbrica de les Arts, per un import de 29.637,56 €
• Informe de gerència relatiu a l'encomana de gestió unificada dels equipaments de Roca Umbert 

Fàbrica de les Arts, a la societat municipal Granollers Audiovisual , SL per un import de 183.239 €

El contingut de memòria justificativa aportada és adequat a la seva finalitat, resulta suficient per 
acreditar la correcta execució de les activitats objecte d'encàrrec, i conté la descomposició de 
pagaments realitzats i justificats.

La despesa en concepte d'encomana de gestió ha estat de 138.417,06€ més 15.184,28 € d'IVA, que fa  
un import total de 153.601,44€, restant una diferència a retornar a l'Ajuntament de Granollers de 
29.637,56 €

 Segons informe emès pel gerent de l'empresa Granollers Audiovisual, SL, que adjunt s'annexa: Les 
despeses contenen IVA ja que és una encomana de gestió i no es pot desgravar dins de la nostra 
societat, per tant aquest impost compte com a despesa per la societat Granollers Audiovisual , SL.



Fonaments de dret

-Acord de Ple de 25 de juny de 2013, relatiu a aprovar l'encomana de gestió dels equipaments de 
Roca Umbert Fàbrica de les Arts a GASL

-Acord de Junta de Govern local  d'1 d'octubre de 2013, relatiu a l'aprovació del conveni administratiu 
per regular les condicions particulars de l'encomana de gestió de l'equipament de Roca Umbert 
Fàbrica de les Arts a GASL 

Vist l'informe emès per 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 justificació de l'aportació referida a l'encàrrec de gestió unificada dels 
equipaments de Roca Umbert Fàbrica de les Arts, a la societat municipal Granollers Audiovisual per 
un  import de 153.601,44 € (IVA inclòs), 

SEGON.- Aprovar el reintegrament al pressupost de l'Ajuntament de Granollers de la quantitat de 
29.637,56€, corresponents a la part de l'encomana 2013 no executada. 

TERCER.- Notificar aquest acord al Servei d'Intervenció Municipal, al Servei de Planificació 
Econòmica, a Granollers Audiovisual, SL.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

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

DICTAMEN RELATIU A MODIFICAR L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 18 DE 
MARÇ DE 2014, RELATIU A ACOLLIR-SE A LA CONVOCATÒRIA D'AJUTS ECONÒMICS PER AL 
CENTRE LOCAL DE SERVEIS A LES EMPRESES A LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE L'ANY 2014 DEL PLA 
"XARXA DE GOVERNS LOCALS 2012-2015

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:

20202020).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A MODIFICAR LDICTAMEN RELATIU A MODIFICAR LDICTAMEN RELATIU A MODIFICAR LDICTAMEN RELATIU A MODIFICAR L''''ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIAACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIAACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIAACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA    
18181818    DE MARÇ DEDE MARÇ DEDE MARÇ DEDE MARÇ DE    2014201420142014,,,,    RELATIU A ACOLLIRRELATIU A ACOLLIRRELATIU A ACOLLIRRELATIU A ACOLLIR----SE A LA CONVOCATÒRIA DSE A LA CONVOCATÒRIA DSE A LA CONVOCATÒRIA DSE A LA CONVOCATÒRIA D''''AJUTS ECONÒMICSAJUTS ECONÒMICSAJUTS ECONÒMICSAJUTS ECONÒMICS    
PER AL CENTRE LOCAL DE SERVEIS A LES EMPRESES A LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA DEPER AL CENTRE LOCAL DE SERVEIS A LES EMPRESES A LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA DEPER AL CENTRE LOCAL DE SERVEIS A LES EMPRESES A LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA DEPER AL CENTRE LOCAL DE SERVEIS A LES EMPRESES A LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE    
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE LLA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE LLA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE LLA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE L''''ANYANYANYANY    2014201420142014    DELDELDELDEL    
PLAPLAPLAPLA    """"XARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALS     2012201220122012----2015201520152015".".".".

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

2n En data 5 de febrer de 2014, el Butlletí Oficial de la Província publica l'anunci d'aprovació del 
Catàleg de servis de l'any 2014, del seu règim regulador i de la convocatòria per a la concessió de 
recursos, on es determinen, entre altres, el procediment de les sol·licituds de concessió de recursos, 
les condicions generals i específiques de concertació de cada recurs, i la tramitació electrònica a 
través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa 
de la Diputació de Barcelona. 



El Catàleg de concertació és l'instrument constituït per una relació completa i ordenada de recursos 
concertables, que, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-1015", periòdicament publica la 
Diputació de Barcelona amb la finalitat d'oferir als ens locals els recursos disponibles per tal de 
satisfer les seves necessitats.

Els recursos que la Diputació de Barcelona ofereix als ens locals responent a la tipologia i 
classificació següent:
a. Recursos econòmics, consistents en recursos dineraris adreçats al finançament de serveis i 

activitats i també d'estructures de gestió locals, mitjançant transferències dineràries puntuals. 

b. Recursos tècnics, consistents en l'elaboració de treballs d'assessorament i assistència adreçats a 
oferir suport especialitzat, tècnic o jurídic als ens locals .

c. Recursos materials, consistents en l'actuació directa, per mitjans propis o aliens de la Diputació de 
Barcelona, en el sistema de producció i prestació de serveis i activitats locals .

La concessió dels recursos continguts en el Catàleg es preveu el procediment de concessió en règim 
de concurrència competitiva, quan es tracti d'ajuts econòmics, i el de procediment de concessió 
directa, per a la resta dels recursos.

El termini de presentació de les sol·licituds és variable en funció de la classe de recurs (econòmic, 
tècnic o material).  Per a les sol·licituds d'ajut econòmic estableix el termini màxim fins al dia    20202020    dededede    
març demarç demarç demarç de    2014201420142014.

3r Que Granollers MercatGranollers MercatGranollers MercatGranollers Mercat és l'entitat pública empresarial local adscrita a l'Àrea de Govern i 
Economia de l'Ajuntament de Granollers. Segons l'article 3 dels seus Estatuts, la seva finalitat és la de 
promoure el desenvolupament local i el creixement econòmic equilibrat del municipi, així com vetllar 
per la seva cohesió territorial i social mitjançant la prestació de serveis als ciutadans i a les empreses 
del municipi i de la seva àrea d'influència en matèria de promoció econòmicamatèria de promoció econòmicamatèria de promoció econòmicamatèria de promoció econòmica,,,,    comercialcomercialcomercialcomercial ,,,,    turística iturística iturística iturística i    
firafirafirafiral.

4t Que l'Ajuntament, com a ens aglutinador de les administracions locals, pot sol·licitar en nom de 
les seves entitats públiques les subvencions per a l'exercici de determinats projectes, tot i que 
l'execució la realitzarà l'ens adscrit que és qui finalment ho justificarà davant de la Diputació de 
Barcelona.

5è Que la Junta de Govern deJunta de Govern deJunta de Govern deJunta de Govern de    18181818    de març dede març dede març dede març de    2014201420142014 va aprovar acollir-se a la convocatòria pública 
per a l'atorgament d'ajuts de suport econòmics, tècnics i materials que la Diputació de Barcelona posa 
a l'abast del municipi de Granollers, en el marc del Catàleg de concertació de l'any 2014 del Pla 
"Xarxa de Governs Locals 2012-2015".

6è Que el marc d'aquesta sol·licitud general està inclosa una sol·licitud d'ajut econòmic a l'Àrea de 
Desenvolupament Econòmic Local, en l'àmbit de Polítiques de Teixit Productiu, programa de Centres 
Locals de Serveis a les Empreses, per import de 129.600,00 euros, corresponent a un cost d'actuació 
total de 216.000,00 euros, per al centre de serveis a les empreses de Granollers Mercat .

7è Que el cost de l'actuació i l'import de l'ajut sol·licitat corresponen a la suma de les actuacions de 
Granollers Mercat i de l'Ajuntament de Parets del Vallès, en la modalitat d'execució conjunta prevista 
en la convocatòria, atès que l'Ajuntament de Parets del Vallès es va adherir a la sol·licitud de 
Granollers Mercat mitjançant signatura de document d'adhesió inclòs a l'expedient de sol·licitud.

8è Que amb data de 26 de març de 2014 la Diputació de Barcelona ha requerit que sigui esmenada 
la sol·licitud d'ajut per al centre local de serveis a les empreses, perquè lperquè lperquè lperquè l''''Ajuntament de Parets delAjuntament de Parets delAjuntament de Parets delAjuntament de Parets del    
Vallès no pot ser ens executorVallès no pot ser ens executorVallès no pot ser ens executorVallès no pot ser ens executor     d'aquesta línia d'ajuts, d'acord amb les condicions de concertació entre 
municipis aprovades per a la convocatòria d'ajust de l'any 2014.

9è Vist l'informe tècnic emès pel director de Granollers Mercat amb data de 27 de març de 2014, en 
relació a la interpretació errònia realitzada sobre els criteris de concertació entre municipis en el 
moment de dissenyar l'execució conjunta amb Parets del Vallès, i on s'estableix el cost de l'actuació i 



l'import de l'ajut econòmic a sol·licitar, sense la participació de l 'Ajuntament de Parets del Vallès.

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

D'acord amb el Règim regulador aplicable al Catàleg de serveis de l'any 2014 del Pla "Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015", que estableix les condicions generals de sol·licitud, el procediment de 
formalització dels recursos, els terminis d'execució i de justificació i s'hi desenvolupen les condicions 
generals i específiques de la seva gestió, tot preveient un procediment que consta de les fases 
següents; sol·licitud, instrucció, resolució, execució i justificació i tancament.  Publicat al BOPB de 
data 5 de febrer de 2014.

L'article 15. Revisió de sol·licituds i subsanació de l'esmentat Règim regulador  estableix que en cas 
que, fruit de la revisió pel centre gestor responsable, es determini l'existència de defectes 
esmenables, es procedirà de la següent manera:
"a. S’enviara a l’ens sol·licitant, adrecant-se a la seva bústia corporativa i a la persona que figuri en la sol·licitud 
com a contacte tècnic, un correu electrònic que identifiqui la sol·licitud afectada i el defecte subsanable 
informant, a mes, sobre la disponibilitat del requeriment de subsanació al Portal .
b. L’ens sol·licitant disposa de deu dies naturals des de l'emissio del correu electrònic d’advertiment de 
subsanació per accedir a l’expedient disponible al Portal .
c. L’esmena de l’error es condició indispensable per a prosseguir amb la instrucció de la sol·licitud. El termini de 
subsanació serà de set dies naturals comptadors a partir de la data de l’accés a l’expedient disponible al Portal .
3. Transcorregut el termini de sol·licitud, no s'admetrà la presentació, en el marc del termini de subsanació, de 
noves sol·licituds o sol·licituds alienes al requeriment efectuat ."

De conformitat amb el punt  5.) de l'acord del Ple celebrat en sessió extraordinària 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 :::: Aprovar la modificació de lAprovar la modificació de lAprovar la modificació de lAprovar la modificació de l''''acordacordacordacord    aprovat per la Junta de Govern Local de 18 de març de 
2014, pel qual l'Ajuntament de Granollers s'adhereix a la convocatòria pública per a l'atorgament 
d'ajuts de suport econòmics, tècnics i materials que la Diputació de Barcelona posa a l'abast del 
municipi de Granollers, en el marc del Catàleg de concertació de l'any 2014 del Pla "Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015", que en la seva part expositiva queda redactat de la següent forma:

""""SUPORTS RECURSOS ECONÒMICSSUPORTS RECURSOS ECONÒMICSSUPORTS RECURSOS ECONÒMICSSUPORTS RECURSOS ECONÒMICS ::::

ÀMBIT DÀMBIT DÀMBIT DÀMBIT D''''ACTUACIÓACTUACIÓACTUACIÓACTUACIÓ Àrea de Desenvolupament Econòmic LocalÀrea de Desenvolupament Econòmic LocalÀrea de Desenvolupament Econòmic LocalÀrea de Desenvolupament Econòmic Local

PROGRAMA RECURS
NOM ACTUACIÓ 

DEMANADA

COST 
TOTAL 

PREVIST

IMPORT 
SOL·LICITA

T

 SERVEI O 
ENS 

PROPOSAN
T

Polítiques de teixit 
productiu

Centres locals de 
serveis a les 
empreses (CLSE)

Centres locals de serveis a 
les empreses (CLSE) "Can 
Muntanyola"

180.000,00 108.000,00
Granollers 

Mercat

"

SegonSegonSegonSegon:::: Mantenir invariable la resta del contingut de l 'acord de la Junta de Govern Local del 18 de 
març de 2014.

TercerTercerTercerTercer :::: Presentar de nou la sol·licitud esmenada a través del Portal de tràmits dels ens locals i 
altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa de la Diputació de Barcelona, d'acord amb 
els requisits establerts a l'article 8 del règim regulador aplicable al Catàleg de concertació de l'any 
2014 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015". 

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 trenta-cinc 
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


		2014-04-11T14:14:29+0200
	CPISR-1 AURORA CORRAL GARCÍA


		2014-04-11T14:15:19+0200
	CPISR-1 Josep Mayoral Antigas




