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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMERO     22222222    DE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

DiaDiaDiaDia::::        3333    de juny dede juny dede juny dede juny de     2014201420142014
HoraHoraHoraHora::::    17171717::::10101010    hhhh
LlocLlocLlocLloc::::    Sala de govern de la casa consistorial deSala de govern de la casa consistorial deSala de govern de la casa consistorial deSala de govern de la casa consistorial de     GranollersGranollersGranollersGranollers

ASSISTENTS

Alcalde president

Il·lm. Sr. Josep Mayoral i Antigas

Tinents i tinentes d'alcalde

Sr. Jordi Terrades i Santacreu
Sra. Alba Barnusell i Ortuño
Sr. Albert Camps i Giró
Sra. Maria del Mar Sánchez i Martínez
Sr. Juan Manuel Segovia Ramos

Regidors i regidores

Secretària general

Sra. Aurora Corral Garcia

Interventor general

Sr. Francesc Aragón Sánchez

ABSÈNCIES JUSTIFICADES

Sra. Pietat Sanjuán i Trujillo
Sra. Andrea Canelo Matito
Sra. Aroa Ortego i Cobos

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).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE L''''EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITSEXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITSEXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITSEXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITS    
NÚMNÚMNÚMNÚM....5555////2014201420142014    DE LDE LDE LDE L''''AJUNTAMENTAJUNTAMENTAJUNTAMENTAJUNTAMENT

En les dates i amb el número de registre d'entrada al registre de factures que s'indiquen en la relació 
annexa a aquest acord, les persones físiques i/o jurídiques que igualment es citen en la relació annexa 
a aquest acord han presentat les factures amb els números i pels conceptes que figuren a la relació 
annexa a aquest acord.    

La Intervenció municipal ha pogut verificar que les factures presentades corresponen a despeses 
d'exercicis anteriors a 2014 o del mateix exercici però que no han estat tramitades seguint el 
procediment legalment establert i no tenen associada la corresponent operació comptable feta amb 
anterioritat a la data de registre de la factura o bé no consta tramitat el corresponent expedient previ 
d'aprovació de la despesa, per la qual cosa no pot tramitar-se el corresponent reconeixement ordinari 
de l'obligació. 

Consten a l'expedient administratiu els informes emesos pels diferents responsables dels serveis 
municipals en els que s'indiquen i justifiquen els motius pels quals la despesa no ha estat reconeguda 
en l’exercici en què s’ha realitzat o pel qual la tramitació de la despesa no ha seguit el procediment 
legalment establert i en els que queda acreditat que l'objecte de la factura ha estat efectivament 
realitzat a plena satisfacció del servei municipal . 

Es produiria un enriquiment injust per part de l'Ajuntament de Granollers en adquirir-se o retenir-se, 
sense causa, la contraprestació econòmica d'un bé o un servei rebut; i que per altra banda, els 
mateixos informes tècnics indiquen que existeix consignació pressupostària per al pagament de les 
factures indicades.

Es comprova l'existència de crèdit suficient i adequat al pressupost de l'exercici corrent, d'acord amb 
els documents comptables que s'adjunten a l'expedient.

Vist l'informe conjunt d'Intervenció i Secretaria de data 28 de maig de 2014.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

Article. 60.2. del Real Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual 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, correspon al President de l'entitat local el reconeixement extrajudicial de crèdits, 
sempre que hi hagi dotació pressupostària.

Article 21 de les bases d'execució del pressupost per al 2014, en els seus apartats 3 i 4, on es regulen 
el procediment bàsic i la competència de la Junta de Govern Local en el cas d'existir crèdit 
pressupostari.

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 obligacions que s'indiquen a la relació que 
s'adjunta a continuació:

NOM TERCERNOM TERCERNOM TERCERNOM TERCER Nº FRANº FRANº FRANº FRA.... IMPORTIMPORTIMPORTIMPORT
PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA    

PRESSUPOSTÀRIAPRESSUPOSTÀRIAPRESSUPOSTÀRIAPRESSUPOSTÀRIA
MOTIUMOTIUMOTIUMOTIU    

INCOMPLIMENTINCOMPLIMENTINCOMPLIMENTINCOMPLIMENT

PARROQUIA SANT ESTEVE DE 
GRANOLLERS 05/2013 3.791,80 14.H431.33811.22609 Tasca no prevista

Comanda superior a 
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INTER-AVIA, SA 2131536 463,79 14.H431.33811.22609
l'import inicial de la 
PQS

INTER-AVIA, SA 2131534 168,82 14.H431.33811.22609

Comanda superior a 
l'import inicial de la 
PQS

ECOLOGIA PER FESTES SL 7465 4.503,79 14.H431.33811.22609 Tasca no prevista

ENDESA ENERGIA XXI, S.L. E5001N04625478 3.537,46 14.H412.32120.22100
No hi havia 
contracte subscrit

AUTO RENTAT QUICK QUACK, 
SCP A00001552 143,51 14.H320.13000.22699

No hi havia 
disponible a la 
contractació

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, 
S.A. FE13321135794065 24,25 14.H430.33000.22102

No hi havia 
contracte subscrit

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, 
S.A. FE13321135794064 13,69 14.H314.92040.22102

No hi havia 
contracte subscrit

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, 
S.A. FE13321135794049 694,53 14.H422.34200.22102

No hi havia 
contracte subscrit

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, 
S.A. FE13321135794048 24,96 14.H232.33730.22102

No hi havia 
contracte subscrit

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, 
S.A. FE13321135794042 323,61 14.H422.34200.22102

No hi havia 
contracte subscrit

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, 
S.A. FE13321135794044 137,25 14.H314.92040.22102

No hi havia 
contracte subscrit

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, 
S.A. FE13321135514550 94,46 14.H232.33730.22102

No hi havia 
contracte subscrit

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, 
S.A. FE13321135514546 24,42 14.H413.32315.22102

No hi havia 
contracte subscrit

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, 
S.A. FE13321135347732 542,12 14.H422.34210.22102

No hi havia 
contracte subscrit

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, 
S.A. FE13321136147806 135,80 14.H403.23000.22102

No hi havia 
contracte subscrit

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, 
S.A. FE13321136147802 271,11 14.H430.33000.22102

No hi havia 
contracte subscrit

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, 
S.A. FE13321135514545 400,10 14.H422.34200.22102

No hi havia 
contracte subscrit

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, 
S.A. FE13321135347734 186,28 14.H422.34200.22102

No hi havia 
contracte subscrit

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, 
S.A. FE13321135514547 432,87 14.H422.34200.22102

No hi havia 
contracte subscrit

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, 
S.A. FE13321135514549 529,76 14.H422.34200.22102

No hi havia 
contracte subscrit

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, 
S.A. FE13321135514573 542,91 14.H422.34200.22102

No hi havia 
contracte subscrit

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, 
S.A. FE13321135514583 370,88 14.H422.34200.22102

No hi havia 
contracte subscrit

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, 
S.A. FE13321135794041 679,73 14.H422.34200.22102

No hi havia 
contracte subscrit

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, 
S.A. FE13321135347731 177,49 14.H412.32120.22102

No hi havia 
contracte subscrit

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, 
S.A. FE13321135514544 290,33 14.H412.32120.22102

No hi havia 
contracte subscrit

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, 
S.A. FE13321135514560 105,72 14.H412.32120.22102

No hi havia 
contracte subscrit

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, 
S.A. FE13321135794043 137,25 14.H412.32120.22102

No hi havia 
contracte subscrit

GREMI COMARCAL 
HOSTELERIA TURISME VALLES 
ORIENTAL

14/2014 317,00 14.H452.31330.22799
No es va sol.licitar 
pressupost previ a 
la jornada

19191919....065065065065,,,,69696969

SEGONSEGONSEGONSEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions que s'inclouen a la relació annexa a aquest 
acord (núm. 5/2014) amb càrrec a les partides del Pressupost  2014 de l'Ajuntament de Granollers que 
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igualment s'indiquen a la relació annexa. 

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Notificar aquest acord de forma individualitzada a cada persona física i/o jurídica que 
consta a la relació annexa a aquest acord (núm. 5/2014).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 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 DE LSUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PEL COFINANÇAMENT DE LSUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PEL COFINANÇAMENT DE LSUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PEL COFINANÇAMENT DE L''''    ACCIÓACCIÓACCIÓACCIÓ::::    
“CREACIÓ D’UN PLA DE MILLORA PER A LES OPERACIONS D’UNA EMPRESA DEL SECTOR“CREACIÓ D’UN PLA DE MILLORA PER A LES OPERACIONS D’UNA EMPRESA DEL SECTOR“CREACIÓ D’UN PLA DE MILLORA PER A LES OPERACIONS D’UNA EMPRESA DEL SECTOR“CREACIÓ D’UN PLA DE MILLORA PER A LES OPERACIONS D’UNA EMPRESA DEL SECTOR    
INDUSTRIAL”INDUSTRIAL”INDUSTRIAL”INDUSTRIAL”

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 dePla “Xarxa dePla “Xarxa dePla “Xarxa de    
Governs LocalsGoverns LocalsGoverns LocalsGoverns Locals    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 ensels ensels ensels ens    
instrumentals de referència puguin ser destinataris del Pla “Xarxa de Governs Localsinstrumentals de referència puguin ser destinataris del Pla “Xarxa de Governs Localsinstrumentals de referència puguin ser destinataris del Pla “Xarxa de Governs Localsinstrumentals de referència 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%%%%    del cost total per la següent acciódel cost total per la següent acciódel cost total per la següent acciódel cost total per la següent acció ::::

Creació d’un pla de millora per a les operacions d’una empresa del sector industrialCreació d’un pla de millora per a les operacions d’una empresa del sector industrialCreació d’un pla de millora per a les operacions d’una empresa del sector industrialCreació d’un pla de millora per a les operacions d’una empresa del sector industrial amb Codi 
TA/IN5, que consta de dues parts,  2 sessions de tutoria grupal amb un cost fix de 840,00 euros i una 
segona part d’assessoraments individuals, que té un cost total de 540,00 euros per empresa 
sol·licitant.
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El mínim d’empreses sol·licitants, són 5 i el màxim 10 segons s’indica a les característiques i 
procediments de funcionament del Recull 2014.

El cost total màxim d’aquesta actuació podria arribar a 6.240,00 euros iva inclòs.

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 de data 22 de maig 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    4444....680680680680,,,,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 l' acció: "Creació d’un pla de millora per a les operacions d’unaCreació d’un pla de millora per a les operacions d’unaCreació d’un pla de millora per a les operacions d’unaCreació d’un pla de millora per a les operacions d’una    
empresa del sector industrialempresa del sector industrialempresa del sector industrialempresa del sector industrial", inclosa dins del “Recull d“Recull d“Recull d“Recull d''''activitats de suport al teixit empresarial”activitats de suport al teixit empresarial”activitats de suport al teixit empresarial”activitats de suport al teixit empresarial”, en 
el marc del Catàleg de serveis 2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, d'acord amb 
l'exposat.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
5555).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA APROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA APROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA APROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A    
ROSA Mª BELLES BALDOMAROSA Mª BELLES BALDOMAROSA Mª BELLES BALDOMAROSA Mª BELLES BALDOMA ,,,,    AMB NIFAMB NIFAMB NIFAMB NIF    37734176377341763773417637734176P SÒCIA REPRESENTANT DE L’EMPRESA ”LAP SÒCIA REPRESENTANT DE L’EMPRESA ”LAP SÒCIA REPRESENTANT DE L’EMPRESA ”LAP SÒCIA REPRESENTANT DE L’EMPRESA ”LA    
DAMA Y EL VAGABUNDO SCP”DAMA Y EL VAGABUNDO SCP”DAMA Y EL VAGABUNDO SCP”DAMA Y EL VAGABUNDO SCP”,,,,    AMB CIF JAMB CIF JAMB CIF JAMB CIF J66021064660210646602106466021064,,,,    EN CONCEPTE DE FINANÇAMENT DE LAEN CONCEPTE DE FINANÇAMENT DE LAEN CONCEPTE DE FINANÇAMENT DE LAEN CONCEPTE DE FINANÇAMENT DE LA    
DESPESA D’INTERESSOS DEL PRÉSTECDESPESA D’INTERESSOS DEL PRÉSTECDESPESA D’INTERESSOS DEL PRÉSTECDESPESA D’INTERESSOS DEL PRÉSTEC

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

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

2222.... Dins del termini establert a tal efecte, la Sra. Rosa Maria Belles Baldoma, amb NIF 37734176P, 
sòcia representant de l’activitat empresarial “La Dama y el Vagabundo“La Dama y el Vagabundo“La Dama y el Vagabundo“La Dama y el Vagabundo,,,,    SCPSCPSCPSCP” presenta en data 3333    dededede    
maig demaig demaig demaig de    2013201320132013 instància a Granollers Mercat –edifici Can Muntanyola- amb núm. de registre d’entrada 
8111; en la qual es sol·licita una subvenció per un import de 6666....547547547547,,,,55555555    euros.

3333.... Un cop valorada satisfactòriament la sol·licitud esmentada, en data 21212121    de maig dede maig dede maig dede maig de     2013201320132013,,,, la Juntala Juntala Juntala Junta    
de Govern Localde Govern Localde Govern Localde Govern Local    de l’Ajuntament de Granollers va aprovar una subvenció de 6666....547547547547,,,,55555555    euros a 
l’empresa “La Dama y el Vagabundo SCP”, en concepte de finançament de la despesa d’interessos 
generats pel préstec ICO atorgat per l’entitat MicroBank SAU, núm. de préstec: 9620 800.360.938-34, 
signat l'11 d’abril de 2013 i d’import 25.000 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
H160.24152.47000 “Subvencions a empreses foment de l’emprenedoria”.

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

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

6666.... En data     23232323    de maig dede maig dede maig dede maig de    2014201420142014,,,,    la Sra. Rosa Maria Belles Baldoma ha presentat a l’Ajuntament de 
Granollers, amb registre d’entrada númregistre d’entrada númregistre d’entrada númregistre d’entrada núm....    10101010....769769769769, la documentació corresponent a la justificació de la 
subvenció rebuda:

a) Declaració conforme el préstec objecte de la subvenció ha estat destinat en la seva totalitat a 
la constitució i posada en marxa de l’activitat empresarial ”La Dama y el Vagabundo, SCP” 
amb CIF J66021064, en el que la Sra. Rosa Maria Belles Baldoma amb NIF 37734176P hi 
consta com a sòcia. 

b) Documentació que acredita el manteniment de l’activitat de l’empresa passat un any des de 
l’atorgament de l’ajut: liquidació de l’IRPF model 115, (activitats econòmiques en estimació 
objectiva) presentat el 14/04/2014 a la delegació d’Hisenda.

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

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

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

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

11111111.... Vist informe favorable, de data 26 de maig de 2014, del director de Granollers Mercat, Sr. Jordi 
Táboas Suárez.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Aprovar la justificació de la subvenció concedida a Rosa Maria Belles Baldoma amb NIFRosa Maria Belles Baldoma amb NIFRosa Maria Belles Baldoma amb NIFRosa Maria Belles Baldoma amb NIF    
37734176377341763773417637734176PPPP,,,,    representant de l’empresa  “La dama y el vagabundo SCP”, amb CIF J66021064,  per un 
import de 6666....547547547547,,,,55555555    euroseuroseuroseuros,,,,    en el marc de la convocatòria d’ajuts al finançament d’iniciatives 
empresarials de les persones emprenedores de Granollers, complint les condicions i destinacions 
aprovades a l’expedient de concessió.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Notificar l'acord al departament d'Intervenció i a Rosa Maria Belles Baldoma.

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 PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIAÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIAÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIAÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIA
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6666).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA PROPOSTA DPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA PROPOSTA DPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA PROPOSTA DPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA PROPOSTA D''''ORGANITZACIÓ I BASES DEL XVIORGANITZACIÓ I BASES DEL XVIORGANITZACIÓ I BASES DEL XVIORGANITZACIÓ I BASES DEL XVI    
RAL·LI FOTOGRÀFIC “GRANOLLERS ES REVELA”RAL·LI FOTOGRÀFIC “GRANOLLERS ES REVELA”RAL·LI FOTOGRÀFIC “GRANOLLERS ES REVELA”RAL·LI FOTOGRÀFIC “GRANOLLERS ES REVELA”,,,,    ANYANYANYANY    2014201420142014,,,,    PRESENTADA PER LPRESENTADA PER LPRESENTADA PER LPRESENTADA PER L''''EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA    
DOBLE VIA SCCLDOBLE VIA SCCLDOBLE VIA SCCLDOBLE VIA SCCL

1111rrrr.... L'Ajuntament de Granollers organitza, des de la Xarxa de Centres Cívics, el XVI Ral·li Fotogràfic 
"Granollers es revela", en el marc de la campanya d'activitats d'estiu 2014, el qual tindrà lloc el 
diumenge 15 de juny de 2014.

2222nnnn.... La finalitat del Ral·li és donar a conèixer, a la població en general, diferents llocs de la ciutat que 
destaquen per la seva singularitat i interès, sovint desconeguts per a la població i, a la vegada, 
potenciar la pràctica activa de la fotografia, de manera professional o afeccionada i sense limitacions 
de cap tipus.

3333rrrr.... En data 19 de maig de 2014 i amb número de registre d'entrada 9920, la Sra. Noèlia Lafuente 
actuant en nom i representació de l'empresa Doble Via SCCL, presenta la proposta d'organització i 
bases del XVI Ral·li fotogràfic “Granollers es revela” i demana la seva aprovació d'acord amb allò 
establert al contracte vigent amb l'Ajuntament, núm. 195, expedient 15/2012, que s'estableix en la 
clàusula desena que el contractista adjudicatari s'obliga a complir, entre d'altres, les obligacions 
descrites al Plec de prescripcions tècniques particulars, on a la clàusula 4.2 estableix l'obligació de "
Proposar, executar i avaluar la programació d'activitats, els projectes i els que es desenvolupen i 
ofereixen els centre cívics, ja siguin de caràcter estable o extraordinari, l'aprovació de les quals 
correrà a càrrec de l'Ajuntament de Granollers".

4444tttt.... Pel seu correcte desenvolupament, el Ral·li planteja la participació activa i la implicació de la 
iniciativa social, en estreta col·laboració amb l’Ajuntament de Granollers, per a la promoció de la ciutat 
en el marc d'una activitat creativa i de lleure. Cal destacar en l'organització i difusió del ral·li, la 
participació i implicació de l’Associació Fotogràfica Jaume Oller, així com el reconeixement del Ral·li 
per part de la Federació Catalana de Fotografia. El pressupost d'aquesta edició és de 3.431 €

5555èèèè.... D’acord amb la iniciativa de buscar un eix temàtic vertebrador per a cada edició del Ral·li , enguany 
es proposa fixi la mirada en diferents aspectes de les places de la ciutat, com l'arquitectura, l'ambient 
o la singularitat.

6666èèèè....    Atès l'informe del Coordinador Tècnic de Centres Cívics, de data 21 de maig de 2014, al qual 
s'explicita que aquesta activitat no representa cap cost per a l'Ajuntament de Granollers, ja què queda 
dins de l'àmbit del contracte vigent entre Doble Via SCCL i l'l'Ajuntament, núm. 195, expedient 
15/2012.

7777èèèè. Atès que la despesa econòmica està dins del marc del contracte vigent amb Doble Via SCCL, 
núm. 195, expedient 15/2012.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Aprovar la proposta de Bases per al XVI Ral·li fotogràfic "Granollers es revela" edició 2014, 
presentada per l'empresa Doble Via SCCL, amb CIF F-62011812, la qual organitza aquesta activitat 
dins del marc del contracte vigent amb l'Ajuntament de Granollers, núm. 195, expedient 15/2012, i per 
tant no comporta cap despesa per a l'Ajuntament. Les quals es reprodueixen a continuació:

""""Bases de participació en el XVI Ral·li Fotogràfic “Granollers es revela”Bases de participació en el XVI Ral·li Fotogràfic “Granollers es revela”Bases de participació en el XVI Ral·li Fotogràfic “Granollers es revela”Bases de participació en el XVI Ral·li Fotogràfic “Granollers es revela”     2014201420142014

CARACTERÍSTIQUESCARACTERÍSTIQUESCARACTERÍSTIQUESCARACTERÍSTIQUES

1111....    Objectius del Ral·liObjectius del Ral·liObjectius del Ral·liObjectius del Ral·li
El Ral·li Fotogràfic GRANOLLERS ES REVELAGRANOLLERS ES REVELAGRANOLLERS ES REVELAGRANOLLERS ES REVELA pretén donar a conèixer, a la població en general, diferents llocs 
de la ciutat que destaquen per la seva singularitat i interès, sovint desconeguts per la població i, a la vegada, 
potenciar la pràctica activa de la fotografia, de manera professional o afeccionada i sense limitacions de cap 
tipus. 

2222....    TemesTemesTemesTemes
Hi ha quatre temes obligatoris marcats per l’organització que es donaran a conèixer en el  moment de l’inici del 
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Ral·li. 

3333.... S’admeten tot tipus de càmeres digitals.

4444.... Aquest Ral·li és reconegut per la Federació Catalana de Fotografia amb el número  2014/41  i és puntuable per 
obtenir els títols d’artista, mestre i excel·lència de la FCF.

PARTICIPANTSPARTICIPANTSPARTICIPANTSPARTICIPANTS

5555. Hi poden participar totes aquelles persones que ho desitgin . 

DESENVOLUPAMENTDESENVOLUPAMENTDESENVOLUPAMENTDESENVOLUPAMENT     

6666....    Punt d’iniciPunt d’iniciPunt d’iniciPunt d’inici
El diumenge 15 de juny de 2014, a les 9 hores, i està situat a la Plaça de la Porxada.

7777....        Punt d’arribadaPunt d’arribadaPunt d’arribadaPunt d’arribada
A la Plaça de la Porxada es fan les descàrregues de les imatges fins les  13.30 h que finalitza el Ral·li.

8888....    És imprescindible per  participar tenir en compteÉs imprescindible per  participar tenir en compteÉs imprescindible per  participar tenir en compteÉs imprescindible per  participar tenir en compte ::::
                
- Les targetes de les càmeres digitals han d’estar buides .
- Per entrar a concurs s’ha de presentar una col·lecció de 4 fotografies en format JPG ( una de cada tema 
obligatori a fotografiar)
- Quedaran fora de concurs aquelles imatges manipulades  
- Per facilitar  les descàrregues us agrairem que porteu el cable de la vostra càmera . 

INSCRIPCIONSINSCRIPCIONSINSCRIPCIONSINSCRIPCIONS

9999....    El preu és de 7 euros per als adults i de 3 euros per a la categoria infantil (fins a 14 anys) i dóna dret a  les 
còpies 10 x 15 i el tiquet d’esmorzar. 
Les inscripcions es poden fer del 2 a l'11 de juny de 2014 a qualsevol dels centres cívics de Granollers: CentreCentreCentreCentre     
Cívic Jaume OllerCívic Jaume OllerCívic Jaume OllerCívic Jaume Oller   (C. Mare de Déu de Montserrat, 47 ), Can BassaCan BassaCan BassaCan Bassa  (Plaça Joan Oliver 1), Can GiliCan GiliCan GiliCan Gili  (Camí Vell de 
Lliçà d’Amunt 1) PalouPalouPalouPalou    (Passeig del Doctor Fàbregas s/n) NordNordNordNord (C. Lledoner 6), en horari d’obertura dels centres 
(de dilluns a dijous de 16 hores a 21 hores i divendres de 17 hores a 21 hores) o a través de l’adreça 
www.granollers.cat/centrescivics_inscripcions.  Per a aquelles persones que s’hagin inscrit abans del dia del ral·li 
s’habilitarà, una cua específica per tal  de recollir l’itinerari i fer el control de  les càmeres .
 Les inscripcions també es poden fer el mateix dia  del Ral·li  de  9 a 11 hores, al lloc d’inici. 
El mateix dia del concurs es facilita als participants la informació necessària per al correcte desenvolupament del 
Ral·li (recorregut, punts a fotografiar, horaris...).
Per a més informació us podeu adreçar a qualsevol dels centres cívics de Granollers o consultar el web: 
www.granollers.cat/rallifotografic

CATEGORIESCATEGORIESCATEGORIESCATEGORIES

10101010.... Una categoria digital infantil (fins a 14 anys)
    Una categoria digital adulta (a partir dels 15 anys) 
 
DOTACIÓDOTACIÓDOTACIÓDOTACIÓ

11111111.  Categoria infantilCategoria infantilCategoria infantilCategoria infantil ::::
S’atorguen 4 premis a la millor fotografia de cada tema proposat valorats en 100 euros cadascun en material 
fotogràfic.  

12121212.... Categoria adultaCategoria adultaCategoria adultaCategoria adulta ::::

- Primer Premi a la col·lecció de 4 fotografies valorat  en 300 euros en material fotogràfic.

- Segon Premi a la col·lecció de 4 fotografies valorat en 200 euros en material fotogràfic.

-4 premis  a la millor fotografia de cada tema proposat valorats en  100 euros cadascun en material fotogràfic .

També s’atorga un premi simbòlic a la millor fotografia, triada per votació popular entre les fotos exposades .

13. El material exclusivament fotogràfic per l’import del premi és a lliure elecció de la persona premiada. S’ha 
d’adquirir a la botiga de fotografia Llock Foto (C. Portalet 1,  de Granollers, tel. 938 792 499) del 16 de juliol al 30 
de setembre de 2014.
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JURAT I RESOLUCIÓJURAT I RESOLUCIÓJURAT I RESOLUCIÓJURAT I RESOLUCIÓ

14141414. El jurat està format per persones reconegudes i/o assignades per la Federació Catalana de Fotografia, 
professionals de la fotografia i per representants d’entitats culturals , socials i cíviques de la ciutat.

15151515....    La decisió del jurat és inapel·lable i pot declarar deserts els premis  si considera que no hi ha cap col·lecció 
que reuneixi els mèrits suficients.

16161616....        Exposició i lliurament de premisExposició i lliurament de premisExposició i lliurament de premisExposició i lliurament de premis
Per seleccionar els premis es valora la representativitat de les fotos així com la coherència de la col·lecció .  

Totes les col·leccions s'exposaran al públic del 7 al 21 de juliol d’enguany, al Centre Cívic Palou (pg. Doctor 
Fàbregues 42).
L’acte públic del veredicte del jurat i el lliurament de premis es farà el dimarts 15 de juliol, a les 20 hores,  al 
Centre Cívic Palou.

17171717....    Reserva dels dretsReserva dels dretsReserva dels dretsReserva dels drets
L’Ajuntament de Granollers es reserva el dret de reproducció, distribució i comunicació pública de les fotografies 
premiades, fent-ne sempre reconeixement de l’autoria de la fotografia, llevat que s’expressi la voluntat que es 
faci sota pseudònim o de manera anònima.

18181818.... Els organitzadors han de tenir cura de la manipulació i la conservació de les obres presentades, però no es 
fan responsables de qualsevol accident que hi pugui haver per causes alienes a la seva voluntat .

19191919.... Qualsevol incidència no prevista en aquestes bases l’ha de resoldre l’organització o bé el jurat .

REMARQUESREMARQUESREMARQUESREMARQUES

20202020.... Les còpies no premiades s’envien als domicilis dels participants a partir del mes d’octubre de  2014.
 
21212121.... L’organització no s’identifica ni es fa responsable del contingut de les fotografies que participen en el Ral·li, 
entenent així que les persones participants tenen tots els drets i permisos corresponents per obtenir-les i per a la 
seva posterior comunicació pública amb finalitats culturals o de promoció de la ciutat .

22222222.... La participació i la presentació de fotografies a aquest Ral·li suposa l’acceptació d’aquestes bases .

23232323....    L’Associació Fotogràfica Jaume Oller és coorganitzadora amb Doble Via SCCL del Ral·li Fotogràfic 
“Granollers es revela”.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Notificar a l'empresa Doble Via SCCL aquesta resolució. 

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

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

7777).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A INICIAR LDICTAMEN RELATIU A INICIAR LDICTAMEN RELATIU A INICIAR LDICTAMEN RELATIU A INICIAR L''''EXPEDIENTEXPEDIENTEXPEDIENTEXPEDIENT,,,,    AUTORITZAR LA DESPESA I APROVAR LAAUTORITZAR LA DESPESA I APROVAR LAAUTORITZAR LA DESPESA I APROVAR LAAUTORITZAR LA DESPESA I APROVAR LA    
CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONSCONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONSCONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONSCONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS    
TÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE DE SERVEIS PER LA PRESTACIÓ DELSTÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE DE SERVEIS PER LA PRESTACIÓ DELSTÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE DE SERVEIS PER LA PRESTACIÓ DELSTÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE DE SERVEIS PER LA PRESTACIÓ DELS    
TREBALLS DE PALETA DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS DE GRANOLLERSTREBALLS DE PALETA DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS DE GRANOLLERSTREBALLS DE PALETA DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS DE GRANOLLERSTREBALLS DE PALETA DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS DE GRANOLLERS    ,,,,    A ADJUDICARA ADJUDICARA ADJUDICARA ADJUDICAR    
MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITATMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITATMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITATMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT,,,,        TRAMITACIÓ ORDINÀRIA ITRAMITACIÓ ORDINÀRIA ITRAMITACIÓ ORDINÀRIA ITRAMITACIÓ ORDINÀRIA I    
DECLARARDECLARARDECLARARDECLARAR----NE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITAT ....

D'acord amb l'informe emès per el cap de Serveis Municipals, es necessària la contractació de treballs 
de manteniment de paleta que s'hagin de fer en els edificis municipals, referents a tasques de 
manteniment correctiu que pugui aparèixer durant el període executiu d'1 de juliol de 2014 fins al 30 
de juny de 2016.

La tipologia de treballs que es podran encarregar són: reparació de filtracions d'aigua, reparació de 
cobertes, reparació i  reposició de rajoles, reparació de diferents tipus de revestiments i altres feines 
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de manteniment del ram de paleta, sempre que no afectin fonamentalment l'estructura de la 
resistència, la sustentació, la seguretat dels edificis i instal·lacions , o suposin alteració del volum.

El pressupost màxim de la contractació en període executiu es de 34.000,00 euros més 7.140,00 
euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 41.140,00 euros, durant el període executiu de 24 
mesos amb possibilitat de pròrroga de 12 mesos més, el que fa un valor estimat total del contracte de 
59.840,00 euros, segons detall a continuació:

- Preu licitació contracte: 34.000,00 euros.
-Pròrroga contracte: 17.000,00 euros.
-Modificació contracte (26% de l'import de licitació): 8.840,00 euros.

Vistes les característiques del contracte i el seu valor estimat, el procediment de contractació adient, 
atès el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre que aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, és el contracte de serveis procediment negociat sense publicitat per raó 
del seu import.

Atès que el responsable del contracte serà el senyor Lluís Agustí i Gallifa, arquitecte tècnic del Servei 
de Manteniment de Ciutat i Seguretat de l'Ajuntament de Granollers,  d'acord a l'art. 52 del Text refós 
de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).

Caldrà dotar de la suficient consignació pressupostària a la partida H314.92041.21201, per fer front a 
la despesa derivada d'aquesta contractació per els exercicis 2014-2016, d'acord amb el següent 
desglossament:

2014 2015 2016 TOTAL
01/07/14 31/12/14 01/01/15 31/12/15 01/01/16 30/06/16
Import IVA Total Import IVA Total Import IVA Total Import IVA Total
8.500,00 1.785,00 10.285,00 17.000,00 3.570,00 20.570,00 8.500,00 1.785,00 10.285,00 34.000,00 7.140,00 41.140,00

S'han redactat els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques particulars 
corresponents per adjudicar aquesta contractació mitjançant procediment negociat sense publicitat i 
tramitació ordinària, d'acord amb els articles 115, 116 i 117 del Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic, RDL 3/2011, de 14 de novembre.

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

Article   10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la �

Llei de contractes del sector públic, pel que fa a la qualificació dels contractes de serveis .

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

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

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

designació del responsable del contracte.

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

Llei de contractes del sector públic, pel que fa a l'aprovació de l'expedient de contractació.

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

refós de la Llei de contractes del sector públic, pel que fa a la tramitació del contracte de serveis 
mitjançant el 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 la licitació per adjudicar mitjançant el sistema de procediment negociat sense publicitat 
i tramitació ordinària, el contracte de serveis per la prestació dels treballs de paleta en els 
equipaments de l'Ajuntament de Granollers, amb un import màxim de licitació de 34.000,00 euros més 
7.140,00 euros en concepte d' IVA (21%),el que fa un total de 41.140,00 euros,  de conformitat amb 
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els fets i fonaments invocats.

SegonSegonSegonSegon.... Declarar la plurianualitat del contracte de serveis per la prestació dels treballs de paleta en els 
equipaments de l'Ajuntament de Granollers , que s'executarà en els exercicis 2014-2016, d'acord amb 
la següent distribució:

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

QuartQuartQuartQuart....        Autoritzar la despesa màxima de 34.000,00 euros més 7.140,00 euros en concepte d' IVA 
(21%),el que fa un total de 41.140,00 euros per a l'adjudicació contracte de serveis per la prestació 
dels treballs de paleta en els equipaments de l'Ajuntament de Granollers, a càrrec a la partida 
pressupostària H314.92041.21201.

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

SisèSisèSisèSisè.... Designar com a responsable del contracte al senyor Lluís Agustí i Gallifa, arquitecte tècnic del 
Servei de Manteniment de Ciutat i Seguretat de l'Ajuntament de Granollers, d'acord amb l'article 52 del 
TRLCSP.

SetèSetèSetèSetè.... Notificar els tècnics corresponents per tal que endeguin la negociació .

VuitèVuitèVuitèVuitè.... Trametre els plecs de clàusules administratives particulars i les prescripcions tècniques 
particulars  a les empreses facilitades pel Servei de Serveis Municipals , com a mínim tres. 

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
8888).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓ EN RÈGIM DE LLOGUER DELDICTAMEN RELATIU A LA PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓ EN RÈGIM DE LLOGUER DELDICTAMEN RELATIU A LA PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓ EN RÈGIM DE LLOGUER DELDICTAMEN RELATIU A LA PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓ EN RÈGIM DE LLOGUER DEL    
NÍNXOL NÚMNÍNXOL NÚMNÍNXOL NÚMNÍNXOL NÚM ....    12121212    DEL QUARTERDEL QUARTERDEL QUARTERDEL QUARTER     10101010    DEL CEMENTIRI MUNICIPALDEL CEMENTIRI MUNICIPALDEL CEMENTIRI MUNICIPALDEL CEMENTIRI MUNICIPAL

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 pròrroga 
de la concessió en règim de lloguer per un període total de 4 anys dels drets funeraris del Cementiri 
Municipal de la següent sepultura:

TitularTitularTitularTitular NínxolNínxolNínxolNínxol ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis ReferènciaReferènciaReferènciaReferència Fi concessióFi concessióFi concessióFi concessió
María Margarita Cruz López 12 3a 10 4t 03373 22/10/2011

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

D'acord amb allò que disposa l'article 8.3. del Reglament del Cementiri Municipal que diu: "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 .
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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.

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

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.- Autoritzar la pròrroga de la concessió en règim de lloguer per un període de 4 anys, dels 
drets funeraris del Cementiri Municipal de la sepultura relacionada :

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis RefRefRefRef.... Fi concessióFi concessióFi concessióFi concessió
27905030G María Margarita Cruz López 12 3a 10 4t 03373 22/10/2015

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-    Indicar a l'interessat que 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.-.-.-.- Notificar aquest acord a la senyora María Margarita Cruz López, i a l'empresa 
Cabré-Junqueras, S.A.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D''''AIGUAAIGUAAIGUAAIGUA    
POTABLEPOTABLEPOTABLEPOTABLE,,,,    CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DECORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DECORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DECORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE    2013201320132013,,,,    QUE REALITZA LQUE REALITZA LQUE REALITZA LQUE REALITZA L''''EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA    
SOREA SASOREA SASOREA SASOREA SA

Per acord de Ple de data 27 de desembre de 1969 s'adjudicava definitivament el contracte per 
l'execució de les obres del servei municipal d'abastament d'aigua a Granollers, amb el cabdal 
procedent del riu Ter i que comprèn la construcció de la xarxa de distribució i explotació de 
l'abastament a l'empresa SOREA SA, per un termini de 50 anys, a partir de la data d'atorgament del 
contracte d'adjudicació.

La clàusula 4a del contracte (atorgament notarial de 27/10/1971), estableix el cànon que ha de satisfer 
el concessionari a l'Ajuntament, s'ha de liquidar en  €/m3 d'aigua facturada.

El Ple de data 31 de juliol de 2012,  aprovava la modificació del contracte de gestió del Servei 
Municipal de Subministrament d'Aigua de Granollers,mitjançant la incorporació d'una addenda per 
mantenir l'equilibri concessional per l 'aplicació del nou règim tarifari i el nou quadre de preus d'inversió 
.

En el punt 5è de la part dispositiva de l'acord de Ple de data 31 de juliol de 2012, acordava l'aplicació 
del cànon de la concessió per un valor de 0,0627 €/m3.

En data 7 d'agost de 2012, l'Ajuntament va rebre notificació en la que es comunicava un augment del 
70% respecte al preu de venda d'aigua en base a l'acord del Consell d'Administració d'ATLL de la 
reunió del 25 de juliol en la que s'aprovava la modificació del pressuposts d'ingressos, de despeses i 
d'inversió per a l'exercici 2012 i la proposta per al 2013.

En data 5 de novembre de 2012,  la Comissió de Preus de Catalunya autoritza la modificació de les 
tarifes d'aigua potable,   aplicable a partir d'1 de novembre de 2012, segons la mateixa Resolució 
(Exp. A-250/12): cànon de 0,0782 €/m3.
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El Ple de l'Ajuntament en sessió de data 18 de desembre de 2012 es va donar per assabentar de 
l'autorització de la Comissió de Preus de Catalunya a l'increment de les tarifes del servei de 
subministrament de l'aigua potable, en un 26,61 %, amb motiu de l'increment del preu de l'aigua en 
alta aprovat per Aigües Ter Llobregat, aplicable a partir de l'1 de novembre de 2012.

D'altra banda el cànon  per al finançament de la construcció del dipòsit del Puig de les Forques, ja es 
va deixar d'aplicar en el darrer trimestre de 2012 per haver-se finalitzat el període de finançament 
establert.

En data 14 d'octubre de 2013, l'empresa SOREA SA concessionària del servei d'abastament d'aigua 
potable a la ciutat de Granollers, va presentar  la liquidació del cànon de subministrament d'aigua 
corresponent al tercer  trimestre de 2013 (de juny a agost de 2013).

En data 18 de desembre de 2013,  l'enginyer tècnic de Serveis ha emès informe favorable a la 
liquidació presentada:

facturació        �  50.662,50 € 
factures grans �

consums         20.285,39 €
anul·lacions i creació �

de rebuts    
- 44,18 €

CÀNON 70.903,71 €

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER - Aprovar la liquidació presentada per SOREA del cànon de la concessió del 
subministrament d'aigua potable, corresponent al tercer trimestre de 2013  (juny a agost de 2013), per 
import de 70.903,71 €.

SEGONSEGONSEGONSEGON -  Aplicar aquest ingrés en la partida pressupostària 2013.H311.55004 - Concessió per 
proveïment d'aigua.

TERCERTERCERTERCERTERCER - Notificar aquest acord a SOREA i al Servei de Comptabilitat .

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
10101010).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D''''AIGUAAIGUAAIGUAAIGUA    
POTABLEPOTABLEPOTABLEPOTABLE,,,,    CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DECORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DECORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DECORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE    2013201320132013,,,,    QUE REALITZA LQUE REALITZA LQUE REALITZA LQUE REALITZA L''''EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA    
SOREA SASOREA SASOREA SASOREA SA

Per acord de Ple de data 27 de desembre de 1969 s'adjudicava definitivament el contracte per 
l'execució de les obres del servei municipal d'abastament d'aigua a Granollers, amb el cabdal 
procedent del riu Ter i que comprèn la construcció de la xarxa de distribució i explotació de 
l'abastament a l'empresa SOREA SA, per un termini de 50 anys, a partir de la data d'atorgament del 
contracte d'adjudicació.

La clàusula 4a del contracte (atorgament notarial de 27/10/1971), estableix el cànon que ha de satisfer 
el concessionari a l'Ajuntament, s'ha de liquidar en  €/m3 d'aigua facturada.

El Ple de data 31 de juliol de 2012,  aprovava la modificació del contracte de gestió del Servei 
Municipal de Subministrament d'Aigua de Granollers,mitjançant la incorporació d'una addenda per 
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mantenir l'equilibri concessional per l 'aplicació del nou règim tarifari i el nou quadre de preus d'inversió 
.

En el punt 5è de la part dispositiva de l'acord de Ple de data 31 de juliol de 2012, acordava l'aplicació 
del cànon de la concessió per un valor de 0,0627 €/m3.

En data 7 d'agost de 2012, l'Ajuntament va rebre notificació en la que es comunicava un augment del 
70% respecte al preu de venda d'aigua en base a l'acord del Consell d'Administració d'ATLL de la 
reunió del 25 de juliol en la que s'aprovava la modificació del pressuposts d'ingressos, de despeses i 
d'inversió per a l'exercici 2012 i la proposta per al 2013.

En data 5 de novembre de 2012,  la Comissió de Preus de Catalunya autoritza la modificació de les 
tarifes d'aigua potable,   aplicable a partir d'1 de novembre de 2012, segons la mateixa Resolució 
(Exp. A-250/12): cànon de 0,0782 €/m3.

El Ple de l'Ajuntament en sessió de data 18 de desembre de 2012 es va donar per assabentar de 
l'autorització de la Comissió de Preus de Catalunya a l'increment de les tarifes del servei de 
subministrament de l'aigua potable, en un 26,61 %, amb motiu de l'increment del preu de l'aigua en 
alta aprovat per Aigües Ter Llobregat, aplicable a partir de l'1 de novembre de 2012.

D'altra banda el cànon  per al finançament de la construcció del dipòsit del Puig de les Forques, ja es 
va deixar d'aplicar en el darrer trimestre de 2012 per haver-se finalitzat el període de finançament 
establert.

En data 27 de gener de 2014, l'empresa SOREA SA concessionària del servei d'abastament d'aigua 
potable a la ciutat de Granollers, va presentar  la liquidació del cànon de subministrament d'aigua 
corresponent al quart  trimestre de 2014 (de setembre a novembre de 2013).

En data 20 de febrer de 2014,  l'enginyer tècnic de Serveis ha emès informe favorable a la liquidació 
presentada:

facturació        �  49.790,80 € 
factures grans �

consums         22.808,36 €
anul·lacions i creació �

de rebuts    
facturacions de �

rebuts passats a 
fallida

- 26,82 €

- 350,65 €

CÀNON 72.221,69 €

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER - Aprovar la liquidació presentada per SOREA del cànon de la concessió del 
subministrament d'aigua potable, corresponent al quart trimestre de 2013  (setembre a novembre de 
2013), per import de 72.221,69 €.

SEGONSEGONSEGONSEGON -  Aplicar aquest ingrés en la partida pressupostària 2014.H311.55004 - Concessió per 
proveïment d'aigua.

TERCERTERCERTERCERTERCER - Notificar aquest acord a SOREA i al Servei de Comptabilitat .

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

APROVAT PER UNANIMITAT
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11111111).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D''''AIGUAAIGUAAIGUAAIGUA    
POTABLEPOTABLEPOTABLEPOTABLE,,,,    CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DECORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DECORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DECORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE    2014201420142014,,,,    QUE REALITZA LQUE REALITZA LQUE REALITZA LQUE REALITZA L''''EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA    
SOREA SASOREA SASOREA SASOREA SA

Per acord de Ple de data 27 de desembre de 1969 s'adjudicava definitivament el contracte per 
l'execució de les obres del servei municipal d'abastament d'aigua a Granollers, amb el cabdal 
procedent del riu Ter i que comprèn la construcció de la xarxa de distribució i explotació de 
l'abastament a l'empresa SOREA SA, per un termini de 50 anys, a partir de la data d'atorgament del 
contracte d'adjudicació.

La clàusula 4a del contracte (atorgament notarial de 27/10/1971), estableix el cànon que ha de satisfer 
el concessionari a l'Ajuntament, s'ha de liquidar en  €/m3 d'aigua facturada.

El Ple de data 31 de juliol de 2012,  aprovava la modificació del contracte de gestió del Servei 
Municipal de Subministrament d'Aigua de Granollers,mitjançant la incorporació d'una addenda per 
mantenir l'equilibri concessional per l 'aplicació del nou règim tarifari i el nou quadre de preus d'inversió 
.

En el punt 5è de la part dispositiva de l'acord de Ple de data 31 de juliol de 2012, acordava l'aplicació 
del cànon de la concessió per un valor de 0,0627 €/m3.

En data 7 d'agost de 2012, l'Ajuntament va rebre notificació en la que es comunicava un augment del 
70% respecte al preu de venda d'aigua en base a l'acord del Consell d'Administració d'ATLL de la 
reunió del 25 de juliol en la que s'aprovava la modificació del pressuposts d'ingressos, de despeses i 
d'inversió per a l'exercici 2012 i la proposta per al 2013.

En data 5 de novembre de 2012,  la Comissió de Preus de Catalunya autoritza la modificació de les 
tarifes d'aigua potable,   aplicable a partir d'1 de novembre de 2012, segons la mateixa Resolució 
(Exp. A-250/12): cànon de 0,0782 €/m3.

El Ple de l'Ajuntament en sessió de data 18 de desembre de 2012 es va donar per assabentar de 
l'autorització de la Comissió de Preus de Catalunya a l'increment de les tarifes del servei de 
subministrament de l'aigua potable, en un 26,61 %, amb motiu de l'increment del preu de l'aigua en 
alta aprovat per Aigües Ter Llobregat, aplicable a partir de l'1 de novembre de 2012.

D'altra banda el cànon  per al finançament de la construcció del dipòsit del Puig de les Forques, ja es 
va deixar d'aplicar en el darrer trimestre de 2012 per haver-se finalitzat el període de finançament 
establert.

En data 4 d'abril de 2014, l'empresa SOREA SA concessionària del servei d'abastament d'aigua 
potable a la ciutat de Granollers, va presentar  la liquidació del cànon de subministrament d'aigua 
corresponent al primer  trimestre de 2014 (de desembre de 2013 a febrer de 2014).

En data 14 d'abril de 2014,  l'enginyer tècnic de Serveis ha emès informe favorable a la liquidació 
presentada:

facturació        �  48.810,17 € 
factures grans �

consums         19.192,08 €
anul·lacions i creació �

de rebuts    
- 375,15 €

CÀNON 68.374,40 €

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 ::::    
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PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER - Aprovar la liquidació presentada per SOREA del cànon de la concessió del 
subministrament d'aigua potable, corresponent al primer trimestre de 2014 (de desembre de 2013 a 
febrer de 2014),  per import de 68.374,40 €.

SEGONSEGONSEGONSEGON -  Aplicar aquest ingrés en la partida pressupostària 2014.H311.55004 - Concessió per 
proveïment d'aigua.

TERCERTERCERTERCERTERCER - Notificar aquest acord a SOREA i al Servei de Comptabilitat .

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
12121212).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA CORRECCIÓ DDICTAMEN RELATIU A LA CORRECCIÓ DDICTAMEN RELATIU A LA CORRECCIÓ DDICTAMEN RELATIU A LA CORRECCIÓ D''''UN ERROR MATERIAL EN LUN ERROR MATERIAL EN LUN ERROR MATERIAL EN LUN ERROR MATERIAL EN L''''ACORD PRÈS PERACORD PRÈS PERACORD PRÈS PERACORD PRÈS PER    
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIALA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIALA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIALA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA    20202020    DE MAIG DEDE MAIG DEDE MAIG DEDE MAIG DE    2014201420142014    REFERENT AL CÀNON DEREFERENT AL CÀNON DEREFERENT AL CÀNON DEREFERENT AL CÀNON DE    
SUPERFÍCIE DE LA PARCEL·LA DEL TANATORISUPERFÍCIE DE LA PARCEL·LA DEL TANATORISUPERFÍCIE DE LA PARCEL·LA DEL TANATORISUPERFÍCIE DE LA PARCEL·LA DEL TANATORI     ----    A NOM DE CABRÉ JUNQUERAS SAA NOM DE CABRÉ JUNQUERAS SAA NOM DE CABRÉ JUNQUERAS SAA NOM DE CABRÉ JUNQUERAS SA

PrimerPrimerPrimerPrimer     :::: El cap de Serveis Municipals informa d'ofici que s'aprecia l'existència d'un error material o de 
fet en el Dictamen aprovat per la Junta de Govern Local, de data 20 de maig de 2014, pel qual 
s'aprova  el cànon pel dret real de superfície de la parcel·la del tanatori que ha de satisfer l'empresa 
Cabré Junqueras SA, - NIF A088255861: 

L'error material consisteix en el fet que el cànon a satisfer correspon a l'exercici 2014 i per una errada 
de transcripció mecanogràfica  s'ha fet constar que correspon a l'exercici 2013.

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

IIII....  Article 220 de la llei 58/2003, de 17 de desembre. Rectificació d'errors 

1. L'òrgan o organisme que hagi dictat l'acte o la resolució de la reclamació ha de rectificar en 
qualsevol moment, d'ofici o a instància de l'interessat, els errors materials, de fet o aritmètics, sempre 
que no hagi transcorregut el termini de prescripció. En particular, s'han de rectificar per aquest 
procediment els actes i les resolucions de les reclamacions economicoadministratives en què s'hagi 
incorregut en error de fet que resulti dels propis documents incorporats a l'expedient. La resolució ha 
de corregir l'error en la quantia o en qualsevol altre element de l'acte o resolució que es rectifica. 

2. El termini màxim per notificar resolució expressa és de sis mesos des que es presenti la  sol·licitud 
per l'interessat o des que se li notifiqui l'acord d'iniciació d'ofici del procediment.  El transcurs del 
termini que preveu el paràgraf anterior sense que s'hagi notificat resolució  expressa produeix els 
efectes següents:  

a) La caducitat del procediment iniciat d'ofici, sense que això impedeixi que es pugui iniciar de nou un 
altre procediment posteriorment. 

b) La desestimació per silenci administratiu de la sol·licitud, si el procediment s'ha iniciat a instància 
de l'interessat. 

3. Les resolucions que es dictin en aquest procediment són susceptibles de recurs de  reposició i de 
reclamació economicoadministrativa.

IIIIIIII. Article 12 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. Gestió. 

1. La gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs locals es du a terme d’acord amb el que 
preveuen la Llei general tributària i les altres lleis de l’Estat reguladores de la matèria, així com les 
disposicions dictades per desplegar-les. 
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2. A través de les seves ordenances fiscals, les entitats locals poden adaptar la normativa a què es 
refereix l’apartat anterior al règim d’organització i funcionament intern propi de cadascuna 
d’aquestes,sense que l’adaptació pugui contravenir al contingut material de la normativa esmentada.

IIIIIIIIIIII.... Article 14 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. Revisió d’actes en via administrativa.  

1. Respecte dels procediments especials de revisió dels actes dictats en matèria de gestió tributària, 
cal atenir-se al que disposa l’article 110 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local, i els paràgrafs següents: 

a) La devolució d’ingressos indeguts i la rectificació d’errors materials en l’àmbit dels tributs locals 
s’han d’ajustar al que disposen els articles 32 i 220 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 
tributària.

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 .-.-.-.- Esmenar  l'error material apreciat de conformitat amb els fets i els fonaments invocats, i per 
tant modificar el Dictamen aprovat per la Junta de Govern Local, de data 20 de maig de 2014, pel qual 
s'aprovava el cànon pel dret de superfície de la parcel·la del tanatori que ha de satisfer l'empresa 
Cabré Junqueras SA. Així en llur part dispositiva cal substituir  :

" Primer: Aprovar el cànon pel dret real de superfície de la parcel·la del tanatori que haurà de satisfer 
l'empresa Cabré Junqueras SA, per a l'exercici 2013, per un import de 54.625,44 € (45.144,99 € + 
9.480,45 €) corresponents al 21% d'IVA), amb ingrés a la partida H311/55005.

Per :

"Primer: Aprovar el cànon pel dret real de superfície de la parcel·la del tanatori que haurà de satisfer 
l'empresa Cabré Junqueras SA, - amb NIF A088255861 - per a l'exercici 2014 per un import de 
54.625,44 € (45.144,99 € + 9.480,45 €) corresponents al 21% d'IVA), amb ingrés a la partida 
H311/55005.

SegonSegonSegonSegon:::: Notificar aquest acord a CABRÉ JUNQUERASCABRÉ JUNQUERASCABRÉ JUNQUERASCABRÉ JUNQUERAS,,,,    SASASASA amb domicili fiscal al carrer d'Aristòtil, 
número  37,  CP 08304  - de Mataró.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
13131313).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A 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 DMES DMES DMES D''''ABRIL DEABRIL DEABRIL DEABRIL 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....
37985680F Rosa Balauder García Manuel Navarro Menor 22 2a 13A 1r 04621
25763936A Ascensión García Moreno Eduardo García Moreno 6 3a 7 3r 01692

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 
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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
37985680F Rosa Balauder García 22 2a 13A 1r 04621 12,30 €
25763936A Ascensión García Moreno 6 3a 7 3r 01692 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 
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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 DMES DMES DMES D''''ABRIL DEABRIL DEABRIL DEABRIL 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....
Y2579839N Ana M. Aguilar Gutiérrez Avortament 64 3a 8A 4t 02070
X2826344N Boubacar Drame Avortament 116 3a 12 5è 04039
79270498D Moisés Compte Tolrà Extremitat inf. esq. José M. Compte 145 3a 17 5è 06523

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 
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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
Y2579839N Ana María Aguilar Gutiérrez 64 3a 8A 4t 02070 12,30 €
X2826344N Boubacar Drame 116 3a 12 5è 04039 12,30 €
79270498D Moisés Compte Tolrà 145 3a 17 5è 06523 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
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15151515).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERODICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERODICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERODICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO    1111    DE LES OBRESDE LES OBRESDE LES OBRESDE LES OBRES    
DEL PROJECTE DE MILLORA I AMPLIACIÓ DE LA VORERA EST DEL CARRER LLEVANTDEL PROJECTE DE MILLORA I AMPLIACIÓ DE LA VORERA EST DEL CARRER LLEVANTDEL PROJECTE DE MILLORA I AMPLIACIÓ DE LA VORERA EST DEL CARRER LLEVANTDEL PROJECTE DE MILLORA I AMPLIACIÓ DE LA VORERA EST DEL CARRER LLEVANT,,,,    AAAA    
FAVOR DE LFAVOR DE LFAVOR DE LFAVOR DE L ''''EMPRESA SERXAREMPRESA SERXAREMPRESA SERXAREMPRESA SERXAR ,,,,    SAUSAUSAUSAU

1r El 30 d'abril de 2013 la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el Projecte de millora imillora imillora imillora i    
ampliació de la vorera est del carrer Llevantampliació de la vorera est del carrer Llevantampliació de la vorera est del carrer Llevantampliació de la vorera est del carrer Llevant (obra  13/13 [438-UR-11]), d'aquesta ciutat, així com 
l'estudi bàsic de seguretat i salut, amb un pressupost de 314.206,01 euros més la quantitat de 
65.983,26 euros en concepte del 21% d'IVA, que fa un total de 380.189,27 euros, redactat pels tècnics 
municipals del Servei d'Obres i Projectes. 

L'aprovació definitiva del projecte esmentat s'ha fet públic mitjançant la publicació d'edicte en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 9 de juliol de 2013, en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya, número 6411 de 5 de juliol de 2013 i en el tauler d'edictes d'aquest Ajuntament  i a la 
pàgina web municipal.

2n El 18 de març de 2014, la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte d'obres relatives al 
projecte esmentat a l'empresa SERXAR SAU, per un import de 218.234,00 euros  més 45.829,14 
euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 264.063,14  euros, el que representa una baixa 
del 30,54% respecte al pressupost de licitació, establint-se com a termini d'execució 10 setmanes, i 
amb càrrec a la partida pressupostària H330.15100.61906, mitjançant procediment obert amb varis 
criteris d'adjudicació i tramitació ordinària.  Formalitzant-se el contracte d'obres en data 28 de març de 
2014.

El 4 d'abril de 2014 es va signar el acta de comprovació del replanteig i autorització d 'inici de l'obra.

3r L'empresa SERXAR, SAU ha presentat la factura número 24 de data 30 d'abril de 2014, per un 
import de 71.838,37 euros (IVA inclòs) corresponent a les obres executades de la certificació d'obra 
primera, del mes d'abril, relativa a les obres del Projecte de millora i ampliació de la vorera est delmillora i ampliació de la vorera est delmillora i ampliació de la vorera est delmillora i ampliació de la vorera est del    
carrer Llevantcarrer Llevantcarrer Llevantcarrer Llevant  (obra  13/13 [438-UR-11]), d'aquesta ciutat.

L'empresa adjudicatària annexa a la factura esmentada la certificació d'obra primera d'acord amb 
l'imprès normalitzat de certificacions d'obra, obligatori segons l'Ordre del Ministeri d'Obres Públiques i 
Urbanisme, de 31 de maig de 1974.

4t Que de la certificació esmentada el Servei d'Obres i Projectes han emès informe favorable en 
data 16 de maig de 2014.

5è Atès el que estableixen les modificacions introduïdes per la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de 
modificacions de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita 
contra el frau, en concret, pel que fa als dos nous supòsits d'inversió del subjecte passiu establerts a 
l’article 84, lletra e) i f).

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

Atès que les unitats d'obra del present projecte no es troben incloses en el concepte d'urbanització, 
esmentat a la lletra f) de l'apartat segon, de l'article 84 de la nova regulació de la Llei de l'IVA; ja que 
les obres d'urbanització serien aquelles que contemplen la primera urbanització integral dels serveis 
urbanístics i no la reforma de la urbanització de terrenys ja urbanitzats i consolidats

De conformitat amb allò que estableix el punt 6.b) de la Resolució d'alcaldia núm. 673 / 2011  del 11 
de juny , quan a la competència de la Junta de Govern Local en l'aprovació de les certificacions 
d'obres.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer. Aprovar la certificació número 1, d'abril de 2014, per un import total de 71.838,37 euros 
(setanta-u mil vuit-cents trenta-vuit euros amb trenta-set cèntims d'euro), presentada per l'empresa 
SERXAR, SAU, (NIF A59161158) relativa a l'execució de les obres del Projecte de millora i ampliaciómillora i ampliaciómillora i ampliaciómillora i ampliació    
de la vorera est del carrer Llevantde la vorera est del carrer Llevantde la vorera est del carrer Llevantde la vorera est del carrer Llevant (obra  13/13 [438-UR-11]), d'acord amb els antecedents exposats i 
els fonaments de drets invocats.
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SegonSegonSegonSegon.... Aprovar el reconeixement de l'obligació que s'inclou a la factura número 24 de data 30 
d'abril de 2014, per un import de  euros 71.838,37 euros (IVA inclòs), amb càrrec al pressupost de 
l'exercici 2014 (número d'operació comptable O-201400035439), presentada per l'empresa SERXAR, 
SAU, corresponent a la certificació primera de les obres executades durant el mes d'abril de 2014 del 
Projecte de millora i ampliació de la vorera est del carrer Llevant, d'acord amb els antecedents 
exposats i els fonaments de drets invocats. 

TercerTercerTercerTercer .... Traslladar aquest acord al Servei de Comptabilitat d 'aquest Ajuntament perquè procedeixi 
a la comptabilització i pagament de la corresponent factura d'acord amb el sistema ordinari de gestió 
de l'IVA, sense l'aplicació de l'excepció de la norma de facturació contemplada a l'article 84.U.2.f) de 
la Llei de l'IVA.

QuartQuartQuartQuart.... Notificar aquest acord a l'empresa adjudicatària.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
16161616).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMEROAPROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMEROAPROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMEROAPROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO    1111    DE LES OBRESDE LES OBRESDE LES OBRESDE LES OBRES    
DEL PROJECTE DDEL PROJECTE DDEL PROJECTE DDEL PROJECTE D''''URBANITZACIÓ DEL CARRER LLUÍS COMPANYSURBANITZACIÓ DEL CARRER LLUÍS COMPANYSURBANITZACIÓ DEL CARRER LLUÍS COMPANYSURBANITZACIÓ DEL CARRER LLUÍS COMPANYS,,,,    ENTRE LA RONDA SUD IENTRE LA RONDA SUD IENTRE LA RONDA SUD IENTRE LA RONDA SUD I    
LLLL''''AVINGUDA EUROPA DE GRANOLLERSAVINGUDA EUROPA DE GRANOLLERSAVINGUDA EUROPA DE GRANOLLERSAVINGUDA EUROPA DE GRANOLLERS,,,,A FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE L''''EMPRESA ABOLAFIOEMPRESA ABOLAFIOEMPRESA ABOLAFIOEMPRESA ABOLAFIO    
CONSTRUCCIONSCONSTRUCCIONSCONSTRUCCIONSCONSTRUCCIONS ,,,,    SLSLSLSL

1r L'11 de març de 2014, la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte d'obres relatives al 
projecte    dddd''''urbanització del carrer de Lluís Companysurbanització del carrer de Lluís Companysurbanització del carrer de Lluís Companysurbanització del carrer de Lluís Companys,,,,    entre la Ronda Sud i lentre la Ronda Sud i lentre la Ronda Sud i lentre la Ronda Sud i l''''avinguda Europaavinguda Europaavinguda Europaavinguda Europa (obra  
36/13), a l'empresa ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, SL, per un import de 193.766,08 euros més 
40.690,88 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 234.456,95 euros, el que representa 
una baixa del 23,98% respecte al pressupost de licitació, amb un termini d'execució de 2 mesos, i amb 
càrrec a la partida pressupostària H330.15100.60905, mitjançant procediment obert amb varis criteris 
d'adjudicació i tramitació ordinària .  Formalitzant-se el contracte d'obres el dia 20 de març de 2014.

El 22 d'abril de 2014 es va signar el acta de comprovació del replanteig i autorització d 'inici de l'obra.

2n L'empresa ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, SL, ha presentat la factura número 2014/290 de data 
30 d'abril de 2014, per un import de 53.955,33 euros (IVA inclòs) corresponent a les obres executades 
de la certificació d'obra primera, del mes d'abril, relativa a les obres del Projecte dddd''''urbanització delurbanització delurbanització delurbanització del    
carrer de Lluís Companyscarrer de Lluís Companyscarrer de Lluís Companyscarrer de Lluís Companys,,,,    entre la Ronda Sud i lentre la Ronda Sud i lentre la Ronda Sud i lentre la Ronda Sud i l''''avinguda Europaavinguda Europaavinguda Europaavinguda Europa (obra  36/13 [379-UR-11]), 
d'aquesta ciutat. 

L'empresa adjudicatària annexa a la factura esmentada la certificació d'obra primera d'acord amb 
l'imprès normalitzat de certificacions d'obra, obligatori segons l'Ordre del Ministeri d'Obres Públiques i 
Urbanisme, de 31 de maig de 1974.

3r Que de la certificació d'obra esmentada, el cap de Servei d'Obres i Projectes ha informat 
favorablement en data 26 de maig de 2014.

4t Atès el que estableixen les modificacions introduïdes per la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de 
modificacions de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita 
contra el frau, en concret, pel que fa als dos nous supòsits d'inversió del subjecte passiu establerts a 
l’article 84, lletra e) i f).

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

Atès que les unitats d'obra del present projecte no es troben incloses en el concepte d'urbanització, 
esmentat a la lletra f) de l'apartat segon, de l'article 84 de la nova regulació de la Llei de l'IVA; ja que 
les obres d'urbanització serien aquelles que contemplen la primera urbanització integral dels serveis 
urbanístics i no la reforma de la urbanització de terrenys ja urbanitzats i consolidats
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De conformitat amb allò que estableix el punt 6.b) de la Resolució d'alcaldia núm. 673 / 2011  del 11 
de juny , quan a la competència de la Junta de Govern Local en l'aprovació de les certificacions 
d'obres.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer. Aprovar la certificació número 1, d'abril de 2014, per un import total de 53.955,33 euros 
(cinquanta-tres mil nou-cents cinquanta-cinc euros amb trenta-tres cèntims d'euro), presentada per 
l'empresa ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, SL, (NIF B51752316) relativa a l'execució de les obres del 
Projecte de urbanització del carrer de Lluís Companysurbanització del carrer de Lluís Companysurbanització del carrer de Lluís Companysurbanització del carrer de Lluís Companys ,,,,    entre la Ronda Sud i lentre la Ronda Sud i lentre la Ronda Sud i lentre la Ronda Sud i l ''''avinguda Europaavinguda Europaavinguda Europaavinguda Europa  (obra 
36/13 [379-UR-11]), d'acord amb els antecedents exposats i els fonaments de drets invocats.

SegonSegonSegonSegon.... Aprovar el reconeixement de l'obligació que s'inclou a la factura número 2014/290 de 
data 30 d'abril de 2014, per un import de  euros 53.955,33 euros (IVA inclòs), amb càrrec al 
pressupost de l'exercici 2014 (número d'operació comptable O-201400035534), presentada per 
l'empresa ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, SL, corresponent a la certificació número 1, d'abril de 
2014, de les obres executades durant el mes d'abril de 2014 del Projecte de urbanització del carrer de 
Lluís Companys, entre la Ronda Sud i l'avinguda Europa, d'acord amb els antecedents exposats i els 
fonaments de drets invocats. 

TercerTercerTercerTercer .... Traslladar aquest acord al Servei de Comptabilitat d 'aquest Ajuntament perquè procedeixi 
a la comptabilització i pagament de la corresponent factura d'acord amb el sistema ordinari de gestió 
de l'IVA, sense l'aplicació de l'excepció de la norma de facturació contemplada a l'article 84.U.2.f) de 
la Llei de l'IVA.

QuartQuartQuartQuart.... Notificar aquest acord a l'empresa adjudicatària.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
17171717).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MEMÒRIA VALORADA DE REHABILITACIÓ DE LESDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MEMÒRIA VALORADA DE REHABILITACIÓ DE LESDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MEMÒRIA VALORADA DE REHABILITACIÓ DE LESDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MEMÒRIA VALORADA DE REHABILITACIÓ DE LES    
INSTAL·LACIONS DEL LLAC DEL PARC DE PONENT DELS TREBALLS DINSTAL·LACIONS DEL LLAC DEL PARC DE PONENT DELS TREBALLS DINSTAL·LACIONS DEL LLAC DEL PARC DE PONENT DELS TREBALLS DINSTAL·LACIONS DEL LLAC DEL PARC DE PONENT DELS TREBALLS D ''''IMPERMEABILITZACIÓIMPERMEABILITZACIÓIMPERMEABILITZACIÓIMPERMEABILITZACIÓ     
I ADEQUACIÓ DI ADEQUACIÓ DI ADEQUACIÓ DI ADEQUACIÓ D ''''EQUIPS I INSTAL·LACIONSEQUIPS I INSTAL·LACIONSEQUIPS I INSTAL·LACIONSEQUIPS I INSTAL·LACIONS

Els tècnics municipals del Servei de Medi Ambient i Espais Verds han redactat la Memòria valoradaMemòria valoradaMemòria valoradaMemòria valorada    
de Rehabilitació de les instal·lacions del llac del Parc de Ponent dels treballs dde Rehabilitació de les instal·lacions del llac del Parc de Ponent dels treballs dde Rehabilitació de les instal·lacions del llac del Parc de Ponent dels treballs dde Rehabilitació de les instal·lacions del llac del Parc de Ponent dels treballs d''''impermeabilització iimpermeabilització iimpermeabilització iimpermeabilització i    
adequació dels equips i instal·lacionsadequació dels equips i instal·lacionsadequació dels equips i instal·lacionsadequació dels equips i instal·lacions    (20/14 MAEV), amb un pressupost de 29.364,28 euros, més 
6.166,50 euros en concepte d'IVA, que fa un total de 35.530,78 euros (IVA inclòs).

L'objecte de la memòria tècnica és la definició dels treballs i els mitjans necessaris per a la posada en 
funcionament del llac del Parc de Ponent.  Consta de tres actuacions molt específiques que, per les 
seves característiques diferenciades, hauran de ser executades per separat per empreses 
especialitzades en cada àmbit d'actuació:

A) Impermeabilització de les juntes de dilatació del llacImpermeabilització de les juntes de dilatació del llacImpermeabilització de les juntes de dilatació del llacImpermeabilització de les juntes de dilatació del llac, amb un cost estimat de 14.459,00 euros 
més 3.246,39 d'IVA, que fa un total de 18.705,39 euros.
Anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària 2014 H330.15100.60905.

B) Modificació i substitució dModificació i substitució dModificació i substitució dModificació i substitució d''''alguns equips i elements de la mina i bombeig que subministrenalguns equips i elements de la mina i bombeig que subministrenalguns equips i elements de la mina i bombeig que subministrenalguns equips i elements de la mina i bombeig que subministren    
aigua al llacaigua al llacaigua al llacaigua al llac, amb un cost estimat de 5.656,79 euros més 1.187,92 d'IVA, que fa un total de 
6.844,71 euros.
Anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària 2014 H353.17100.60917.

C) Adequació per al compliment de la LleiAdequació per al compliment de la LleiAdequació per al compliment de la LleiAdequació per al compliment de la Llei    31/199531/199531/199531/1995    PRL de la sala de cloració i filtratge de lPRL de la sala de cloració i filtratge de lPRL de la sala de cloració i filtratge de lPRL de la sala de cloració i filtratge de l''''aiguaaiguaaiguaaigua    
del parcdel parcdel parcdel parc,,,, amb un cost estimat de 8.248,50 euros més 1.732,18 d'IVA, que fa un total de 9.980,68 
euros.

Anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària 2014 H330.15100.60905.
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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 la memòria esmentada 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.

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 de Rehabilitació de les instal·lacions del llac del ParcMemòria valorada de Rehabilitació de les instal·lacions del llac del ParcMemòria valorada de Rehabilitació de les instal·lacions del llac del ParcMemòria valorada de Rehabilitació de les instal·lacions del llac del Parc    
de Ponent dels treballs dde Ponent dels treballs dde Ponent dels treballs dde Ponent dels treballs d''''impermeabilització i adequació dels equips i instal·lacionsimpermeabilització i adequació dels equips i instal·lacionsimpermeabilització i adequació dels equips i instal·lacionsimpermeabilització i adequació dels equips i instal·lacions    (20/14 MAEV), 
amb un pressupost de 29.364,28 euros, més 6.166,50 euros en concepte d'IVA, que fa un total de 
35.530,78 euros (IVA inclòs), redactada pels tècnics municipals del Servei de Medi Ambient i Espais 
Verds, d'acord amb els fets exposats els fonaments de drets invocats. 

APROVAT PER UNANIMITAT
 

L'Alcalde proposa la inclusió per urgència de tres nous punts a l 'ordre del dia amb els següents títols:

PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LES CONDICIONS D'EXECUCIÓ DE L'ACORD ADOPTAT PER 
LA COMISSIÓ DE GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL EN DATA 7 DE 
MAIG DE 2014 RELATIU A L'ATORGAMENT D'AJUTS DE MENJADOR PER AL CURS ESCOLAR 
2013/2014 A PERSONES BENEFICIÀRIES EMPADRONADES A GRANOLLERS

DICTAMEN RELATIU A CONVOCAR EL CONCURS PER A L'ADJUDICACIÓ DE LA BORSA 
D'ESTUDIS MEMORIAL JOSEP HOMS I COROMINAS PER AL CURS 2013-2014

DICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PROJECTE MODIFICAT DEL PROJECTE DE MILLORA I 
AMPLIACIÓ DE LA VORERA EST DEL CARRER LLEVANT 

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

18181818).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LES CONDICIONS DPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LES CONDICIONS DPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LES CONDICIONS DPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LES CONDICIONS D''''EXECUCIÓ DE LEXECUCIÓ DE LEXECUCIÓ DE LEXECUCIÓ DE L''''ACORDACORDACORDACORD    
ADOPTAT PER LA COMISSIÓ DE GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTALADOPTAT PER LA COMISSIÓ DE GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTALADOPTAT PER LA COMISSIÓ DE GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTALADOPTAT PER LA COMISSIÓ DE GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL    
EN DATAEN DATAEN DATAEN DATA    7777    DE MAIG DEDE MAIG DEDE MAIG DEDE MAIG DE    2014201420142014    RELATIU A LRELATIU A LRELATIU A LRELATIU A L''''ATORGAMENT DATORGAMENT DATORGAMENT DATORGAMENT D''''AJUTS DE MENJADOR PER ALAJUTS DE MENJADOR PER ALAJUTS DE MENJADOR PER ALAJUTS DE MENJADOR PER AL    
CURS ESCOLARCURS ESCOLARCURS ESCOLARCURS ESCOLAR     2013201320132013////2014201420142014    A PERSONES BENEFICIÀRIES EMPADRONADES A GRANOLLERSA PERSONES BENEFICIÀRIES EMPADRONADES A GRANOLLERSA PERSONES BENEFICIÀRIES EMPADRONADES A GRANOLLERSA PERSONES BENEFICIÀRIES EMPADRONADES A GRANOLLERS

El 15 de maig de 2013, el Ple del Consell Comarcal va aprovar les bases reguladores dels ajuts de 
menjador per al curs escolar 2013/2014, publicats el 4 de juny de 2013 al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona.

El 12 de juny de 2013, el Ple del Consell Comarcal va aprovar la modificació de les bases reguladores 
dels ajuts de menjador i la convocatòria dels ajuts corresponent al curs escolar 2013/2014. Aquests 
acords es van publicar al BOPB de 17 de juny de 2013.
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El 13 de novembre de 2013, el Departament d'Ensenyament informa al Consell Comarcal del Vallès 
Oriental sobre l'acord per adjudicar ajuts complementaris i descriu el criteri econòmic del Departament 
per a atorgar-los, fixant l'atorgament dels ajuts per a tots aquells alumnes que la seva renda familiar 
no superi l'índex de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) incrementat en 1.000 euros per cada 
membre de més de la unitat familiar respecte del sustentador principal. També, informa  que el 
Departament determinarà els alumnes beneficiaris.

El 12 de febrer de 2014, el Ple del Consell Comarcal va aprovar la modificació de les bases 
reguladores dels ajuts de menjador per al curs escolar 2013-2014 per afegir una nova disposició final 
cinquena, publicada en el BOPB de 24 de febrer de 2014. D'acord amb aquesta disposició, el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental atorgarà de forma directa i nominativa ajuts de menjador als alumnes 
que, malgrat no haver obtingut la condició de beneficiaris en aplicació d'allò establert a les bases 5.3 i 
18 a), determini el Departament d'Ensenyament per l'import i amb les condicions que aquest 
prescrigui.

En data 9 de maig de 2014 el Consell Comarcal del Vallès Oriental ens va notificar l'acord de la 
Comissió de Govern 2014/4, de 7 de maig, referent als ajuts de menjador per al curs escolar 
2013/2014 atorgats de forma directa i nominativament a persones beneficiàries empadronades a 
Granollers, a proposta del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya efectuada en 
data 30 d'abril de 2014, essent la relació final d'un total de 261 alumnes beneficiaris, per un import 
màxim de 133.613,10 euros, amb eficàcia desde l'inici del curs escolar i amb la possibilitat de gaudir 
de l'ajut màxim autoritzat fins a un import de 6,20€ dia.

D'aquests 261 alumnes beneficiaris, 17 estan escolaritzats a l'escola municipal Salvador Llobet de 
Granollers.

Nogesmenys, de conformitat amb l'acord del Consell Comarcal del Vallès Oriental esmentat, pel cas 
en què l'Ajuntament per raó de convocatòries pròpies o ajuts directes aprovats amb anterioritat al 30 
d'abril de 2014 hagi atorgat ajuts de menjador per al curs escolar 2013/2014, i hi hagi identitat entre 
els beneficiaris dels ajuts atorgats per l'Ajuntament i aquells atorgats pel Consell Comarcal a proposta  
del Departament d'Ensenyament, es pot destinar l'import dels ajuts atorgats pel Consell Comarcal a 
finançar de forma directa els ajuts de menjador atorgats per l'ajuntament als beneficiaris a què s'ha fet 
referència.

Vist l'informe emès pel cap de servei de serveis socials en data 2 de juny de 2014.

A l'aplicació pressupostària H461.23130.48100 hi ha crèdit suficient per atendre aquesta despesa.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

Les bases reguladores dels ajuts de menjador per al curs escolar 2013/2014 aprovades pel Ple del 
Consell Comarcal en sessió de 15 de maig de 2013, i parcialment modificades per acord del mateix 
òrgan en sessió de 12 de juny de 2013, que tenen per objecte regir la corresponent convocatòria.

Per tot l'exposat,

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Restar assabentada de l'acord adoptat per la Comissió de Govern del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental en data 7 de maig de 2014 relatiu a l'atorgament d'ajuts de menjador per al curs 
escolar 2013/2014 a persones beneficiàries empadronades a Granollers, essent la relació final d'un 
total de 261 alumnes beneficiaris, per un import màxim de 133.613,10 euros.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Autoritzar la despesa per un import màxim de 133.613,10 euros, amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària 2014/H461.23130.48100, per tal de poder efectuar el pagament d'aquests ajuts, tenint 
en compte les següents consideracions:

Que l'abonament d'aquests ajuts de menjadors escolar es realitzaran a les escoles/AMPA, a.
prèvia justificació de l 'ús per part de les escoles/AMPA.

Que en el cas que les famílies hagin avançat el pagament del menjador, les escoles/AMPA b.
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procediran a retornar  a les famílies la quantitat abonada d'acord amb l'import concedit i per un 
import màxim per dia justificat de 6,20 €.

Que en el cas dels alumnes beneficiaris matriculats a l'Escola Municipal Salvador Llobet de c.
Granollers, que són un total de 17 alumnes, l'import total dels ajuts ascendeix a 9.275,20 
euros l'execució de la despesa requerirà que:

- El Servei d'Educació de l'Ajuntament efectuï les liquidacions mensuals corresponents 
en concepte de menjador aplicant el descompte dels ajuts concedits pel Consell 

Comarcal als beneficiaris del curs 2013/2014, sense perjudici de la justificació de l'ús 
presentada per l'escola.  

- L' Escola Municipal Salvador Llobet procedirà a justificar l'ús del servei per part dels 
beneficiaris d'igual manera que la resta d'escoles, procedint a retornar a les famílies 
l'import avançat fins a un màxim de 545,60 € i per un import màxim per dia justificat de  
6,20 €, si s'escau, amb la prèvia revocació de la liquidació aprovada a nom de la família 
corresponent en concepte de taxa per ensenyaments especials a establiments
municipals i serveis escolars .   

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Notificar aquest acord a les escoles de titularitat municipal i al Consell Comarcal del Vallès 
Oriental. 

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    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 CONVOCAR EL CONCURS PER A LDICTAMEN RELATIU A CONVOCAR EL CONCURS PER A LDICTAMEN RELATIU A CONVOCAR EL CONCURS PER A LDICTAMEN RELATIU A CONVOCAR EL CONCURS PER A L''''ADJUDICACIÓ DE LA BORSAADJUDICACIÓ DE LA BORSAADJUDICACIÓ DE LA BORSAADJUDICACIÓ DE LA BORSA    
DDDD''''ESTUDIS MEMORIAL JOSEP HOMS I COROMINAS PER AL CURSESTUDIS MEMORIAL JOSEP HOMS I COROMINAS PER AL CURSESTUDIS MEMORIAL JOSEP HOMS I COROMINAS PER AL CURSESTUDIS MEMORIAL JOSEP HOMS I COROMINAS PER AL CURS     2013201320132013----2014201420142014

La Comissió integrada per Albert Camps i Giró, Joan Garriga i Andreu, i Lluís Tintó Espelt, designada 
per la Comissió de Govern de la sessió de 7 de març de 1997, per tal de formular un reconeixement 
ciutadà a la figura de Josep Homs i Corominas, geògraf i pedagog, mort sobtadament el 6 de març de 
1997 a l'edat de 42 anys, va proposar la creació d'una Borsa d'Estudis Memorial JOSEP HOMS que 
amb caràcter anual adjudiqués quatre beques destinades als millors estudiants que en acabar els 
estudis a l'Escola del Treball volguessin continuar estudis superiors, mitjançant les esmentades 
beques, els ajudés a cursar el primer curs d'estudis universitaris.

Atesa la vinculació de Josep Homs amb l'Ajuntament de Granollers des del càrrec de director del Pla 
Estratègic de Granollers i també pels nombrosos estudis i treballs divulgatius inèdits o editats que sol 
o en col·laboració havia realitzat en els seus últims anys per encàrrec del consistori, així com atesa la 
seva vinculació amb l'Escola Municipal del Treball on va exercir durant vint-i-dos anys com a 
professor, l'Ajuntament en Ple, en sessió del dia 30 de setembre de 1997, va aprovar  “proposta 
relativa a la creació d'una borsa d'estudis memorial Josep Homs i Corominas i l'aprovació de les 
bases del concurs per a la seva adjudicació. 

Donat que les bases de la beca van ser modificades i  aprovades per Junta de Govern del 28 de març 
de 2011 i que no han patit modificacions.

Vist l'informe emès pel cap del Servei de la FP.

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. Convocar el concurs per a l'adjudicació de la Borsa d'Estudis MEMORIAL JOSEP HOMS I 
COROMINAS, amb una dotació econòmica de 500,00 euros per a cadascuna de les quatre beques. La 
despesa total es quantifica en 2.000,00 euros, i anirà a càrrec de la partida pressupostària H111 
91210 48100.

SEGON. Notificar aquest acord al director de l 'Escola Municipal del Treball i a l 'Àrea Econòmica.
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TERCER.Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat 
d'interposar-hi els recursos corresponents.

APROVAT PER UNANIMITAT

 
20202020).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PROJECTE MODIFICAT DEL PROJECTE DEDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PROJECTE MODIFICAT DEL PROJECTE DEDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PROJECTE MODIFICAT DEL PROJECTE DEDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PROJECTE MODIFICAT DEL PROJECTE DE    
MILLORA I AMPLIACIÓ DE LA VORERA EST DEL CARRER LLEVANTMILLORA I AMPLIACIÓ DE LA VORERA EST DEL CARRER LLEVANTMILLORA I AMPLIACIÓ DE LA VORERA EST DEL CARRER LLEVANTMILLORA I AMPLIACIÓ DE LA VORERA EST DEL CARRER LLEVANT     

1r El 30 d'abril de 2013 la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el Projecte de millora imillora imillora imillora i    
ampliació de la vorera est del carrer Llevantampliació de la vorera est del carrer Llevantampliació de la vorera est del carrer Llevantampliació de la vorera est del carrer Llevant (obra  13/13 [438-UR-11]), d'aquesta ciutat, així com 
l'estudi bàsic de seguretat i salut, amb un pressupost de 314.206,01 euros més la quantitat de 
65.983,26 euros en concepte del 21% d'IVA, que fa un total de 380.189,27 euros, redactat pels tècnics 
municipals del Servei d'Obres i Projectes.

L'aprovació definitiva del projecte esmentat s'ha fet públic mitjançant la publicació d'edicte en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 9 de juliol de 2013, en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya, número 6411 de 5 de juliol de 2013 i en el tauler d'edictes d'aquest Ajuntament  i a la 
pàgina web municipal.

2n El 18 de març de 2014, la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte d'obres relatives al 
projecte esmentat a l'empresa SERXAR SAU, per un import de 218.234,00 euros  més 45.829,14 
euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 264.063,14  euros, el que representa una baixa 
del 30,54% respecte al pressupost de licitació, establint-se com a termini d'execució 10 setmanes,  i 
amb càrrec a la partida pressupostària H330.15100.61906, mitjançant procediment obert amb varis 
criteris d'adjudicació i tramitació ordinària.  Formalitzant-se el contracte d'obres en data 28 de març de 
2014.

El 4 d'abril de 2014 es va signar el acta de comprovació del replanteig i autorització d 'inici de l'obra.

3r Que el director de l'obra ha formulat una proposta de modificació del projecte per raons tècniques 
d'interès públic, que han estat degudament justificades en el corresponent document tècnic que 
acompanya a aquest acord i que es concreta en:

a. L’afectació de les arrels dels arbres existents en les canalitzacions d’enllumenat públic 
soterrades, de manera que resulta impossible la recuperació del cablejat existent per tornar a 
reutilitzar-lo tal com estava previst en el projecte aprovat.

b. S’ha detecta l’acumulació de molta brutícia darrera del mur de protecció de l’aparcament públic, 
ja que el seu difícil accés impedeix la seva neteja , generant problemes de salubritat.   

4t Que el pressupost de la modificació del projecte és de 375.414,48 euros més 78.837,04 euros en 
concepte del 21% d'IVA, que fa un total de 454.251,52 euros, que representa un augment de 
74.062,25 euros (19,48%) respecte del pressupost originari del projecte d 'obra aprovat.

5è Que el 3 de juny de 2014, amb registre d'entrada número 11437, l'empresa adjudicatària, 
SERXAR, SAU, ha presentat escrit de conformitat amb les modificacions introduïdes en el projecte 
aprovat i reflectides en el Projectes modificat redactat pels tècnics municipals d 'Obres i Projectes.

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

D'acord amb l'article 107.1.b del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el 
text refós de la Llei de contractes del sector públic, pel que fa a les modificacions no previstes en la 
documentació que regeix la licitació.

De conformitat amb l'article 43 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, en relació a la introducció de modificacions en el projecte  
d'obres quan sigui a conseqüència de necessitats noves o de causes tècniques imprevistes al temps 
d'elaborar aquell, sempre que no comportin alteració substancial de l'objecte o de les característiques 
bàsiques.
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D'acord amb allò que estableix el punt 3 de la Resolució d'alcaldia núm. 673/11, de 11 de juny, quan a 
la competència de la Junta de Govern Local en l'aprovació de projectes d'obres  quan el seu import no 
superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en tot cas, els 6.010.121,04 euros, incloses 
les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys .

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

PrimerPrimerPrimerPrimer :::: Aprovar el Projecte modificat del  projecte de millora i ampliació de la vorera est delmillora i ampliació de la vorera est delmillora i ampliació de la vorera est delmillora i ampliació de la vorera est del    
carrer Llevantcarrer Llevantcarrer Llevantcarrer Llevant (obra  13/13 [438-UR-11]), amb un pressupost de 375.414,48 euros més de 78.837,04 
euros en concepte del 21% d'IVA, que fa un total de 454.251,52 euros, que representa un increment 
del 19,48% (que fa un import de 74.062,25 euros) del pressupost originari del projecte d'obra aprovat, 
d'acord amb els antecedents exposats i els fonaments de drets invocats.

SegonSegonSegonSegon:::: Indicar que mentre no es formalitzi la modificació del contracte  d'obres, no es poden 
presentar certificacions d'obra per aquests conceptes.

TercerTercerTercerTercer :::: Notificar a l'empresa adjudicatària aquest acord. 

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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