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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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3333).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ I ORDENAR EL PAGAMENT DEPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ I ORDENAR EL PAGAMENT DEPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ I ORDENAR EL PAGAMENT DEPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ I ORDENAR EL PAGAMENT DE    
5555....000000000000,,,,00000000    EUROS A CADASCUN DELS SINDICATSEUROS A CADASCUN DELS SINDICATSEUROS A CADASCUN DELS SINDICATSEUROS A CADASCUN DELS SINDICATS,,,,    UGT I CCOOUGT I CCOOUGT I CCOOUGT I CCOO,,,,    D’ACORD AMB EL QUED’ACORD AMB EL QUED’ACORD AMB EL QUED’ACORD AMB EL QUE    
ESTABLEIX EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ANOMENAT ACORD LOCAL ESTRATÈGIC PERESTABLEIX EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ANOMENAT ACORD LOCAL ESTRATÈGIC PERESTABLEIX EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ANOMENAT ACORD LOCAL ESTRATÈGIC PERESTABLEIX EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ANOMENAT ACORD LOCAL ESTRATÈGIC PER    
A LA LA LA L''''OCUPACIÓ I LA COHESIÓ SOCIAL A GRANOLLERSOCUPACIÓ I LA COHESIÓ SOCIAL A GRANOLLERSOCUPACIÓ I LA COHESIÓ SOCIAL A GRANOLLERSOCUPACIÓ I LA COHESIÓ SOCIAL A GRANOLLERS

En data 23 de juliol de 2013, la Junta de Govern Local aprova la signatura d’un conveni entre 
l’Ajuntament de Granollers i els sindicats Comissions Obreres i la Unió General de Treballadors, per 
tal de treballar per un desenvolupament econòmic i social equilibrat i sostenible del territori , que millori 
les condicions de vida de les persones i que generi ocupació estable i de qualitat, necessària per 
reduir la taxa d’atur i millorar la cohesió social .

En data 29 de juliol de 2013, l’Ajuntament de Granollers, CCOO i UGT, signen el conveni. 
 
Atès que en compliment amb l’article 45.4 de  l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, es va crear un 
instrument de concertació amb els sindicats més representatius i, en conseqüència, es va subscriure 
el conveni esmentat que porta el nom de ACORD LOCAL ESTRATÈGIC PER A L’OCUPACIÓ I LA 
COHESIÓ SOCIAL A GRANOLLERS.

Atès que en l’art. 11 del conveni s’establia una aportació anual de l’Ajuntament de Granollers a cada 
sindicat, per import de 5.000,00 euros.

Atès que l’art. 12 especifica que l’aportació econòmica a cada sindicat, es farà efectiva una vegada 
hagin presentat la memòria de gestió corresponent a l’exercici .

Atès que en l’art. 13 del conveni s’estableix  com a data de vigència del mateix el 31 de desembre de 
2013.

En data 9999    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de    2013201320132013, l’entitat Unió General de TreballadorsUnió General de TreballadorsUnió General de TreballadorsUnió General de Treballadors, ha presentat a l’Ajuntament 
de Granollers, amb registre d’entrada núm. 22222222....568568568568, la documentació corresponent a la justificació de 
la subvenció rebuda.

En data 18181818    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de    2013201320132013, l’entitat Comissions ObreresComissions ObreresComissions ObreresComissions Obreres, ha presentat a l’Ajuntament de 
Granollers, amb registre d’entrada núm. 23232323....192192192192, la documentació corresponent a la justificació de la 
subvenció rebuda.

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

El contingut de la documentació aportada és adequat a la seva finalitat, i resulta suficient per a 
acreditar la correcta execució de les activitats de les entitats , objecte de subvenció.

La Unió General de TreballadorsUnió General de TreballadorsUnió General de TreballadorsUnió General de Treballadors, ha presentat detall de les despeses imputades al projecte, 
realitzades durant el 2013, en concepte de retribucions de personal per import de 41414141....878878878878,,,,66666666    euroseuroseuroseuros. 
Comissions ObreresComissions ObreresComissions ObreresComissions Obreres ha presentat detall de les despeses imputades al projecte, realitzades durant el 
2013, en concepte de retribucions de personal per import de 55555555....639639639639,,,,98989898    euroseuroseuroseuros.

Els conceptes de despesa detallats a les memòries presentades per ambdues organitzacions 
sindicals s'adapten a les destinacions aprovades en la concessió de la subvenció, així com als 
termes que preveu el conveni. En concret, a les despeses de personal necessari per a la promoció i 
gestió dels programes i accions de polítiques actives d’ocupació i de les activitats socials i 
participatives que executin les organitzacions sindicals al municipi de Granollers, d'acord amb el que 
disposa la clàusula onzena del conveni. 



Amb aquesta finalitat, la Unió General de Treballadors ha realitzat alUnió General de Treballadors ha realitzat alUnió General de Treballadors ha realitzat alUnió General de Treballadors ha realitzat al    2013201320132013    a Granollersa Granollersa Granollersa Granollers, entre 
d'altres, les accions de polítiques actives d'ocupació següents: sis accions de formació per a 
treballadors, quinze sessions d'orientació per a joves estudiants, dues jornades informatives, dos 
tallers sobre emprenedoria, així com 532 entrevistes d'assessorament a joves en l'equipament juvenil 
Gra i 64 ofertes d'ocupació gestionades. Així mateix, ha participat en les sessions dels diversos 
consells de participació i grups de treball dependents o vinculats a l'Ajuntament de Granollers que han 
estat convocats al 2013.

Comissions Obreres ha realitzat alComissions Obreres ha realitzat alComissions Obreres ha realitzat alComissions Obreres ha realitzat al    2013201320132013    a Granollersa Granollersa Granollersa Granollers, entre d'altres, les accions de polítiques actives 
d'ocupació següents: trenta cursos de formació contínua i vint cursos de capacitació adreçats a 
delegats sindicals granollerins, diverses jornades, 1.550 consultes sobre assessorament laboral, 150 
assessoraments a persones nouvingudes. Així mateix ha participat també en les sessions dels 
diversos consells de participació i grups de treball dependents o vinculats a l 'Ajuntament de Granollers 
que han estat convocats al 2013.

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

Atès que es tracta d’uns subvenció de caràcter extraordinarisubvenció de caràcter extraordinarisubvenció de caràcter extraordinarisubvenció de caràcter extraordinari segons el que estableix l’art. 22 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 
Atès que existeixen les operacions comptables prèviesexisteixen les operacions comptables prèviesexisteixen les operacions comptables prèviesexisteixen les operacions comptables prèvies, a la partida    HHHH160 24100 48905160 24100 48905160 24100 48905160 24100 48905,,,,    SubvencióSubvencióSubvencióSubvenció     
a ea ea ea e....ssss....ffff....llll....    Promoció EconòmicaPromoció EconòmicaPromoció EconòmicaPromoció Econòmica , del pressupost de l’exercici 2013, de l’Ajuntament de Granollers.

Vist informe de data 15151515    de gener dede gener dede gener dede gener de    2014201420142014,,,, del director de Granollers Mercat, Sr. Jordi Táboas 
Suárez.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer.- Aprovar la justificaciójustificaciójustificaciójustificació     presentada i ordenar el pagamentordenar el pagamentordenar el pagamentordenar el pagament de 5555....000000000000,,,,00000000    euroseuroseuroseuros a favor del 
sindicat UGTUGTUGTUGT, (amb CIF núm.    GGGG08496622084966220849662208496622 i domicili al carrer Esteve Terrades, 30-32 Bx de 
Granollers, codi postal 08402), d’acord amb el conveni signat en data 29 de juliol de 2013 i amb 
càrrec a la partida HHHH160 24100 48905160 24100 48905160 24100 48905160 24100 48905    Subvenció a eSubvenció a eSubvenció a eSubvenció a e....ssss....ffff....llll....    Promoció EconòmicaPromoció EconòmicaPromoció EconòmicaPromoció Econòmica, del pressupost per 
a l’any 2013, de l’Ajuntament de Granollers.

SegonSegonSegonSegon.- Aprovar la justificaciójustificaciójustificaciójustificació     presentada i ordenar el pagamentordenar el pagamentordenar el pagamentordenar el pagament de 5555....000000000000,,,,00000000    euroseuroseuroseuros a favor del 
sindicat CCOOCCOOCCOOCCOO, (amb CIF núm.    GGGG08408408408496606966069660696606 i domicili al carrer Pius XII, 6 de Granollers, codi postal 
08401), d’acord amb el conveni signat en data 29 de juliol de 2013 i amb càrrec a la partida    HHHH160160160160    
24100 4890524100 4890524100 4890524100 48905    Subvenció a eSubvenció a eSubvenció a eSubvenció a e....ssss....ffff....llll....    Promoció EconòmicaPromoció EconòmicaPromoció EconòmicaPromoció Econòmica, del pressupost per a l’any 2013, de 
l’Ajuntament de Granollers.

TercerTercerTercerTercer.- Notificar l’acord als serveis d’intervenció, comptabilitat i tresoreria de la corporació i a les 
parts interessades.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

4444).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A ATORGAR A ALTERNATIVA E CIGAR SCPPROPOSTA RELATIVA A ATORGAR A ALTERNATIVA E CIGAR SCPPROPOSTA RELATIVA A ATORGAR A ALTERNATIVA E CIGAR SCPPROPOSTA RELATIVA A ATORGAR A ALTERNATIVA E CIGAR SCP,,,,    UNA SUBVENCIÓ ENUNA SUBVENCIÓ ENUNA SUBVENCIÓ ENUNA SUBVENCIÓ EN    
CONCEPTE DE FINANÇAMENT DE LA DESPESA D’INTERESSOS DEL PRÉSTECCONCEPTE DE FINANÇAMENT DE LA DESPESA D’INTERESSOS DEL PRÉSTECCONCEPTE DE FINANÇAMENT DE LA DESPESA D’INTERESSOS DEL PRÉSTECCONCEPTE DE FINANÇAMENT DE LA DESPESA D’INTERESSOS DEL PRÉSTEC,,,,    D’ACORDD’ACORDD’ACORDD’ACORD    
AMB EL QUE ESTABLEIXEN LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONSAMB EL QUE ESTABLEIXEN LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONSAMB EL QUE ESTABLEIXEN LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONSAMB EL QUE ESTABLEIXEN LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS

La Junta de Govern Local va aprovar el dia 18181818    de setembre dede setembre dede setembre dede setembre de    2012201220122012 les bases de la convocatòriaconvocatòriaconvocatòriaconvocatòria     
d’ajuts al finançament d’iniciatives empresarialsd’ajuts al finançament d’iniciatives empresarialsd’ajuts al finançament d’iniciatives empresarialsd’ajuts al finançament d’iniciatives empresarials  de les persones emprenedores de Granollers.

LLLL''''objecte de la subvenció és finançar la despesa en concepte dobjecte de la subvenció és finançar la despesa en concepte dobjecte de la subvenció és finançar la despesa en concepte dobjecte de la subvenció és finançar la despesa en concepte d''''interessos generats pels préstecsinteressos generats pels préstecsinteressos generats pels préstecsinteressos generats pels préstecs    



atorgatsatorgatsatorgatsatorgats, per alguna de les entitats financera col·laboradores en aquesta línia de subvenció .

El període de sol·licitud de la subvenció s’inicia l’endemà de la seva publicació al BOP i restaràperíode de sol·licitud de la subvenció s’inicia l’endemà de la seva publicació al BOP i restaràperíode de sol·licitud de la subvenció s’inicia l’endemà de la seva publicació al BOP i restaràperíode de sol·licitud de la subvenció s’inicia l’endemà de la seva publicació al BOP i restarà    
oberta fins esgotar la dotació pressupostàriaoberta fins esgotar la dotació pressupostàriaoberta fins esgotar la dotació pressupostàriaoberta fins esgotar la dotació pressupostària . 

EL Sr. Raúl Pedro Mañas Gallego, amb DNI 52168057D, com a representant legal de l’empresa  
“Alternativa E Cigar SCP“Alternativa E Cigar SCP“Alternativa E Cigar SCP“Alternativa E Cigar SCP,,,,    amb CIF Jamb CIF Jamb CIF Jamb CIF J66101999661019996610199966101999”, constituïda el 5 d’agost de 2013, amb domicili 
d’activitat al carrer Joan Prim 131 de Granollers,  presenta en data 18 de desembre de 2013, una 
instància a Granollers Mercat –edifici Can Muntanyola- amb número de registre d’entrada 23178, en la 
qual sol·licita l’ajut consistent en el reton d’interessos generats del préstec que el titular ha tramitat 
amb BBVA, per un import de 9.000,00 €.

Que els interessos del mateix i amb un principal de  9.000,00 €  ascendeixen a 893893893893,,,,43434343    €€€€....

Atès que l’empresa i/o persona sol·licitant reuneix els requisits establerts a les bases i ha presentatha presentatha presentatha presentat    
correctament tota la documentaciócorrectament tota la documentaciócorrectament tota la documentaciócorrectament tota la documentació , que es detalla a continuació:

-Instància signada per la persona/empresa titular del préstec atorgat pel banc.
-Còpia del NIF de la societat i DNI dels socis .
-Acreditació de tenir el domicili social a Granollers .
-Còpia de l'alta de l'activitat econòmica en Hisenda (model 036).
-Certificats d'Hisenda i de la Seguretat Social conforme s'està al corrent de pagament.
-Quadre d'amortització del préstec, expedit pel banc.
-Documentació que acrediti la identitat del titular del compte bancari on està domiciliat el préstec . 
-Pla d'empresa del projecte empresarial localitzat a Granollers
-Escrit d'acceptació de la subvenció i d'autorització al banc per aplicar l’import íntegre de la subvenció 
a la reducció del principal del préstec concedit, una vegada ingressada la subvenció en el compte on 
està domiciliat el préstec.
- Fitxa de dades bancàries per a pagaments.

Atès que el projecte empresarial pel qual demana la subvenció ha estat acompanyatha estat acompanyatha estat acompanyatha estat acompanyat////revisat pelrevisat pelrevisat pelrevisat pel    
servei dservei dservei dservei d ''''emprenedoria de Granollers Mercatemprenedoria de Granollers Mercatemprenedoria de Granollers Mercatemprenedoria de Granollers Mercat ....

Atès que la sol·licitud de subvenció ha estat formalitzada dins l’exercici delha estat formalitzada dins l’exercici delha estat formalitzada dins l’exercici delha estat formalitzada dins l’exercici del    2013201320132013 (instància 
registrada en dataregistrada en dataregistrada en dataregistrada en data    18181818    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de    2013201320132013), i que la comprovació administrativa de l’expedient 
també s’ha realitzat dins d’aquest any. 

Atès que la darrera Junta de Govern Local de l’any, va tenir lloc el passat dimarts 17171717    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de    
2013201320132013, data anterior a la de la sol·licitudanterior a la de la sol·licitudanterior a la de la sol·licitudanterior a la de la sol·licitud , la qual cosa va impossibilitar l’aprovació dins de l’any  2013.

Atès que en el moment de la sol·licitud, existia consignació pressupostària suficientexistia consignació pressupostària suficientexistia consignació pressupostària suficientexistia consignació pressupostària suficient a la partida, 
HHHH160160160160....24152241522415224152....47000470004700047000    ““““Subvenció Empreses Foment Emprenedoria”Subvenció Empreses Foment Emprenedoria”Subvenció Empreses Foment Emprenedoria”Subvenció Empreses Foment Emprenedoria”,,,, del pressupost de l’Ajuntament de 
Granollers per al 2013.

Atès que la Comissió Avaluadora, reunida el dia 23 de desembre de 2013, ha donat el vistiplau a 
aquesta sol·licitud de subvenció.

Vist informe de data 15151515    de gener dede gener dede gener dede gener de     2014201420142014,,,,    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 .-.-.-.- Atorgar a l'empresa ALTERNATIVA EALTERNATIVA EALTERNATIVA EALTERNATIVA E----CIGARCIGARCIGARCIGAR, amb CIF JCIF JCIF JCIF J66101999661019996610199966101999, una subvenció de 
893893893893,,,,43434343    €€€€,,,,    en concepte de finançament de la despesa d’interessos generats pel préstec atorgat per 
l’entitat BBVA, amb número de préstec: 0182 9723 95 08300102980182 9723 95 08300102980182 9723 95 08300102980182 9723 95 0830010298,,,,    signat elsignat elsignat elsignat el    2222        DE DESEMBRE deDE DESEMBRE deDE DESEMBRE deDE DESEMBRE de    
2013201320132013 i d’importd’importd’importd’import     9999....000000000000,,,,00000000    euroseuroseuroseuros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària    HHHH160160160160....24152241522415224152....47000470004700047000    ““““
Subvenció Empreses Foment Emprenedoria”Subvenció Empreses Foment Emprenedoria”Subvenció Empreses Foment Emprenedoria”Subvenció Empreses Foment Emprenedoria”,,,,    del Pressupost de l’Ajuntament de Granollers per a 
l’exercici 2013, destinada a amortitzar el capital principal del préstec concedit .

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Aplicar aquesta subvenció al pressupost del 2013, donat que tant la instància com la 
comprovació administrativa d’aquest expedient s'ha efectuat dins l'exercici.



TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Ordenar el pagament de 893893893893,,,,43434343    €€€€    al compte corrent numero 0182 9723 97 02000875980182 9723 97 02000875980182 9723 97 02000875980182 9723 97 0200087598, on 
està domiciliat el préstec, en el termini màxim determini màxim determini màxim determini màxim de     30303030    diesdiesdiesdies, des de la data del present acord.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- La subvenció quedarà justificada amb l'escrit de l'entitat bancària conforme ha aplicat la 
subvenció a la reducció del principal del préstec, i adjuntant el nou quadre d'amortització. El/la 
beneficiari/a de la subvenció es compromet a presentar a l’Ajuntament, en el termini màxim de dotze 
mesos des de l'atorgament d'aquesta subvenció, una declaració on faci constar que el préstec s’ha 
aplicat en la seva totalitat al finançament de les despeses de constitució i/o posada en funcionament 
de l'empresa subvencionada, acompanyada de la documentació que acrediti el manteniment d'alta de 
l'activitat econòmica durant un any.

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.- Notificar aquest acord a la Intervenció de fons i a l’empresa/persona  interessada. 

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

5555).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A ACCEPTARPROPOSTA RELATIVA A ACCEPTARPROPOSTA RELATIVA A ACCEPTARPROPOSTA RELATIVA A ACCEPTAR,,,,    EN NOM DE GRANOLLERS MERCATEN NOM DE GRANOLLERS MERCATEN NOM DE GRANOLLERS MERCATEN NOM DE GRANOLLERS MERCAT,,,,    LA SUBVENCIÓLA SUBVENCIÓLA SUBVENCIÓLA SUBVENCIÓ        
DEDEDEDE            2222....391391391391,,,,00000000    € DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PEL COFINANÇAMENT D’ACCIONS PER A€ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PEL COFINANÇAMENT D’ACCIONS PER A€ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PEL COFINANÇAMENT D’ACCIONS PER A€ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PEL COFINANÇAMENT D’ACCIONS PER A    
L’ANYL’ANYL’ANYL’ANY    2013201320132013    EN L’ÀMBIT DE “RECULL DEN L’ÀMBIT DE “RECULL DEN L’ÀMBIT DE “RECULL DEN L’ÀMBIT DE “RECULL D''''ACTIVITATS DE SUPORT A LACTIVITATS DE SUPORT A LACTIVITATS DE SUPORT A LACTIVITATS DE SUPORT A L''''ACTIVITATACTIVITATACTIVITATACTIVITAT     
EMPRESARIAL”EMPRESARIAL”EMPRESARIAL”EMPRESARIAL”     ((((ACTUACIONS DE NOVEMBRE I DESEMBRE DEACTUACIONS DE NOVEMBRE I DESEMBRE DEACTUACIONS DE NOVEMBRE I DESEMBRE DEACTUACIONS DE NOVEMBRE I DESEMBRE DE     2013201320132013))))

1111.... La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 21212121    de març dede març dede març dede març de    2013201320132013, va aprovar, en el 
marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, el Catàleg de serveis 2013, 
el seu règim regulador i la convocatòria per a la concessió de recursos .

2222.... El 3333    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de    2013201320132013, l’Ajuntament de Granollers ha sol·licitat, en nom de l’EPE Granollers 
Mercat, la subvenció per a la realització d’accions incloses en el Recull d’activitats de suport a 
l’activitat empresarial i dins la convocatòria d’ajuts del Pla de Concertació 2013 de la Diputació de 
Barcelona. Les accions sol·licitades són:

NOM ACCIÓNOM ACCIÓNOM ACCIÓNOM ACCIÓ CODI XGLCODI XGLCODI XGLCODI XGL SUBVENCIÓSUBVENCIÓSUBVENCIÓSUBVENCIÓ COST TOTALCOST TOTALCOST TOTALCOST TOTAL     
DE LDE LDE LDE L''''ACCIÓACCIÓACCIÓACCIÓ

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

T/NC5 810,00 € 1.080,00 €

Com posar el preu als meus productes o serveis SE/IN5 412,50 € 550,00 €

Com planificar una web d'empresa de forma 
efectiva

S/TC3 486,00 € 648,00 €

Com fer l’estudi de mercat de la teva idea de 
negoci

SE/IN13 412,50 € 550,00 €

Creativitat en acció S/QI15 270,00 € 360,00 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL::::    2222....391391391391,,,,00000000    €€€€ 3333....188188188188,,,,00000000    €€€€

3333.... En data 8888    de gener dede gener dede gener dede gener de    2013201320132013 l’Ajuntament de Granollers rep resolució favorable d’atorgament de la 
subvenció sol·licitada, mitjançant comunicat de la Vicepresidència 1a i Presidència delegada de l’Àrea 
de Desenvolupament Econòmic i Ocupació que dictà el decret númdecret númdecret númdecret núm....11830118301183011830////13131313 aprovant els ajuts en el 
marc del règim regulador del Catàleg de serveis 2013 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015, i 
el Catàleg sectorial “Recull d'activitats de suport a l'activitat empresarial” de l'Àrea de 
Desenvolupament Econòmic Local i s’atorga a Granollers Mercat un ajut delun ajut delun ajut delun ajut del    75757575%%%%    del cost total de lesdel cost total de lesdel cost total de lesdel cost total de les    
següents accionssegüents accionssegüents accionssegüents accions ::::

NOM ACCIÓNOM ACCIÓNOM ACCIÓNOM ACCIÓ CODI XGLCODI XGLCODI XGLCODI XGL SUBVENCIÓSUBVENCIÓSUBVENCIÓSUBVENCIÓ

El networking on-line i presencial. Amb pràctica d'speed networking T/NC5 810,00 €

Com posar el preu als meus productes o serveis SE/IN5 412,50 €



Com planificar una web d'empresa de forma efectiva S/TC3 486,00 €

Com fer l’estudi de mercat de la teva idea de negoci SE/IN13 412,50 €

Creativitat en acció S/QI15 270,00 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL::::    2222....391391391391,,,,00000000    €€€€

4444.... L'Ajuntament de Granollers, com a ens aglutinador de les administracions locals, pot acceptar 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.

5555....    Vist informe favorable, de data 15 de gener 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 .-.-.-.-    Acceptar la subvencióAcceptar la subvencióAcceptar la subvencióAcceptar la subvenció dededede    2222....391391391391,,,,00000000        €€€€,,,,    en nom de Granollers Mercaten nom de Granollers Mercaten nom de Granollers Mercaten nom de Granollers Mercat,,,,    atorgada per la 
Diputació de Barcelona per al cofinançament de les accions del “Recull d“Recull d“Recull d“Recull d''''activitats de suport aactivitats de suport aactivitats de suport aactivitats de suport a    
llll''''activitat empresarial”activitat empresarial”activitat empresarial”activitat empresarial” , en el marc del Catàleg de serveis 2013 del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2012-2015”, corresponent a les actuacions realitzades els mesos de novembre i desembre de  2013, 
d'acord amb el següent detall:

NOM ACCIÓNOM ACCIÓNOM ACCIÓNOM ACCIÓ CODI XGLCODI XGLCODI XGLCODI XGL SUBVENCIÓSUBVENCIÓSUBVENCIÓSUBVENCIÓ

El networking on-line i presencial. Amb pràctica d'speed networking T/NC5 810,00 €

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

Com planificar una web d'empresa de forma efectiva S/TC3 486,00 €

Com fer l’estudi de mercat de la teva idea de negoci SE/IN13 412,50 €

Creativitat en acció S/QI15 270,00 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL::::    2222....391391391391,,,,00000000    €€€€

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

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

6666).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR L ''''AJUT PER A LA REDACCIÓ DE PLANS DIRECTORS DEAJUT PER A LA REDACCIÓ DE PLANS DIRECTORS DEAJUT PER A LA REDACCIÓ DE PLANS DIRECTORS DEAJUT PER A LA REDACCIÓ DE PLANS DIRECTORS DE     
CLAVEGUERAMCLAVEGUERAMCLAVEGUERAMCLAVEGUERAM     ----    CONSORCI PER A LA DEFENSA DE LA CONCA DEL RIU BESÒSCONSORCI PER A LA DEFENSA DE LA CONCA DEL RIU BESÒSCONSORCI PER A LA DEFENSA DE LA CONCA DEL RIU BESÒSCONSORCI PER A LA DEFENSA DE LA CONCA DEL RIU BESÒS

En data 20 de desembre de 2013, el Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs notifica 
l'atorgament d'un ajut per a la elaboració del Pla Director de Clavegueram, per import de 72.000,00 €, 
corresponent al 50% del cost de redacció del Pla.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

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



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

PrimerPrimerPrimerPrimer.-  Acceptar l'ajut atorgat pel  Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs per a la 
elaboració del Pla Director de Clavegueram, per import de 72.000,00 €, corresponent al 50% del cost 
de redacció del Pla.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-  Notificar aquest acord al Servei de Comptabilitat i al Consorci per a la Defensa de la Conca 
del riu Besòs

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 AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA PARADADICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA PARADADICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA PARADADICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA PARADA    1378137813781378    DEL MERCATDEL MERCATDEL MERCATDEL MERCAT    
SETMANAL DEL DIJOUSSETMANAL DEL DIJOUSSETMANAL DEL DIJOUSSETMANAL DEL DIJOUS

En data 18 de desembre de 2013 el senyor David Cordón Trescastro, amb DNI 34748249X,  titular de 
la parada número 1378 del mercat setmanal del dijous, de 9 metres lineals, per a la venda de fruita i 
verdura, ha presentat una sol·licitud de traspàs de la parada a favor de la societat DAMILAURA SL, 
amb NIF B65330144.

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

La societat Damilaura ha adjuntat a la seva sol·licitud la documentació acreditativa de condició de 
marxant.

L'import de la taxa per la transmissió de l'activitat comercial no sedentària és de 600,00 € per metre 
lineal de parada (OF 2.16 epígraf 6)

parada 1378 9 ml * 600,00 € = 5.400,00 €

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

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

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

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



comunicació prèvia a l'administració competent, pel termini que resti de la pròrroga, en els supòsits 
establerts per  l'article 10.5 del Decret legislatiu 1/1993, del 9 de març, sobre comerç interior."

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-  Autoritzar el traspàs de la parada número 1378 del mercat setmanal del dijous, de 9 ml, per 
a la venda de fruita i verdura, de la qual és titular el senyor  David Cordón Trescastro , 

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Atorgar la llicència per a la venda de fruita i verdura en el mercat setmanal del dijous, a la 
parada 1378 de 9 ml, a la societat Damilaura, amb NIF  B65330144, per període restant de la 
llicència de venda no sedentària, que és fins el dia 5 d'octubre de 2025, previ pagament de la taxa 
corresponent.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Liquidar a la societat Damilaura SL la taxa per transmissió de l'activitat comercial de venda 
no sedentària prevista per l'Ordenança Fiscal 2.16 epígraf 6:

parada 1378 9 ml * 600,00 € = 5.400,00 €

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

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

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

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.- Contra la liquidació: Contra aquest acte administratiu 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
 

8888).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA PARADADICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA PARADADICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA PARADADICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA PARADA    1366136613661366    DEL MERCATDEL MERCATDEL MERCATDEL MERCAT    
SETMANAL DEL DIJOUSSETMANAL DEL DIJOUSSETMANAL DEL DIJOUSSETMANAL DEL DIJOUS

En data 18 de desembre de 2013 el senyor Enrique Benet Vidal, amb DNI 43399993M,  titular de la 
parada número 1366 del mercat setmanal del dijous, de 13 metres lineals, per a la venda de fruita i 
verdura, ha presentat una sol·licitud de traspàs de la parada a favor del senyor José Francisco Moya 
Garcia, amb NIF 35079032F.

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



El senyor José Francisco Moya Garcia ha adjuntat a la seva sol·licitud la documentació acreditativa de 
condició de marxant.

L'import de la taxa per la transmissió de l'activitat comercial no sedentària és de 600,00 € per metre 
lineal de parada (OF 2.16 epígraf 6)

parada 1366 13 ml * 600,00 € = 7.800,00 €

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

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

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

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-  Autoritzar el traspàs de la parada número 1366 del mercat setmanal del dijous, de 9 ml, per 
a la venda de fruita i verdura, de la qual és titular el senyor Enrique Benet Vidal, 

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Atorgar la llicència per a la venda de fruita i verdura en el mercat setmanal del dijous, a la 
parada 1366 de 13 ml, al senyor José Francisco Moya Garcia, amb NIF  35079032F, per període 
restant de la llicència de venda no sedentària, que és fins el dia 5 d'octubre de 2025, previ pagament 
de la taxa corresponent.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Liquidar a la societat Damilaura SL la taxa per transmissió de l'activitat comercial de venda 
no sedentària prevista per l'Ordenança Fiscal 2.16 epígraf 6:

parada 1366 13 ml * 600,00 € = 7.800,00 €

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

Si opteu per la interposició del recurs de reposició en via administrativa, transcorregut un mes des de 



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

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

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.- Contra la liquidació: Contra aquest acte administratiu 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
 

9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LA  SUBVENCIÓ AL TRANSPORT COL·LECTIU URBÀDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LA  SUBVENCIÓ AL TRANSPORT COL·LECTIU URBÀDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LA  SUBVENCIÓ AL TRANSPORT COL·LECTIU URBÀDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LA  SUBVENCIÓ AL TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ    ----    
MINISTERI DMINISTERI DMINISTERI DMINISTERI D ''''HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUESHISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUESHISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUESHISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

En data 23 de desembre de 2013, la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local del 
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques ha resolt l'atorgament d'una subvenció a l'Ajuntament 
de Granollers per tal de paliar el dèficit en el transport urbà d'acord amb l'article 102 de la Llei 
17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat:   73.365,91 €

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer.-  Acceptar la subvenció atorgada pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques  per  
paliar el dèficit en el transport urbà,   per import  73.365,91 €.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-  Notificar aquest acord al Servei de Comptabilitat

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-  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  ENCARREGAR A GRANOLLERS PROMOCIONS SDICTAMEN RELATIU A  ENCARREGAR A GRANOLLERS PROMOCIONS SDICTAMEN RELATIU A  ENCARREGAR A GRANOLLERS PROMOCIONS SDICTAMEN RELATIU A  ENCARREGAR A GRANOLLERS PROMOCIONS S....AAAA....    ELS SERVEISELS SERVEISELS SERVEISELS SERVEIS    
DE DIPÒSITDE DIPÒSITDE DIPÒSITDE DIPÒSIT,,,,    CUSTÒDIACUSTÒDIACUSTÒDIACUSTÒDIA,,,,    TRAMITACIÓ I ASSEGURANÇA ENTRAMITACIÓ I ASSEGURANÇA ENTRAMITACIÓ I ASSEGURANÇA ENTRAMITACIÓ I ASSEGURANÇA EN    30303030    PLACES DPLACES DPLACES DPLACES D''''APARCAMENT IAPARCAMENT IAPARCAMENT IAPARCAMENT I,,,,    UNUNUNUN    
ESPAI PER A MOTOCICLETES I CICLOMOTORS A LESPAI PER A MOTOCICLETES I CICLOMOTORS A LESPAI PER A MOTOCICLETES I CICLOMOTORS A LESPAI PER A MOTOCICLETES I CICLOMOTORS A L''''APARCAMENT SUBTERRANI CANAPARCAMENT SUBTERRANI CANAPARCAMENT SUBTERRANI CANAPARCAMENT SUBTERRANI CAN    
COMASCOMASCOMASCOMAS,,,,    PELS VEHICLES RETIRATS DE LA VIA PÚBLICA AMB GRUA MUNICIPALPELS VEHICLES RETIRATS DE LA VIA PÚBLICA AMB GRUA MUNICIPALPELS VEHICLES RETIRATS DE LA VIA PÚBLICA AMB GRUA MUNICIPALPELS VEHICLES RETIRATS DE LA VIA PÚBLICA AMB GRUA MUNICIPAL ,,,,    A FAVOR DEA FAVOR DEA FAVOR DEA FAVOR DE    
LA POLICIA LOCAL DE LLA POLICIA LOCAL DE LLA POLICIA LOCAL DE LLA POLICIA LOCAL DE L ''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS ....

Per acord de la Junta de Govern Local del dia 19 de desembre de 2011  per l'encàrrec de gestió de 
GRANOLLERS PROMOCIONS S.A., pel servei    de dipòsit, custòdia, tramitació i assegurança en 30 
places d'aparcament i, un espai per a motocicletes i ciclomotors de l'aparcament subterrani Can 
Comas, pels vehicles retirats de la via pública amb grua municipal, a favor de la Policia Local de 
l'Ajuntament de Granollers.



El període d'utilització d'aquestes places d'aparcament i espais i dels serveis contractats era de l '1 de 
gener  fins al 31 de desembre de 2012, amb la possibilitat de pròrroga d'un any més. En data 5 de 
març de 2013, la Junta de Govern Local va acordar la pròrroga fins al  31 de desembre de 2013.

L'Inspector en Cap de la Policia Local de Granollers, ha emès informe, on proposa l'encàrrec de 
gestió a l'empresa municipal GRANOLLERS PROMOCIONS S.A. pel servei de dipòsit, custòdia, 
tramitació i assegurança en 30 places d'aparcament i, un espai per a motocicletes i ciclomotors de 
l'aparcament subterrani Can Comas, pels vehicles retirats de la via pública amb grua municipal, a 
favor de la Policia Local de l'Ajuntament de Granollers, atès  el benefici que reporta al ciutadà titular 
d'un vehicle retirat de la via pública, la recuperació d'aquest al parquing de Can Comas, en termes de 
mobilitat i comoditat.

GRANOLLERS PROMOCIONS S.A és una empresa mercantil amb capital íntegrament municipal 
que es va constituir a la dècada dels 90 per acord plenari. 

Els seus Estatuts tenen com objecte social , entre d'altres el següent:
- La promoció, gestió administració i explotació del Patrimoni Municipal del Sòl de Granollers, en els 
termes establerts a l’article 89.2 de la Llei de règim del sòl i ordenació urbana.
- La gestió d’actuacions municipals en matèria d’ordenació urbanística, obres públiques, 
infrastructures i serveis i ,
- La gestió de serveis entre altres.

L'encàrrec de gestió a GRANOLLERS PROMOCIONS S.A. és el servei de dipòsit, custòdia, 
tramitació i assegurança en 30 places d'aparcament i, un espai per a motocicletes i ciclomotors a 
l'aparcament subterrani Can Comas, pels vehicles retirats de la via pública amb grua municipal, a 
favor de la Policia Local de l 'Ajuntament de Granollers.

El cost del servei és de 84.000.- euros (exclosos d'IVA) que l'Ajuntament de Granollers abonarà a 
Granollers Promocions  la quantitat total de  7.000,00 euros mensuals (exclosos d'IVA).

Existeix consignació pressupostària a la partida H322.13350.22799

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER,,,,---- L'article 188 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals , estableix que
2. La gestió directa pot adoptar les formes següents:

a) Gestió a través de la mateixa organització ordinària de l 'ens local. 
b) Per mitjà d'una organització especial desconcentrada.
c) Organisme autònom.
d) Societat mercantil amb capital social íntegrament públic .

SEGONSEGONSEGONSEGON,,,,---- L'article 85.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local
``Els serveis públics de la competència local podran gestionar-se mitjançant alguna de les següents 
formes: 
A. Gestió directa: 

a. Gestió per la pròpia entitat local. 
b. Organisme autònom local. 
c. Entitat pública empresarial local. 
d. Societat mercantil local, el capital social de la qual sigui de titularitat pública . 

TERCERTERCERTERCERTERCER,,,,---- L'article 24.6 del RD 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
de contractes del sector públic "Als efectes previstos en aquest article i en l'article 4.1 n), els ents, 
organismes i entitats del sector públic podran ser considerats mitjans propis i serveis tècnics d'aquells 
poders adjudicataris pels quals realitzin la part essencial de la seva activitat quan aquests obstentin 
sobre els mateixos un control anàleg al que puguin exercir sobre els seus propis serveis. si es tracta 
de societats, a més, la totalitat del seu capital ha de ser de titularitat pública .

QUARTQUARTQUARTQUART,,,,---- D'acord amb l'Ordenança Fiscal núm. 2.8 Taxa per retirada de vehicles abandonats o 
estacionats defectuosament o abusivament a la via pública i per retirada de béns mobles de la via 
pública



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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.-  Declarar la plurianualitat de l 'encàrrec de gestió  a Granollers Promocions SA del servei de 
dipòsit, custòdia, tramitació i assegurança en 30 places d'aparcament i, un espai per a motocicletes i 
ciclomotors a l'aparcament subterrani Can Comas, pels vehicles retirats de la via pública amb grua 
municipal:  

84.000,00 € (exclosos d'IVA) -  7.000,00 euros mensuals per a la gestió del servei
5.000,00 € - en concepte de comissions bancàries - per l'operativa del cobrament de la retirada de 
vehicles

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-        Encarregar la gestió a GRANOLLERS PROMOCIONS S.A. del servei de dipòsit, custòdia, 
tramitació i assegurança en 30 places d'aparcament i, un espai per a motocicletes i ciclomotors a 
l'aparcament subterrani Can Comas, pels vehicles retirats de la via pública amb grua municipal, a 
favor de la Policia Local de l 'Ajuntament de Granollers,  amb efectes 1 de gener de 2014 i d'acord amb 
les condicions següents:

1.- Dipòsit:  Disposar d'accés a l'aparcament de Can Comas pel C/ Sant Jaume per permetre l'accés 
dels vehicles que lliuri la Policia Local en l'aparcament, donant-los d'alta en el Llibre de Registre, 
recollint el full que li lliuri el conductor (full de servei) i, mantenint aquests vehicles en concepte de 
dipòsit fins que els retiri el titular, persona autoritzada o la Policia Local. Els canvis realitzats per 
trasllat entre dipòsits seran registrats per l'empresa GRANOLLERS PROMOCIONS S.A.,sempre que 
sigui notificada. Els llibres de registre i cartes de pagament de grua seran lliurats per la Policia Local 
sense cost per a l'empresa.

2.- Custòdia:  L'empresa GRANOLLERS PROMOCIONS SA. respondrà davant de la Policia Local de 
la custòdia dels vehicles dipositats dintre del aparcament, així com també dels danys que es 
poguessin produir en el mateixos durant el temps que es mantinguin en aquesta ubicació. Pel 
compliment d'aquesta obligació, l'empresa haurà concertat al seu càrrec els serveis de vigilància i 
seguretat que foren precisos amb aquesta finalitat. L'Ajuntament de Granollers respondrà dels danys 
als vehicles propis i dels danys a tercers dintre de l'aparcament quan aquests danys siguin 
conseqüència de sinistres provocats per la seva activitat .

3.- Tramitació: Quan es presenti el titular o persona autoritzada per a la retirada del vehicle, 
correspondrà a GRANOLLERS PROMOCIONS SA. cobrar en nom de l'Ajuntament la taxa per a la 
seva retirada, aixÍ com donar de baixa el vehicle en el seu Llibre de Registre i emplenar la carta de 
pagament o full de servei, document que estigui subscrit pel titular o persona autoritzada amb la 
finalitat de procedir a la seva retirada i, el lliurament de 2 TPV's per les dos grues per els cobraments 
directes a la via publica que es fan excepcionalment quan apareix el conductor i el vehicle infractor ja 
merita la taxa d'enganxament.
En les operacions d'enganxament que el conductor realitzi, les quantitats recaptades per aquest seran 
lliurades al controlador del dipòsit , qui inscriurà en el Llibre de Registre aquesta operació . En el cas de 
que el titular o persona autoritzada vulgui formular alguna reclamació, se li lliuraran els fulls de 
reclamació dipositats a aquests efectes per tal que els complimenti .
Per al compliment d'aquesta obligació, l'empresa GRANOLLERS PROMOCIONS SA mantindrà un 
servei ininterromput de 24 hores al dia, inclosos dissabtes i festius, havent rebut de la Policia Local la 
informació i documentació precisa per a la realització de les funcions abans expressades .
Dins dels 20 dies hàbils següents al mes vençut, l'empresa lliurarà a la Tresoreria municipal tots els 
ingressos corresponents a la retirada de vehicles, el seu pupil·latge, operacions d'enganxament i 
altres ingressos conseqüència de les funcions realitzades mitjançant transferència bancària. haurà de 
lliurar a la Policia Local la documentació generada següent :
- El llistat de serveis per dia amb el detall de l'import de cada retirada de vehicle, enganxament i 
pupil·latge reflectit al Llibre de Registre .
- Còpia del document d'ingrés bancària del mes facturat, amb el detall de l'import total ingressat.
- Llistat mensual amb el detall del número de serveis diaris i franges horàries en que s 'han realitzat.
- Relació documental de despeses descomptades dels ingressos bruts, per raó de cobrament amb 
targeta (TPV).

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.- Granollers Promocions SA lliurarà a l'Ajuntament els ingressos corresponents a la retirada 



de vehicles, el seu pupil·latge, operacions d'enganxament i altres ingressos conseqüència de les 
funcions realitzades, que s'imputaran en la partida  H320.32600.

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.-     Notificar aquest acord a Granollers Promocions SA i al Servei de Comptabilitat

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

11111111).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR L''''AJUT ECONÒMIC ATORGAT PEL CONSORCI PER AAJUT ECONÒMIC ATORGAT PEL CONSORCI PER AAJUT ECONÒMIC ATORGAT PEL CONSORCI PER AAJUT ECONÒMIC ATORGAT PEL CONSORCI PER A    
LA DEFENSA DE LA CONCA DEL BESÒS PER LLA DEFENSA DE LA CONCA DEL BESÒS PER LLA DEFENSA DE LA CONCA DEL BESÒS PER LLA DEFENSA DE LA CONCA DEL BESÒS PER L''''ACTUACIÓ ANOMENADAACTUACIÓ ANOMENADAACTUACIÓ ANOMENADAACTUACIÓ ANOMENADA    """"ACTUACIONS PERACTUACIONS PERACTUACIONS PERACTUACIONS PER    
A LA CONSERVACIÓ DE LA LA CONSERVACIÓ DE LA LA CONSERVACIÓ DE LA LA CONSERVACIÓ DE L''''ENTORN DE CAN CABANYESENTORN DE CAN CABANYESENTORN DE CAN CABANYESENTORN DE CAN CABANYES    ----    RIU CONGOSTRIU CONGOSTRIU CONGOSTRIU CONGOST"""",,,,    DINS DELDINS DELDINS DELDINS DEL    
PROGRAMA DE SUPORT PER A LA RESTAURACIÓ DE LPROGRAMA DE SUPORT PER A LA RESTAURACIÓ DE LPROGRAMA DE SUPORT PER A LA RESTAURACIÓ DE LPROGRAMA DE SUPORT PER A LA RESTAURACIÓ DE L ''''ENTORN FLUVIALENTORN FLUVIALENTORN FLUVIALENTORN FLUVIAL ,,,,    ANYANYANYANY    2013201320132013

L'Ajuntament de Granollers, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 29 d'octubre de 
2013, va sol·licitar la subvenció de 4.950,00 euros al Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs 
per a la realització del projecte anomenat Actuacions per a la conservació de  lActuacions per a la conservació de  lActuacions per a la conservació de  lActuacions per a la conservació de  l ''''entorn Can Cabanyesentorn Can Cabanyesentorn Can Cabanyesentorn Can Cabanyes    
----    riu Congostriu Congostriu Congostriu Congost, corresponents al 50% del cost de les actuacions subvencionables del projecte 
esmentat, d'acord amb el Programa "Suport per a la restauració de l'entorn fluvial" per a l'exercici 
2013.

En data 30 de desembre de 2013, amb registre d'entrada núm. 23635, el Consorci per a la Defensa de 
la Conca del riu Besòs notifica la resolució dictada per la Presidència amb el núm. P-2013/391/1032, 
relativa a la concessió d'ajut econòmic a l'Ajuntament de Granollers d'un import màxim de 4.950,00 
euros (IVA inclòs), corresponent al 50% de la despesa municipal pressupostada per a l'execució de 
l'actuació de conservació i restauració de l'entorn de la bassa de Can Cabanyes en el riu Congost en 
el terme municipal de Granollers, actuació inclosa en el “Programa de suport als municipis per a les 
actuacions de restauració de l'entorn fluvial”, aprovada per la Junta General del Consorci per a la 
Defensa de la Conca del riu Besòs de data 11 de desembre de 2012.

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

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

De conformitat amb l'acord de ple de 5 de juliol de 2011, es delega a la Junta de Govern Local com a 
òrgan competent per sol·licitar  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 l'ajut econòmic de 4.950,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb les condicions 
establertes en la resolució de Presidència de data P-2013/391/1032, atorgada per el Consorci per la 
Defensa de la Conca del Riu Besòs pel cofinançament del 50% de l'actuació anomenada    ActuacionsActuacionsActuacionsActuacions     
per a la conservació de lper a la conservació de lper a la conservació de lper a la conservació de l ''''entorn Can Cabanyesentorn Can Cabanyesentorn Can Cabanyesentorn Can Cabanyes     ----    riu Congostriu Congostriu Congostriu Congost , de Granollers, inclosa al  “Programa de 
suport als municipis per a les actuacions de restauració de l'entorn fluvial” any 2014, que s'imputarà a 
la partida d'ingressos H352 46702.

SegonSegonSegonSegon:::: Notificar aquest acord al Consorci per la Defensa de la Conca del Riu Besòs i a l'Àrea 
Econòmica d'aquest Ajuntament.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

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



12121212).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA JUSTIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A LA JUSTIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A LA JUSTIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A LA JUSTIFICACIÓ DE L''''AJUT ECONÒMIC ATORGAT A LAJUT ECONÒMIC ATORGAT A LAJUT ECONÒMIC ATORGAT A LAJUT ECONÒMIC ATORGAT A L''''ENTITATENTITATENTITATENTITAT    
CORAL ALBADA DE LA PARROQUIA SANT ESTEVE DE GRANOLLERS EN CONCEPTE DECORAL ALBADA DE LA PARROQUIA SANT ESTEVE DE GRANOLLERS EN CONCEPTE DECORAL ALBADA DE LA PARROQUIA SANT ESTEVE DE GRANOLLERS EN CONCEPTE DECORAL ALBADA DE LA PARROQUIA SANT ESTEVE DE GRANOLLERS EN CONCEPTE DE    
SUPORT ECONÒMIC PER DONAR SUPORT A LA PROGRAMACIÓ DE CONCERTSSUPORT ECONÒMIC PER DONAR SUPORT A LA PROGRAMACIÓ DE CONCERTSSUPORT ECONÒMIC PER DONAR SUPORT A LA PROGRAMACIÓ DE CONCERTSSUPORT ECONÒMIC PER DONAR SUPORT A LA PROGRAMACIÓ DE CONCERTS,,,,    DURANTDURANTDURANTDURANT    
LLLL''''ANYANYANYANY    2012201220122012....

1. La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers, en data 19 de desembre de 2011, va 
acordar l'aprovació de les bases i la convocatòria del Servei de Cultura per a la concessió de 
subvencions per a projectes a realitzar durant l 'any 2012.

2. Dins del termini establert a tal efecte, l'entitat cultural Coral Albada  de la Parròquia de Sant 
Esteve de Granollers va sol·licitar subvenció per al desenvolupament de les seves activitats i 
programes durant l'any 2012.

3. Un cop valorada satisfactòriament la sol·licitud esmentada, en data  12 de juny de 2012 la Junta 
de Govern Local  va aprovar la concessió d'una subvenció d'import 400 € a favor de la entitat  Coral 
Albada  de la Parròquia de Sant Esteve de Granollers.

4. La entitat  Coral Albada  de la Parròquia de Sant Esteve de Granollers ha tingut problemes per 
justificar en temps la subvenció atorgada a l'any 2012, ja que segons han comunicat reiteradament al 
Servei de Cultura  el tresorer de l'entitat va marxar de l'entitat i se'n va emportar tota la documentació, 
sent molt complicat per a la Direcció actual de l'entitat, recuperar les factures susceptibles de justificar 
la subvenció.

5. En data 27 de desembre de 2013, l'entitat subvencionada ha presentat a l'Ajuntament de 
Granollers, amb registre d'entrada 23567, la documentació corresponent a la justificació de la 
subvenció rebuda.

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

7. El contingut de la documentació aportada és adequat a la seva finalitat, i resulta suficient per 
acreditar la correcta execució de les activitats de  promoció i programació de concerts, objecte de 
subvenció.

8. L'Associació ha presentat factures per un import de 722,04 €.

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

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

Fonaments de dret

Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Real Decret Legislatiu 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de 
Subvencions.
Ordenança General de Subvencions, aprovada per l'Ajuntament en Ple de data 28 de febrer de 2006, i 
parcialment modificada per acord de Ple de data 26 d'octubre de 2010.
Bases particular i especifiques del Servei de Cultura per a la concessió de subvencions i ajuts 
municipals per a les entitats 2012.



Vist l'informe del cap d'Àrea de Serveis a la Persona.

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

PRIMER.- Aprovar la justificació de l'ajut econòmic que es va concedir a l'entitat Coral Albada de la 
Parròquia Sant Esteve de Granollers V59847822, amb una aportació econòmica de 400 Euros, en 
concepte de suport econòmic per a la realització de promoció i programació de concerts  a l'any 2012.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

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

PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LPROPOSTA RELATIVA A APROVAR L''''EXPEDIENT DE LICITACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DEXPEDIENT DE LICITACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DEXPEDIENT DE LICITACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DEXPEDIENT DE LICITACIÓ PER A LA CONCESSIÓ D''''UNAUNAUNAUNA    
LLICÈNCIA DLLICÈNCIA DLLICÈNCIA DLLICÈNCIA D ''''OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB MOBILIARI URBÀOCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB MOBILIARI URBÀOCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB MOBILIARI URBÀOCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB MOBILIARI URBÀ     ....

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:

13131313).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LPROPOSTA RELATIVA A APROVAR L''''EXPEDIENT DE LICITACIÓ PER A LA CONCESSIÓEXPEDIENT DE LICITACIÓ PER A LA CONCESSIÓEXPEDIENT DE LICITACIÓ PER A LA CONCESSIÓEXPEDIENT DE LICITACIÓ PER A LA CONCESSIÓ    
DDDD''''UNA LLICÈNCIA DUNA LLICÈNCIA DUNA LLICÈNCIA DUNA LLICÈNCIA D ''''OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB MOBILIARI URBÀOCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB MOBILIARI URBÀOCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB MOBILIARI URBÀOCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB MOBILIARI URBÀ     ....

La Junta de Govern Local de 16 d'octubre de 2012, va atorgar a l'empresa CEMUSA amb CIF 
A28928646 la llicència per ocupar la via pública  amb mobiliari urbà de titularitat de CEMUSA (45 
marquesines bus, 46 OPPIS publicitaris de marquesina, 37 OPPIS publicitaris independents, 17 
columnes informatives publicitàries) i n'autoritzava l'explotació publicitària del mobiliari  a canvi d'unes 
prestacions de manteniment i conservació del mobiliari urbà de titularitat municipal .

La Junta de Govern Local de 17 de desembre de 2014, va aprovar la pròrroga de 3 mesos de la 
llicència d'ocupació de la via pública amb mobiliari urbà publicitari, marquesines d'autobusos i altres 
elements per un període de tres mesos, i que finalitzarà el 6 de febrer de 2014 amb les mateixes 
condicions que la llicència primitiva .

La clàusula sisena, punt 5 estableix que quan s'esgoti el termini de la llicència, el concessionari es 
compromet a retirar de la via pública tot el mobiliari publicitari que sigui de la seva propietat, i a 
reposar el paviment afectat, en un termini màxim de 3 mesos. Tots els treballs que siguin necessaris 
per tal de deixar l'espai públic en correctes condicions, aniran a càrrec de l'empresa. 

Atès que el termini de concessió de la llicència d'ocupació finalitza el 6 de febrer de 2014 es proposa 
requerir a l'empresa CEMUSA la retirada del mobiliari urbà de la seva propietat següent: 45 
marquesines bus, 46 OPPIS publicitaris de marquesina, 37 OPPIS publicitaris independents, 17 
columnes informatives publicitàries , en el termini de 3 mesos i reposar el paviment afectat.

Atesa la necessitat de continuar disposant del mobiliari urbà d'aquest tipus en atenció als usuaris del 
transport públic, es convenient iniciar l'expedient de licitació per a la concessió d'una nova llicència 
d'ocupació de diversos indrets, dins el terme municipal de Granollers susceptible d'instal·lar mobiliari 
urbà.

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret

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

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

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



modificada pel Ple de 27 de març de 2012

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Iniciar la licitació per la concessió d'una llicència d'ocupació de la via pública amb mobiliari 
urbà a diversos indrets, dins el terme municipal de Granollers.

SEGONSEGONSEGONSEGON.... Comunicar als tècnics que es redactin els plecs de clàusules administratives particulars i 
de prescripcions tècniques particulars que han de regir la concessió d'aquesta llicència mitjançant 
procediment obert.

TERCERTERCERTERCERTERCER....    Requerir a l'empresa CEMUSA que retiri de la via pública tot el mobiliari publicitari que 
sigui de la seva propietat, i que faci la reposició del paviment afectat, fent-se càrrec de tots els 
treballs que siguin necessaris per tal de deixar l'espai públic en correctes condicions,  un cop s'hagi 
adjudicat la nova llicència, amb un termini que no superarà els tres mesos a comptar des del 6 de 
febrer de 2014, tenint en compte que en aquest termini no es liquidarà el cànon corresponent de la 
llicència, atès que el contracte ja estarà exhaurit. 

QUARTQUARTQUARTQUART.... Comunicar a l'empresa CEMUSA que sigui retirada de la publicitat de tot el mobiliari urbà 
objecte d'aquest acord,  l'endemà de la data de finalització de la llicència que l 'autoritzava.

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 

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

I no havent-hi altres assumptes per tractar s'aixeca la sessió quan són les disset hores i quinze minuts 
i s'estén aquesta acta de la qual dono fe. 

LA SECRETÀRIA GENERALLA SECRETÀRIA GENERALLA SECRETÀRIA GENERALLA SECRETÀRIA GENERAL
VIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAU
LLLL''''ALCALDEALCALDEALCALDEALCALDE
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