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

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

La Junta de Govern Local resta assabentada de la sentència següent:

Sentencia  número 925/2014 de 13/11/2014 del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, Sala 
Contenciós Administratiu, secció primera, en la qual es desestima el recurs presentat per l'Ajuntament 
de Granollers. 



 
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....13131313////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.

Vistos els informes conjunts d'Intervenció i Secretaria de data 20 de novembre 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 13A 
que s'adjunta a continuació, sobre les quals existeixen incompliments essencials de tramitació :

NOM TERCER Nº FRA. IMPORT
PARTIDA 

PRESSUPOSTÀRIA MOTIU INCOMPLIMENT
T-SYSTEMS 9370270832 13.963,24 H260.92020.21601 No hi havia contracte subscrit



T-SYSTEMS 9370270521 13.963,24 H260.92020.21601 No hi havia contracte subscrit

T-SYSTEMS 9370270523 4.654,41 H260.92020.21601 No hi havia contracte subscrit
GAS NATURAL 
SERVICIOS SDG, S.A. FE14321151847448 53,02 H403.23000.22102 No hi havia contracte subscrit

IMPREMTA PAGES, SL 343838 3.910,40 H121.92051.22706 No hi havia contracte subscrit

IMPREMTA PAGES, SL 343362 3.910,40 H121.92051.22706 No hi havia contracte subscrit
ATRIAN TECHNICAL 
SERVICES SA 133011 545,12 H314.92041.21303

Presentació de factures any 2013 
fora de termini

ATRIAN TECHNICAL 
SERVICES SA 133012 317,08 H314.92041.21303

Presentació de factures any 2013 
fora de termini

ATRIAN TECHNICAL 
SERVICES SA 133013 1.492,79 H314.92041.21303

Presentació de factures any 2013 
fora de termini

ATRIAN TECHNICAL 
SERVICES SA 133014 446,01 H314.92041.21303

Presentació de factures any 2013 
fora de termini

ATRIAN TECHNICAL 
SERVICES SA 133016 1.391,05 H314.92041.21303

Presentació de factures any 2013 
fora de termini

ATRIAN TECHNICAL 
SERVICES SA 133018 3.906,68 H314.92041.21303

Presentació de factures any 2013 
fora de termini

ATRIAN TECHNICAL 
SERVICES SA 133020 6.057,88 H314.92041.21303

Presentació de factures any 2013 
fora de termini

ATRIAN TECHNICAL 
SERVICES SA 133021 25,59 H314.92041.21303

Presentació de factures any 2013 
fora de termini

ATRIAN TECHNICAL 
SERVICES SA 133022 255,92 H314.92041.21303

Presentació de factures any 2013 
fora de termini

ATRIAN TECHNICAL 
SERVICES SA 133023 1.800,40 H314.92041.21303

Presentació de factures any 2013 
fora de termini

MERCURY BARCELONA, 
S.L. 64109 212,96 H260.92020.21600

Es va fer comanda sense haver fet 
val de compra

T-SYSTEMS ITC IBERIA 
S.A. 9370271312 4.654,41 H260.92020.21601

No hi havia contracte subscrit

T-SYSTEMS ITC IBERIA 
S.A. 9370274435 4.654,42 H260.92020.21601

No hi havia contracte subscrit

TECSIDEL SA 1037-14 4.235,00 H260.92020.21601 No hi havia contracte subscrit

70.450,02

SEGONSEGONSEGONSEGON....- Aprovar el reconeixement extrajudicial de les obligacions que s'indiquen a la relació 13B 
que s'adjunta a continuació, que no ha estat possible la seva tramitació ordinària per motius formals :

NOM TERCER Nº FRA. IMPORT
PARTIDA 

PRESSUPOSTÀRIA MOTIU INCOMPLIMENT
TOT SAL, S.L. DE/150.012 824,63 H321.13410.22199 No hi havia contracte subscrit

MÚTUA DE TERRASSA 105188 79,58 H411.32313.22706
Error en la tramitació de la 
despesa, confusió de l'interessat

JORDI FONTQUERNI BAS F03917/13 331,82 H112.92061.22604
Presentació de factures any 2013 
fora de termini

ASSOCIACIÓ CATALANA 
D'ESCOLES DE MÚSICA

147/2014 480,00 H417.32510.22699 No hi havia contracte subscrit

MANIPULATS DEL PAPER 
I FILLS, SL A/924 28,81 H430.33000.22699

Presentació de factures any 2013 
fora de termini

STI TRANSPORTS S.L. A131726 35,86 H430.33000.22699
Presentació de factures any 2013 
fora de termini

ABACUS SDAD. COOP. 
CATALANA LIMITADA

9030092028 44,29 H430.33000.22000
Presentació de factures any 2013 
fora de termini

FOTOMECANICA 
GRANOLLERS, SL 6.172 255,61 H430.33000.22699

Presentació de factures any 2013 
fora de termini

FOTOMECANICA 
GRANOLLERS, SL 6.160 117,98 H431.33490.22609

Presentació de factures any 2013 
fora de termini

CRUXENT-EDELMA, S.L. D119462M 355,19 H417.32510.21300
Presentació de factures any 2012 
fora de termini



CRUXENT-EDELMA, S.L. 015221 330,94 H417.32510.21300
Presentació de factures any 2010 
fora de termini

2.884,71

TERCERTERCERTERCERTERCER.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions que s 'inclouen a la relació annexa a aquest 
acord (núm. 13/2014) amb càrrec a les partides del Pressupost  2014 de l'Ajuntament de Granollers 
que igualment s'indiquen a la relació annexa. 

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.-    Notificar aquest acord de forma individualitzada a cada persona física i/o jurídica que consta 
a la relació annexa a aquest acord (núm. 13/2014). Contra aquest acte administratiu, que és definitiu 
en via administrativa, es podrà interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l'òrgan 
que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta 
notificació. Alternativament, s'hi podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats 
contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des 
del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT

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

4444).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MODIFICACIÓ CONTRACTUAL DEL CONTRACTE DEDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MODIFICACIÓ CONTRACTUAL DEL CONTRACTE DEDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MODIFICACIÓ CONTRACTUAL DEL CONTRACTE DEDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MODIFICACIÓ CONTRACTUAL DEL CONTRACTE DE    
SERVEIS DE GESTIÓ I DE DINAMITZACIÓ SOCIOCULTURAL I COMUNITÀRIA DE LA XARXASERVEIS DE GESTIÓ I DE DINAMITZACIÓ SOCIOCULTURAL I COMUNITÀRIA DE LA XARXASERVEIS DE GESTIÓ I DE DINAMITZACIÓ SOCIOCULTURAL I COMUNITÀRIA DE LA XARXASERVEIS DE GESTIÓ I DE DINAMITZACIÓ SOCIOCULTURAL I COMUNITÀRIA DE LA XARXA    
DE CENTRES CÍVICS DE LDE CENTRES CÍVICS DE LDE CENTRES CÍVICS DE LDE CENTRES CÍVICS DE L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS EN EL SENTIT DAJUNTAMENT DE GRANOLLERS EN EL SENTIT DAJUNTAMENT DE GRANOLLERS EN EL SENTIT DAJUNTAMENT DE GRANOLLERS EN EL SENTIT D''''AUGMENTARAUGMENTARAUGMENTARAUGMENTAR    
LLLL''''ACTIVITAT DEL PROJECTE DE DESENVOLUPAMENT CULTURAL COMUNITARIACTIVITAT DEL PROJECTE DE DESENVOLUPAMENT CULTURAL COMUNITARIACTIVITAT DEL PROJECTE DE DESENVOLUPAMENT CULTURAL COMUNITARIACTIVITAT DEL PROJECTE DE DESENVOLUPAMENT CULTURAL COMUNITARI

Mitjançant dictamen de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària que va tenir lloc el 5 de juny de 
2012, es va adjudicar a l'empresa DOBLE VIA ( SERVICIOS SOCIOEDUCATIUS )SCCL amb CIF F- 
62011812, el contracte de serveis de gestió i dinamització sociocultural i comunitària de la xarxa de 
centres cívics municipals de Granollers per a 24 mesos, amb possibilitat de pròrroga de 24 mesos 
més, per l'import de 589.320,00 euros, IVA exempt.

En data de 17 de juny de 2014 es va aprovar la pròrroga amb revisió de preus  i modificació 
contractual en el sentit d'ampliar la prestació del contracte de serveis adjudicat a l'empresa Doble Via 
Serveis Educatius, SCCL, la prestació dels serveis de gestió i de dinamitzció sociocultural i 
comunitària de la xarxa de centres cívics municipals de Granollers, pel període executiu de 24 mesos 
amb efectes des de l'1 de juliol fins al 30 de juny de 2016, per un import de 596.596,40 euros IVA 
exempt, representant un 1,23 % d'augment vers l'import (pròrroga 589.320,00 € (IVA exempt) i 
7.276,40  € (Modificació contractual). A continuació es detallen els imports un cop realitzada la revisió 
de preus:

2014 2015 2016partides
IMPORT (IVA exempt) IMPORT (IVA exempt) IMPORT (IVA exempt)

H232.33730.2279
9

106.885,78 € 254.768,23 € 147.865,00 €



H232.33730.2260
9

9.007,65 € 40.017,00 € 31.000,00 €

H241.92911.2279
9

4.850,93 € 2.425,47 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL 115115115115....893893893893,,,,43434343    €€€€ 299299299299....636636636636,,,,16161616    €€€€ 181181181181....290290290290,,,,47474747    €€€€

D'acord amb l'informe del coordinador tècnic de centres cívics ,s'ha detectat la necessitat 
sobrevinguda i urgent d'actuar en grups determinats d'adolescents, amb la finalitat d'afavorir espais i 
processos de socialització vàlida i efectius.Atès que un dels àmbits d'actuació clau de la xarxa de 
centres cívics és la realització del projecte de Desenvolupament Cultural Comunitari, el qual afavoreix 
el creixement personal, el benestar i la qualitat de vida dels diversos col·lectius i grups que configuren 
la comunitat, amb la finalitat de donar resposta a la nova problemàtica esdevinguda dins d'aquest 
àmbit d'actuació, es fa la proposta d'augmentar l'activitat del projecte de Desenvolupament Cultural 
Comunitari, inclòs en el Programa marc i en els projectes i serveis en l’àmbit del desenvolupament i 
l’acció comunitària, previst a la clàusula 3.3 dels Plecs de Prescripcions Tècniques reguladores del 
servei de gestió i de dinamització sociocultural i comunitària la xarxa de centres cívics municipals de 
Granollers, d'acord  amb el que indica Clàusula IX.1. Modificació del plec de clàusules administratives 
particulars, aplicable al de serveis per a la prestació del servei de gestió i dinamització sociocultural i 
comunitària de la xarxa de centres cívics municipals de Granollers .

En data 29 d'octubre de 2014 i amb un número de registre d'entrada 21491, el Sr Joan Josep Ramírez 
Romero, actuant en nom i representació de l'empresa Doble Via Serveis Educatius, SCCL, accepta la 
proposta de modificació del contracte del contracte demanda per l'Ajuntament de Granollers, per a la 
realització d'un nou projecte de desenvolupament cultural comunitari que doni resposta a les noves 
necessitats detectades en la població adolescent, per un import total de 10.000,00 euros, exempts 
d'IVA.

Per tot l'exposat, es proposa modificar el contracte de serveis de gestió i dinamització sociocultural i 
comunitària de la xarxa de centres cívics en el sentit d'ampliar l'activitat del projecte de 
Desenvolupament Cultural Comunitari,inclòs en el Programa marc i en els projectes i serveis en 
l'àmbit del desenvolupament i l'acció comunitària, previst a la clàusula 3.3 dels Plecs de Prescripcions 
Tècniques reguladores del servei de gestió i dinamització sociocultural i comunitària de la xarxa de 
centres cívics municipals de Granollers , per un import de 10.000,00 euros, el que representa un 1,70% 
de l'import primitiu del contracte, en la forma que s'indica a continuació:

- Clàusula  tercera del contracte formalitzat en data 1 de juliol de 2012, passa a tenir el següent 
redactat:

El preu del contracte es fixa en l'import total de 606.820,66 euros, IVA exempt, amb la següent 
distribució:

2014 2015 2016partides
IMPORT (IVA exempt) IMPORT (IVA exempt) IMPORT (IVA exempt)

H232.33730.2279
9

106.885,78 € 254.660,00 €* 147.865,00 €*

H232.33730.2260
9

9.007,65 € 40.000,00 €* 31.000,00 €*

H241.92911.2279
9

4.850,93 € 2.425,47 €

H232.33730.2279
9

6.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL 121121121121....893893893893,,,,43434343    €€€€ 301301301301....636636636636,,,,16161616    €€€€ 183183183183....290290290290,,,,47474747    €€€€

El total de modificacions representa un  2,93% d'augment vers l'import primitiu del contracte , la qual 
cosa representa que aquest augment del contracte es troba dins dels marges permesos en la Clàusula 
IX.1. Modificació. Del plec de clàusules administratives particulars aplicable al contracte de serveis 
per a la prestació del servei de gestió i dinamització sociocultural i comunitària de la xarxa de centres 



cívics municipals de Granollers, que indica que d'acord amb l'article 106 de TRLCSP s'estableix una 
modificació del 20% sobre l'import adjudicat, que no comportarà alteracions en la prestació del servei 
objecte del contracte i que es donarà en el següent supòsit: augmentar o reduir els diferents projectes 
i serveis, que ofereixen o participen els centres cívics que configuren la xarxa municipal de Granollers, 
que es troben inclosos dins el programa marc de gestió i dinamització sociocultural i comunitària .

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

Article 106 del del Reial decret legislatiu 3/2011 de 14 de novembre del Text refós de la Llei de �

contractes del sector públic , pel que fa a les modificacions dels contractes.
Clàusula IX.1del plec de clàusules administratives particulars aplicable al contracte de serveis per �

a la prestació del servei de gestió i dinamització sociocultural i comunitària de la xarxa de centres 
cívics municipals de Granollers ,pel que fa al límit de modificació contractual .

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 .... Modificar el contracte de serveis  de gestió i dinamització sociocultural i comunitària de 
la xarxa de centres cívics municipals de Granollers  formalitzat amb l'empresa  DOBLE VIA SERVEIS 
EDUCATIUS,  SCCL, amb CIF F-62011812, en el sentit d'ampliar l'activitat del projecte de 
Desenvolupament Cultural Comunitari,inclòs en el Programa marc i en els projectes i serveis en 
l'àmbit del desenvolupament i l'acció comunitària, previst a la clàusula 3.3 dels Plecs de Prescripcions 
Tècniques reguladores del servei de gestió i dinamització sociocultural i comunitària de la xarxa de 
centres cívics municipals de Granollers, per un import de 10.000,00 euros (IVA exempt), el que 
representa un 1,70% de l'import primitiu del contracte, no superant el límit permès de modificació del 
20 % establert en la clàusula IX.1 del plec de clàusules administratives particulars,en la forma que a 
continuació s'indica:

- Clàusula  tercera del contracte formalitzat en data 1 de juliol de 2012, passa a tenir el següent 
redactat:

El preu del contracte es fixa en l'import total de 606.820,66 euros, IVA exempt, amb la següent 
distribució:

2014 2015 2016partides
IMPORT (IVA exempt) IMPORT (IVA exempt) IMPORT (IVA exempt)

H232.33730.2279
9

106.885,78 € 254.768,23 € 147.865,00 €

H232.33730.2260
9

9.007,65 € 40.017,00 € 31.000,00 €

H241.92911.2279
9

4.850,93 € 2.425,47 €

H232.33730.2279
9

6.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL 121121121121....893893893893,,,,43434343    €€€€ 301301301301....636636636636,,,,16161616    €€€€ 183183183183....290290290290,,,,47474747    €€€€

 
SegonSegonSegonSegon.... Regularitzar els documents comptables d'acord amb els imports i anualitats indicats en 
el punt primer del present acord.

TercerTercerTercerTercer .... Formalitzar la modificació del contracte de serveis de gestió i dinamització sociocultural i 
comunitària de la xarxa de centres cívics municipals de Granollers en el termini de 15 dies hàbils a 
comptar des del següent a la data d'aquesta notificació.

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

APROVAT PER UNANIMITAT



 
5555).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A LA RESOLUCIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB ELPROPOSTA RELATIVA A LA RESOLUCIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB ELPROPOSTA RELATIVA A LA RESOLUCIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB ELPROPOSTA RELATIVA A LA RESOLUCIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL    
CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTALCONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTALCONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTALCONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL,,,,    DIVERSOS AJUNTAMENTS I LDIVERSOS AJUNTAMENTS I LDIVERSOS AJUNTAMENTS I LDIVERSOS AJUNTAMENTS I L''''ASOCIACIÓNASOCIACIÓNASOCIACIÓNASOCIACIÓN     
DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE CHINANDEGADE MUNICIPIOS DEL NORTE DE CHINANDEGADE MUNICIPIOS DEL NORTE DE CHINANDEGADE MUNICIPIOS DEL NORTE DE CHINANDEGA,,,,    PER A LPER A LPER A LPER A L''''EXECUCIÓ DEL PROJECTEEXECUCIÓ DEL PROJECTEEXECUCIÓ DEL PROJECTEEXECUCIÓ DEL PROJECTE    """"POSADAPOSADAPOSADAPOSADA    
EN MARXA DE LA INTEGRACIÓ DE LES VIES DE COMUNICACIÓ EN LEN MARXA DE LA INTEGRACIÓ DE LES VIES DE COMUNICACIÓ EN LEN MARXA DE LA INTEGRACIÓ DE LES VIES DE COMUNICACIÓ EN LEN MARXA DE LA INTEGRACIÓ DE LES VIES DE COMUNICACIÓ EN L''''ENTORN NATURAL DEENTORN NATURAL DEENTORN NATURAL DEENTORN NATURAL DE    
LES MUNICIPALITATS DLES MUNICIPALITATS DLES MUNICIPALITATS DLES MUNICIPALITATS D ''''AMUNORCHIAMUNORCHIAMUNORCHIAMUNORCHI     ((((FASE IIFASE IIFASE IIFASE II ))))    PER ALS ANYSPER ALS ANYSPER ALS ANYSPER ALS ANYS     2013201320132013----2015201520152015""""

1111....    La Junta de Govern Local del dia 30 d'abril de 2014 va prendre l'acord d'aprovar la formalització 
d'un conveni amb el Consell Comarcal, amb Amunorchi, i amb els ajuntaments de Bigues i Riells, 
Canovelles, Granollers,  la Llagosta, Martorelles, Mollert del Vallès, Montornès del Vallès, Parets del 
Vallès i Sant Fost de Campsentelles per al període 2013-2015, vinculat al projecte “Posada en marxa 
de la integració de les vies de comunicació en l’entorn natural de les municipalitats d’Amunorchi (fase 
II)”, amb l'import següent:

ENTITAT 
Aportació any 

2013
Previsió aportació 

any 2014
Previsió aportació 

any 2015

Consell Comarcal 2.657,00 € 2.657,00 € 2.657,00 €

Aj. Bigues i Riells 1.334,75 € 1.334,75 € 1.334,75 €

Aj. Canovelles 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €

Aj. Granollers 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 €

Aj. La Llagosta 1.450,00 € 1.450,00 € 1.450,00 €

Aj. Martorelles 1.800,00 € 1.800,00 € 1.800,00 €

Aj. Mollet del Vallès 2.350,00 € 2.350,00 € 2.350,00 €

Aj. Montornès del Vallès 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 €

Aj. Parets del Vallès 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €

Aj. Sant Fost de Campsentelles 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 €

TOTAL 19.091,75 € 19.091,75€ 19.091,75 €

2222....    D'acord amb el pacte segon del conveni de col·laboració, projecte i pressupost, el projecte “Posada 
en marxa de la integració de les vies de comunicació en l’entorn natural de les municipalitats 
d’Amunorchi” (fase II), per als anys 2013-2015, tenia els objectius següents: a) Contribuir al 
desenvolupament socioeconòmic de la zona nord del departament de Chinandega mitjançant 
l’obertura, manteniment i recuperació de la xarxa viària terciària i secundària de la zona; b)
incrementar l’inventari de maquinària d’Amunorchi, que permetés prestar més i millors serveis a les 
sis alcaldies associades; c) contribuir al descens de la vulnerabilitat en les comunicacions terrestres 
de les comunitats rurals. El pressupost total d’aquest projecte, per al període 2013-2015, era de 
quatre-cents sis mil quatre-cents disset euros amb setanta-cinc cèntims (406.417,75 €), d'acord amb 
el detall anual següent:

- Any 2013: 149.937,42 €
- Any 2014: 110.404,76 €
- Any 2015: 146.075,57 €

3333....    En el pacte cinquè del conveni de col·laboració, obligacions d’AMUNORCHI, l'associació  s’obligava 
a: 

"a) Aportar la part de finançament del projecte que li correspon . 
b) Executar el projecte. 
c) Portar a terme la supervisió tècnica del projecte . 
d) Destinar els imports atorgats a les finalitats previstes . 
e) Justificar la subvenció.
f) Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni ."

4444....    En el pacte dotzè del conveni, es definien entre d'altres les causes d’extinció següents:

"a) L’acord entre les parts.
...
c) L’incompliment de les obligacions que preveu aquest conveni per part d’AMUNORCHI . 



...
h) La impossibilitat del compliment de l’objecte del conveni ." 

5555....    Mitjançant escrit amb número de registre E/000392-2014, el Consell Comarcal del Vallès Oriental 
ens remet notificació d'acord de la Comissió de Govern 2014/11 3. Dictamen de resolució del conveni 
de col·laboració amb diversos ajuntaments i l'Asociación de Municipios del Norte de Chinandega, per 
a la formalització i signatura d'un conveni per al projecte Amunorchi 2013-2015.

6666....    El tècnic mitjà de Participació i Relacions Ciutadanes, Joan Carles Cusell, emet informe favorable a 
la resolució del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal, amb diversos ajuntaments i 
l'Asociación de Municipios del Norte de Chinandega, per al projecte Amunorchi 2013-2015, atès que, 
d'acord amb la notificació rebuda,
6.1. L'Associació Amunorchi  es dissol com a associació municipal, ha anomenat una Junta 
Liquidadora per tal de liquidar els actius i els passius, i ha pres la decisió de reemborsar els diners 
procedents del Consell Comarcal del Vallès Oriental .
6.2. El projecte "Posada en marxa de la integració de les vies de comunicació en l'entorn natural de 
les municipalitats d'Amunorchi (fase II) per a l'any 2013 no s'ha executat ni justificat en el termini 
establert, que era, d'acord amb el pacte setè apartat 2 del conveni, fins al 31 de gener de 2014 per a 
les accions del 2013.
6.3. És impossible el compliment de l 'objecte del conveni de col·laboració.

7777....    Pel que fa als compromisos econòmics adquirits per l'Ajuntament de Granollers, en relació amb el 
conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal, amb diversos ajuntaments i l'Asociación de 
Municipios del Norte de Chinandega, per al projecte Amunorchi 2013-2015, el tècnic mitjà de 
Participació i Relacions Ciutadanes, Joan Carles Cusell, informa que
7.1. Es va fer l'aportació de l'any 2013 al Consell Comarcal, per import de 2.500 €.
7.2. No s'ha fet l'aportació corresponent a l'exercici de 2014.

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

-Els articles cinquè, obligacions d'Amunorchi,  setè, justificació, i dotzè, causes d'extinció, del conveni 
de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental, diversos ajuntaments i l'Asociación de 
Municipios del Norte de Chinandega (Amunorchi), aprovat per Junta de Govern Local del dia 30 d'abril 
de 2013.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Aprovar la resolució del conveni de col·laboració aprovat per la Junta de Govern Local de 30 
d'abril de 2013, i formalitzat en la mateixa data entre el Consell Comarcal, els ajuntaments de Bigues i 
Riells, Canovelles, Granollers, la Llagosta, Martorelles, Mollet del Vallès, Montornès del Vallès, Parets 
del Vallès, Sant Fost de Campsentelles i l'Asociación de Municipios del Norte de Chinandega, per al 
projecte "Posada en marxa de la integració de les vies de comunicació en l’entorn natural de les 
municipalitats d’Amunorchi (fase II)” .  

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Sol·licitar la devolució de l'aportació feta l'any 2013 al Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
per import de 2.500 €, que serà ingressada en el número de compte ES40 2013 0046 8902 0060 1574, 
a càrrec de la partida H241.38900 Reintegrament subvencions exercicis tancats.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
6666).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A L''''APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓAPROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓAPROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓAPROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ    
ATORGADA A AJUDA EN ACCIÓ PER AL PROJECTEATORGADA A AJUDA EN ACCIÓ PER AL PROJECTEATORGADA A AJUDA EN ACCIÓ PER AL PROJECTEATORGADA A AJUDA EN ACCIÓ PER AL PROJECTE    """"FOMENT DE LA LECTURA AL MUNICIPIFOMENT DE LA LECTURA AL MUNICIPIFOMENT DE LA LECTURA AL MUNICIPIFOMENT DE LA LECTURA AL MUNICIPI    
DE CHILANGADE CHILANGADE CHILANGADE CHILANGA     ((((EL SALVADOREL SALVADOREL SALVADOREL SALVADOR )")")")"

1111....    En sessió de data 31 de juliol de 2012, de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers, 
es  van atorgar les subvencions a les entitats que s'indiquen a continuació:



Núm.   
entrada

            Entitat        Projecte   Municipi/zona             País  Import 
proposat

3812 Ajuda en Acció Foment de la lectura Chilanga El Salvador 7.528,49 €

2222.... L'article 10.1 de les bases convocatòria de subvencions de cooperació i solidaritat  2012 preveia que 
la justificació dels projectes de cooperació s 'havia de presentar abans del 28 de febrer de 2014.

3333.... L'article 10.2 de les bases convocatòria de subvencions de cooperació i solidaritat 2012 
assenyalava la documentació que, en tot cas, s'havia de presentar:

a) Memòria tècnica final del projecte subvencionat, que s'ajustarà a la sol·licitud presentada o, si 
s'escau, a la sol·licitud reformulada; 
b) Informe econòmic final, que constarà de
-relació de totes les despeses realitzades durant el projecte, per finançador;
-relació de finançadors amb les aportacions, per partides;
-en el cas d'adquisició d'immoble, dins del projecte, còpia de l'escriptura corresponent;
-justificació de la subvenció atorgada, mitjançant presentació d'originals de factures i rebuts, amb els 
preceptes legals corresponents, per import mínim del doble de la quantitat atorgada.

4444....    En data 24 d'abril de 2013 i número de registre 7458, Ajuda en Acció va presentar sol·licitud de 
modificació del pressupost base del projecte "Foment de la lectura al municipi de Chilanga (El 
Salvador)", subvencionat en 7.528,49 €.

5555....    En relació amb la petició presentada, la Junta de Govern Local del dia 30 de juliol de 2013, va 
prendre l'acord següent:

"Primer.- Aprovar la modificació del pressupost base del projecte "Foment de la lectura a Chilanga (El 
Salvador)", subvencionat amb 7.528,49 € a Ajuda en Acció, dins la convocatòria de subvencions de 
2012".

6666....    Datada a 28 de febrer de 2014 (número de registre d'entrada 4.067, de 4 de març), Simón Riaguas, 
en representació d'Ajuda en Acció, amb NIF G-82257064 i número de registre 177, va sol·licitar una 
ampliació de termini de presentació de l'informe final del projecte "Foment de la lectura al municipi de 
Chilanga (El Salvador)", fins al 28 de març de 2014.

7777....    En data 25 d'abril de 2014 (número de registre d'entrada 7.825), Simón Riaguas, en representació 
d'Ajuda en Acció, va presentar l'informe final del projecte "Foment a la lectura al municipi de Chilanga 
(El Salvador)".

8888....    Revisada la documentació, en data 28 d'agost de 2014 i número de registre de sortida 11.722, es va 
requerir a l'entitat Ajuda en Acció que, d'acord amb les bases de subvenció, presentés justificants 
econòmics corresponents al projecte "Foment de la lectura al municipi de Chilanga (El Salvador)" per 
import mínim al doble de la quantitat subvencionada.

9999....    En data 4 de novembre de 2014 (número de registre d'entrada 21.822), Ajuda en Acció ha 
complementat la justificació del projecte "Foment de la lectura al municipi de Chilanga (El Salvador)" , 
que comprèn la documentació següent:

a) Memòria tècnica final del projecte subvencionat, en paper, que s'ajusta a la sol·licitud modificada, i 
que inclou annex gràfic.
b) Informe econòmic final, que consta de
-relació de finançadors amb les aportacions, per partides;
-relació de transferències realitzades per al projecte, com també operacions de canvi realitzades
-relació de totes les despeses efectuades en el projecte, amb el detall de les despeses imputades a 
l'Ajuntament de Granollers.
-justificació de la subvenció atorgada, mitjançant presentació d'originals de factures i rebuts, amb els 
preceptes legals corresponents, per import de 19.444,66 €, superior al doble de la quantitat atorgada, 
7.528,49 €, el 19,44%.



10101010. Vist l'informe emès pel tècnic mitjà de Participació i Relacions Ciutadanes, Joan Carles Cusell, 
datat a 11 de novembre, que justifica la procedència d'aprovar la justificació del projecte  "Foment de la 
lectura al municipi de Chilanga (El Salvador)" , perquè s'ha verificat que el contingut de la 
documentació aportada s'ajusta a la finalitat i import de les actuacions subvencionades i acredita la 
correcta execució de les actuacions subvencionades de conformitat amb les actuacions previstes a les 
bases de la convocatòria, en els termes que s'indiquen a continuació:

Núm.   
entrada

            Entitat        Projecte   Municipi/zona             País  Import 
proposat

3812 Ajuda en Acció Foment de la lectura Chilanga El Salvador 7.528,49 €

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

- Article 14.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que estableix que són 
obligacions del beneficiari , entre d'altres:

a) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que 
fonamenta la concessió de la subvenció.

b) Justificar, davant l'òrgan atorgant, el compliment els requisits i condicions, així com la 
realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determina la concessió o gaudi de la 
subvenció.

- Article 30  de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, pel que fa a la 
justificació de les subvencions públiques .

- Article 71.1 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, pel que fa  la forma de la justificació.

- Articles 17, 18 i 19 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Granollers, aprovada 
per l'Ajuntament en Ple el dia 28 de febrer de 2006, i parcialment modificada per acord del Ple de la 
corporació de 26 d'octubre de 2010, pel que fa a la formalització de les justificacions, les despeses 
subvencionables i la comprovació de les justificacions .

- Articles 10.1 i 10.2 de les bases específiques que regeixen la convocatòria de subvencions de 
Cooperació i Solidaritat 2012, aprovades per la Junta de Govern Local del dia 25 de gener de 2012 i 
publicades en el BOPB del dia 9 de febrer de 2012, pel que fa al termini i forma de justificació del 
compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció .

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 atorgada per acord de Junta de Govern Local, de data 
31 de juliol de 2012, en el marc de la convocatòria de Cooperació i Solidaritat per a la concessió de 
subvencions per a l'any 2012, modificat per la Junta de Govern Local de 30 de juliol de 2013, en els 
termes que s'indiquen a continuació:

Núm.   
entrada

            Entitat        Projecte   Municipi/zona             País  Import 
proposat

3812 Ajuda en Acció Foment de la lectura Chilanga El Salvador 7.528,49 €

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-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 APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE LADICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE LADICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE LADICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE LA    
CERTIFICACIÓ DELS TREBALLS DCERTIFICACIÓ DELS TREBALLS DCERTIFICACIÓ DELS TREBALLS DCERTIFICACIÓ DELS TREBALLS D''''ADEQUACIÓ DE LA REIXETA DEL DRENATGE AL COSTATADEQUACIÓ DE LA REIXETA DEL DRENATGE AL COSTATADEQUACIÓ DE LA REIXETA DEL DRENATGE AL COSTATADEQUACIÓ DE LA REIXETA DEL DRENATGE AL COSTAT    
DE LDE LDE LDE L''''ESTANC DE LA CARRETERA DEL MASNOUESTANC DE LA CARRETERA DEL MASNOUESTANC DE LA CARRETERA DEL MASNOUESTANC DE LA CARRETERA DEL MASNOU ....

1r. Existeix la necessitat de realitzar diversos treballs menors de reposició i millora d'elements de la 
xarxa de clavegueram existent; i en virtut de les obligacions establertes en la delegació de 
competències en matèria de manteniment de la xarxa de clavegueram i altres treballs 
complementaris, establerta entre l'Ajuntament de Granollers i el Consorci per a la Defensa de la 
Conca del riu Besòs, que va ser aprovada en sessió ordinària del ple municipal el dia 29 d'octubre de 
2013; es van sol·licitar a aquest Consorci els diferents pressupostos per a dur -los a terme.  

2n. El Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs, amb data 6 de juny de 2014, va presentar  
el pressupost:

• Pressupost  OM 148_14_GR per a la realització dels treballs d'adequació de la reixeta del 
drenatge junt a l'estanc de la carretera del Masnou, per un import de 300,00 € més 63,00 € d'IVA 
(363,00 €).

3r. El tècnic municipal responsable del Servei de clavegueram va comunicar  al Consorci, en data 17 
de juny de 2014  la conformitat amb el pressupost presentat i en va ordenar la seva execució.

4t. Durant el mes de juny s'han executat satisfactòriament els treballs encarregats tal i com consta en 
l'informe final que acompanya la certificació d'aquests.

5è. En data 10 de setembre de 2014, el Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs ha 
presentat factura per un import total de 222,40 €, més 46,70 €, que fan un total de 269,10 € pels 
treballs realitzats: número de factura 416/14

6è. En data 8 d'octubre  de 2014, el tècnic municipal responsable del servei de clavegueram informa 
favorablement a aquestes certificacions i factures.

Consten a l'expedient administratiu l'informe emès pel cap del Serveis Municipals, en data 24 
d'octubre de  2014 en el que s'indiquen i justifiquen els motius pels quals la tramitació de la despesa 
no ha seguit el procediment legalment establert i en el que queda acreditat que l 'objecte de la despesa 
ha estat efectivament realitzat a plena satisfacció del servei municipal .

En concret, en aquest informe s'indica que:

En el pressupost de l'Ajuntament no s'havia consolidat el finançament amb la contractació del crèdit 
corresponent   per a la realització d'inversions en temes de renovació de la xarxa de clavegueram, en 
les dates que es van executar els treballs de reposició i millora d'elements de la xarxa de 
clavegueram.

La intervenció municipal ha pogut verificar que les factures presentades no han estat tramitades 
seguint el procediment legalment establert i per la qual cosa no pot tramitar-se el corresponent 
reconeixement ordinari de l'obligació.

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 per l'altra banda, el mateix 
informe tècnic indica que existeix consignació pressupostària per al pagament de les factures 
indicades. 

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

I. De conformitat amb l'acord de Ple de data 29 d'octubre de 2013, de  delegació de les competències  
favor del Consorci per a la defensa de la Conca del riu Besòs, en matèria de manteniment de la xarxa 
de clavegueram municipal i altres treballs complementaris :



- Clàusula D.1  Obres de conservació i manteniment - Es tracta d'obres que tenen per objecte 
solucionar el deteriorament de les instal·lacions que es produeix pel pas del temps o pel seu ús 
natural, i seran aquelles reconegudes d'acord amb la classificació establerta en el ROAS

Aquestes obres hauran de disposar d'un pressupost , i si s'escau la documentació tècnica 
corresponent; i el cost màxim per a cadascuna d'aquestes obres serà inferior a 50.000 € més l'IVA 
corresponent, que seran presentats pels Tècnics del Consorci,prèvia conformitat per part del 
Responsable del Servei i validats pel Regidor Delegat  .
 -  Clàusula  D. 2. Obres de reparacions menors - Són les petites obres i/o treballs necessaris per 
a reparar un dany produït per causes fortuïtes o accidentals que no afecten fonamentalment 
l'estructura de la resistència, la sustentació, la seguretat de les instal·lacions, ni suposen alteració del 
volum, i no revesteixen complexitat tècnica constructiva  que no requereixen de cap Memòria valorada 
o Projecte constructiu, d'acord amb la classificació establerta en el ROAS
-  Clàusula D. 3 Procediment - Per tal d'agilitzar la resolució de problemes en la xarxa de 
claveguerm i garantir una actuació eficient, un cop analitzada, per part d'ambdues parts, la necessitat 
de l'execució de les obres (incloses en el punt 1 i 2), el Consorci elaborarà un pressupost , i si s'escau, 
redactarà la corresponent documentació tècnica que li adjuntarà i presentarà al Registre General de 
l'Ajuntament. 
El cost per l'execució de l'obra inclourà l'elaboració dels pressupostos i la redacció de la 
documentació tècnica corresponent.

El tècnic responsable del Servei procedirà a donar conformitat al pressupost i la documentació 
adjunta, amb el vist-i-plau del Regidor delegat. Tot seguit és farà la previsió d'aquesta despesa 
mitjançant  la tramitació del document comptable “AD”, essent sempre necessari disposar de la 
consignació pressupostària corresponent per a la seva execució .

Acabades les obres el Consorci presentarà la corresponent factura i certificació, al Registre de 
factures de l'Ajuntament, que posteriorment serà aprovada i reconeguda l'obligació per part de la Junta 
de Govern Local, previ informe favorable del tècnic responsable del Servei .

II. 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.

III. 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 l' obligació amb el  CONSORCI PER A LA 
DEFENSA DE LA CONCA DEL RIU BÈSOS,  - CIF P5800014B,  en la relació   treballs d'adequació de 
la reixeta del drenatge junt a l'estanc de la carretera del Masnou , per un import de 269,10 €.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació amb el Consorci per a la Defensa de la conca del 
riu Besòs,    amb càrrec a la  partida 2014 H311.16120.61904, per import de 269,10 € - operació 
comptable O-201400043148....

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Notificar aquest acord al Consorci per a la defensa de la Conca del riu Besòs .

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
8888).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ DELS TREBALLS DE MILLORADICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ DELS TREBALLS DE MILLORADICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ DELS TREBALLS DE MILLORADICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ DELS TREBALLS DE MILLORA    
DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM DEL CARRER SANT JAUMEDE LA XARXA DE CLAVEGUERAM DEL CARRER SANT JAUMEDE LA XARXA DE CLAVEGUERAM DEL CARRER SANT JAUMEDE LA XARXA DE CLAVEGUERAM DEL CARRER SANT JAUME



1r.  A mitjans de 2013 es va observar un progressiu deteriorament i enfonsament del paviment de 
calçada en el tram del carrer Sant Jaume comprès entre la intersecció amb el carrer de Sant Josep i el 
mercat de Sant Carles.

La solució de la problemàtica passava per la demolició i substitució del col·lector en mal estat existent 
en aquest tram per un nou amb millors prestacions al llarg d'uns 47 metres, al que s'hi haurien de 
reconnectar les escomeses existents; així com el sanejament i reposició del paviment afectat .

2n. El Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs, amb data 11 de desembre de 2013, va 
presenta la memòria  valorada per la millora de la xarxa de clavegueram del carrer Sant Jaume a 
Granollers,  per un import de 41.152,85 e més 8.642,10 € d'IVA que fan un total de 49.794,95 €.

3r. El tècnic municipal responsable del Servei de clavegueram va comunicar  al Consorci, el mes de 
desembre de 2013  la conformitat amb el pressupost presentat i en va ordenar la seva execució.

4t.  Existeix crèdit pressupostari  en la partida H311.16120.61904 adequat per tal de realitzar aquests 
treballs, atès que es va incorporar el romanent de l'exercici 2013: AD 201400014465 .

5è. Durant els dies 30 de juny i 4 d'agost de 2014 s'han executat satisfactòriament els treballs 
encarregats tal i com consta en l'informe final que acompanya la certificació d'aquests.

6è. En data 26 de setembre de 2014, el Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs ha 
presentat factura per un import total de 40.543,82 €, més 8.514,20 €, que fan un total de 49.058,02 € 
pels treballs realitzats: número de factura 495/14

7è. En data 12 de novembre  de 2014, el tècnic municipal responsable del servei de clavegueram 
informa favorablement a aquestes certificacions i factures.

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

De conformitat amb l'acord de Ple de data 29 d'octubre de 2013, de  delegació de les competències  
favor del Consorci per a la defensa de la Conca del riu Besòs, en matèria de manteniment de la xarxa 
de clavegueram municipal i altres treballs complementaris :

 -  Clàusula  D. 2. Obres de reparacions menors - Són les petites obres i/o treballs necessaris per 
a reparar un dany produït per causes fortuïtes o accidentals que no afecten fonamentalment 
l'estructura de la resistència, la sustentació, la seguretat de les instal·lacions, ni suposen alteració del 
volum, i no revesteixen complexitat tècnica constructiva  que no requereixen de cap Memòria valorada 
o Projecte constructiu, d'acord amb la classificació establerta en el ROAS
-  Clàusula D. 3 Procediment - Per tal d'agilitzar la resolució de problemes en la xarxa de 
claveguerm i garantir una actuació eficient, un cop analitzada, per part d'ambdues parts, la necessitat 
de l'execució de les obres (incloses en el punt 1 i 2), el Consorci elaborarà un pressupost , i si s'escau, 
redactarà la corresponent documentació tècnica que li adjuntarà i presentarà al Registre General de 
l'Ajuntament. 

El cost per l'execució de l'obra inclourà l'elaboració dels pressupostos i la redacció de la 
documentació tècnica corresponent.

El tècnic responsable del Servei procedirà a donar conformitat al pressupost i la documentació 
adjunta, amb el vist-i-plau del Regidor delegat. Tot seguit és farà la previsió d'aquesta despesa 
mitjançant  la tramitació del document comptable “AD”, essent sempre necessari disposar de la 
consignació pressupostària corresponent per a la seva execució .

Acabades les obres el Consorci presentarà la corresponent factura i certificació, al Registre de 
factures de l'Ajuntament, que posteriorment serà aprovada i reconeguda l'obligació per part de la Junta 
de Govern Local, previ informe favorable del tècnic responsable del Servei .

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 dels treballs memòria  valorada per la millora de la xarxa de 



clavegueram del carrer Sant Jaume  i reconèixer l'obligació per un import total de 49.794,95 euros,  
amb càrrec al pressupost de l'exercici 2014 (número d'operació comptable O-201400087857), 
presentada pel CONSORCI PER A LA DEFENSA DE LA CONCA DEL RIU BÈSOS,  - CIF P5800014B 
- d'acord amb la delegació de competències aprovada pel Ple de l'Ajuntament en data 29 d'octubre de 
2013.

SegonSegonSegonSegon.... Notificar aquesta acord al CGRVO i al Serveis de Comptabilitat de l 'Ajuntament.

TercerTercerTercerTercer ....  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 CERTIFICACIÓ DE DIVERSOS TREBALLSDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ DE DIVERSOS TREBALLSDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ DE DIVERSOS TREBALLSDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ DE DIVERSOS TREBALLS    
MENORS DE LA MILLORA DMENORS DE LA MILLORA DMENORS DE LA MILLORA DMENORS DE LA MILLORA D''''ELEMENTS DE LA XARXA DE CLAVEGUERAMELEMENTS DE LA XARXA DE CLAVEGUERAMELEMENTS DE LA XARXA DE CLAVEGUERAMELEMENTS DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM    
((((PREPREPREPRE----148148148148----174174174174----176176176176----14141414))))

1r.  Es van rebre queixes de pudors persistents de diversos embornals pel barri de Can Bassa i en la 
plaça de les Arts i es va comprovar que aquests embornals no tenien sifó o es trobava en males 
condicions de funcionament..

També  es va tenir coneixement de l'existència d'una tapa d'obra corresponents al pou de registre de 
clavegueram del carrer de Conflent, que per les seves condicions d'execució no es podria obrir i 
impedia els treballs d'inspecció i neteja de la xarxa general de clavegueram.

2n. El Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs,  en el mes de juny va presentar els 
pressupostos següents:

PRE_148_14 per refer 11 sifons, fer-ne 6 de nous i substituir una reixa d'embornal trencada, per un 
import de 3.860,50 € més 810,71€ d'IVA que fan un total de 4.671,21 €.
PRE_174_14 per a reparar 7 sifons d'obra a la plaça de les Arts, per un import de 2.065,00 més 
433,65 € d'IVA que fan un total de 2.498,65 €.
PRE_176_14 per a la substitució d'una tapa de llosa de formigó per una fosa dúctil al carrer Conflent, 
7, per un import de 420,00 € més 88,20 € d'IVA que fa un total de 508,20 €.

3r. El tècnic municipal responsable del Servei de clavegueram va comunicar  al Consorci , en data 1 de 
juliol de 2014  la conformitat amb el pressupost presentat i en va ordenar la seva execució.

4t. Durant la primera quinzena de juliol de 2014 s'han executat satisfactòriament els treballs 
encarregats tal i com consta en l'informe final que acompanya la certificació d'aquests.

5è. En data 10 d'octubre de 2014, el Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs ha presentat 
factura per un import total de 6.345,50 €, més 1.332,56 €, que fan un total de 7.678,06 € pels treballs 
realitzats: número de factura 509/14

7è. En data 13 de novembre  de 2014, el tècnic municipal responsable del servei de clavegueram 
informa favorablement a aquestes certificacions i factures.

8è. Existeix consignació pressupostària a la partida H311.16120.61904 - operació comptable 
201400087940

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

De conformitat amb l'acord de Ple de data 29 d'octubre de 2013, de  delegació de les competències  
favor del Consorci per a la defensa de la Conca del riu Besòs, en matèria de manteniment de la xarxa 
de clavegueram municipal i altres treballs complementaris :

 -  Clàusula  D. 2. Obres de reparacions menors - Són les petites obres i/o treballs necessaris per 
a reparar un dany produït per causes fortuïtes o accidentals que no afecten fonamentalment 



l'estructura de la resistència, la sustentació, la seguretat de les instal·lacions, ni suposen alteració del 
volum, i no revesteixen complexitat tècnica constructiva  que no requereixen de cap Memòria valorada 
o Projecte constructiu, d'acord amb la classificació establerta en el ROAS
-  Clàusula D. 3 Procediment - Per tal d'agilitzar la resolució de problemes en la xarxa de 
claveguerm i garantir una actuació eficient, un cop analitzada, per part d'ambdues parts, la necessitat 
de l'execució de les obres (incloses en el punt 1 i 2), el Consorci elaborarà un pressupost , i si s'escau, 
redactarà la corresponent documentació tècnica que li adjuntarà i presentarà al Registre General de 
l'Ajuntament. 

El cost per l'execució de l'obra inclourà l'elaboració dels pressupostos i la redacció de la 
documentació tècnica corresponent.

El tècnic responsable del Servei procedirà a donar conformitat al pressupost i la documentació 
adjunta, amb el vist-i-plau del Regidor delegat. Tot seguit és farà la previsió d'aquesta despesa 
mitjançant  la tramitació del document comptable “AD”, essent sempre necessari disposar de la 
consignació pressupostària corresponent per a la seva execució .

Acabades les obres el Consorci presentarà la corresponent factura i certificació, al Registre de 
factures de l'Ajuntament, que posteriorment serà aprovada i reconeguda l'obligació per part de la Junta 
de Govern Local, previ informe favorable del tècnic responsable del Serv

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 de diversos  treballs menors de reposició i millora d'elements de la 
xarxa clavegueram - PRE_148-174-176_14  i reconèixer l'obligació per un import total de 7.678,06 
euros,  amb càrrec al pressupost de l'exercici 2014 (número d'operació comptable O-201400087940), 
presentada pel CONSORCI PER A LA DEFENSA DE LA CONCA DEL RIU BÈSOS,  - CIF P5800014B 
- d'acord amb la delegació de competències aprovada pel Ple de l'Ajuntament en data 29 d'octubre de 
2013.

SegonSegonSegonSegon.... Notificar aquesta acord al CGRVO i al Serveis de Comptabilitat de l 'Ajuntament.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
10101010).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A 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    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 17 d'octubre 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 tercer trimestre de 2014 (de juny a agost de 2014). 

La relació de factures dels consums municipals de subministrament d'aigua corresponents al tercer 
trimestre 2014 seguiran el procediment d'aprovació de reconeixement d'obligacions d'acord amb les 
bases d'execució del pressupost.

En data 31 d'octubre de 2014,  l'enginyer tècnic de Serveis ha emès informe favorable a la liquidació 
presentada:

facturació        � 50.081,00 €
factures grans �

consums         21.574,75 €
anul·lacions i creació �

de rebuts    
- 7,82 €

CÀNON 71.647,93 €

En data 20 de novembre de 2014, l'interventor municipal  ha emès informe relatiu a la liquidació 
presentada per Sorea SA.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

1. 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.

2. Acord de Ple de data 31 de juliol de 2012, pel qual es modificava el contracte de gestió del Servei 
Municipal de Subministrament d'Aigua de Granollers.

3. Acord de Ple de data 18 de desembre de 2012, pel qual l'ajuntament es donava per assabentat de 
l'autorització de la Comissió de Preus de Catalunya a l'increment de les tarifes del servei de 
subministrament de l'aigua potable.

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 2014 (de juny a agost de 2014),  
per import de 71.647,93 €.

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
 

11111111).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS IDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS IDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS IDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS I    
TRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNA DEL CEMENTIRI MUNICIPALTRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNA DEL CEMENTIRI MUNICIPALTRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNA DEL CEMENTIRI MUNICIPALTRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

La senyora Rosa Prat Puig, amb NIF 38936459N i domicili al carrer de Girona, 15 6è D de Granollers, 
ha sol·licitat en data 7 d'octubre de 2014, amb núm. de registre d'entrada 19902, el trasllat de totes les 
restes del nínxol núm. 16, classe 2a, quarter 13A, pis 1r, referència 04626, a la fossa comuna del 
Cementiri Municipal i la renúncia de la concessió dels drets funeraris del nínxol esmentat a favor de 
l'Ajuntament.

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

D'acord amb la Comissió Municipal Permanent del 14 de maig de 1984, que aprovà la fórmula a 
aplicar en el rescat i determinació d'apreuament de les concessions funeràries. 

D'acord amb  allò que disposa l'article 19    del Reglament Regulador del Servei Públic del Cementiri 
Municipal relatiu a les renúncies de nínxol, punt 1r,    que diu: "Podran renunciar els titulars de drets de 
les sepultures que no continguin cadàvers ni restes, a favor de l’Ajuntament de Granollers o entitat a 
que autoritzi, sempre que no posseeixen amb caràcter de lloguer, pagant-se les quantitats que per a 
cada cas assenyala la formula aprovada per la comissió de Govern del dia 14 de maig de 1984: Valor 
inicial del nínxol, segons el pis + 5 % + valor actual del nínxol, segons el pis : per 2 = Total del valor de 
la renúncia.".

I en el seu punt 2, que diu: "En cas d’existir restes, podran ser traslladades a una altra sepultura, a 
càrrec del titular, o bé d’ofici per l’Administració a la fossa comuna o incinerar -los.".

I la vigent Ordenança Fiscal 2.5. Taxa de Cementiri Municipal. Epígraf 5è. Exhumacions i trasllats. 
Punt 3. "Els trasllats de restes a la fossa comuna pagaran el 50% de les tarifes d'inhumació del nínxol 
desocupat de l'epígraf 3, excepte els nínxols de concessió temporal per un termini de dos anys".

Article 22.1 de les bases d'execució del Pressupost General de l'Ajuntament de Granollers. 
Autorització - Disposició - Obligació: "1.- Les adquisicions de béns concrets, així com altres despeses 
no subjectes a processos de contractació en els quals l'exigibilitat de l'obligació pugui ésser 
immediata, originaran la tramitació del document ADO."

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Autoritzar el trasllat de restes del nínxol núm. 16, classe 2a, quarter 13A, pis 1r, referència 
04626, a la fossa comuna del Cementiri Municipala la fossa comuna del Cementiri Municipala la fossa comuna del Cementiri Municipala la fossa comuna del Cementiri Municipal .

SegonSegonSegonSegon.- Acceptar la renúncia presentada per la sol·licitant, a la concessió del nínxol número 16, 
classe 2a, quarter 13A, pis 1r, referència 04626, del Cementiri Municipal, que queda a disposició 
d'aquest Ajuntament.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Donar de baixa del Padró de la Taxa dels drets de Conservació del Cementiri Municipal del 
proper exercici, la unitat fiscal detallada en el punt segon de la part dispositiva d 'aquest acord.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Aprovar la liquidació de la Taxa de Cementiri Municipal a nom de la senyora Rosa Prat Puig, 
de conformitat amb l'ordenança fiscal 2.5, epígraf 5è. Exhumacions i trasllats, punt 3. Trasllats de 
restes a la fossa comuna, que puja 54545454,,,,08080808    euroseuroseuroseuros.

CinquèCinquèCinquèCinquè.- Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació en concepte d'indemnització per la renúncia de la 



concessió del nínxol núm. 16, classe 2a, del quarter 13A, per import de 831831831831,,,,21212121    euroseuroseuroseuros, a la senyora 
Rosa Prat Puig, amb NIF 38936459N, en aplicació de la fórmula aprovada per la Comissió de Govern 
del dia 14 de maig de 1984, que s'hauran de carregar a la partida pressupostaria de despeses del 
Cementiri Municipal núm. H311.16410.22699.

Valor inicial nínxolValor inicial nínxolValor inicial nínxolValor inicial nínxol     ((((anyanyanyany    1978197819781978)))) ++++    5555    %%%% ++++    Valor actualValor actualValor actualValor actual SubtotalSubtotalSubtotalSubtotal Dividit perDividit perDividit perDividit per     2222
40.000 Ptes / 240,40 € 12,02 € 1.410,00 € 1.662,42 € 831,21 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL            831831831831,,,,21212121    €€€€

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.- Compensar d'ofici l'import d'indemnització al qual es fa esment a l'apartat cinquè d'aquest 
acord, amb la liquidació de la taxa inclosa en l'apartat quart, i retornar a la senyora Rosa Prat Puig, 
amb NIF 38936459N, l'import de 777777777777,,,,13131313    euroseuroseuroseuros.

SetèSetèSetèSetè.-.-.-.-    Notificar aquest acord a la senyora Rosa Prat Puig, i al servei de Comptabilitat d'aquest 
Ajuntament.

VuitèVuitèVuitèVuitè.-.-.-.- Contra els apartats primer i segon 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 . 

NovèNovèNovèNovè.-.-.-.-    Contra els apartats tercer, quart, cinquè i sisè 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

 
12121212).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MEMÒRIA VALORADA DE SUBSTITUCIÓ DEDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MEMÒRIA VALORADA DE SUBSTITUCIÓ DEDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MEMÒRIA VALORADA DE SUBSTITUCIÓ DEDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MEMÒRIA VALORADA DE SUBSTITUCIÓ DE    
LLUMENERES MODELLLUMENERES MODELLLUMENERES MODELLLUMENERES MODEL    """"KUMA FOKUMA FOKUMA FOKUMA FO----8888""""    EXISTENTS PER NOVES LLUMENERES DE LEDS ALSEXISTENTS PER NOVES LLUMENERES DE LEDS ALSEXISTENTS PER NOVES LLUMENERES DE LEDS ALSEXISTENTS PER NOVES LLUMENERES DE LEDS ALS    
CARRERS DE FRANCESC MACIÀCARRERS DE FRANCESC MACIÀCARRERS DE FRANCESC MACIÀCARRERS DE FRANCESC MACIÀ ,,,,    JOAN PRIM I PRIMER MARQUÈS DE LES FRANQUESESJOAN PRIM I PRIMER MARQUÈS DE LES FRANQUESESJOAN PRIM I PRIMER MARQUÈS DE LES FRANQUESESJOAN PRIM I PRIMER MARQUÈS DE LES FRANQUESES

Els carrers de  Francesc Macià, Joan Prim i Primer Marquès de les Franqueses disposen d'una 
instal·lació d'enllumenat públic caracteritzada per les singulars llumeneres model "KUMA FO-8", que 
doten de certa especificitat i caràcter a aquests carrers.

Aquestes llumeneres "KUMA FO-8" van equipades amb 2 làmpades de vapor de mercuri de 125 W 
cadascuna; resultant, a dia d'avui, una tipologia de làmpada obsoleta per la seva poca eficiència 
energètica i alta càrrega contaminant. A més a més, en la majoria dels casos, aquestes làmpades ja 
han superat amb escreix la seva vida útil i la seva lluminositat s 'ha vist reduïda significativament.

La substitució d'aquestes llumeneres per llumeneres model "KUMA INSTANIUM" equipades amb 
capçal de leds, suposarà un estalvi i eficiència energètica, a la vegada que es millorarà i adequarà els 
nivells lumínics d'aquests carrers als establerts per l 'Auditoria lumínica de Granollers.

Els tècnics de Serveis Municipals han redactat la Memòria valorada de substitució de llumeneres 



model "Kuma FO-8" existents per noves llumeneres de leds als carrers de Francesc Macià, Joan Prim 
i Primer Marquès de les Franqueses, d'aquesta ciutat, així com l'estudi bàsic de seguretat i salut, amb 
un pressupost de 130.673,90 euros més la quantitat de 27.441,52 euros en concepte del 21% d'IVA, 
que fa un total de 158.115,42 euros.

Que la protecció contra la contaminació lumínica en les zones urbanes és competència municipal 
d'acord amb l'article 25.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les bases de règim local, 
modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració 
local.

Que la Memòria valorada 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.

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER:::: Aprovar la Memòria valorada de substitució de llumeneres model "Kuma FO-8" existents 
per noves llumeneres de leds als carrers de Francesc Macià, Joan Prim i Primer Marquès de les 
Franqueses,, d'aquesta ciutat, així com l'estudi bàsic de seguretat i salut, amb un pressupost de 
130.673,90 euros més la quantitat de 27.441,52 euros en concepte del 21% d'IVA, que fa un total de 
158.115,42 euros., redactada pels tècnics de Serveis Municipals, d'acord amb els fets exposats i 
fonaments de drets invocats.  

APROVAT PER UNANIMITAT

 
13131313).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA PARADA  NÚMERODICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA PARADA  NÚMERODICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA PARADA  NÚMERODICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA PARADA  NÚMERO    1111111111111111    DELDELDELDEL    
MERCAT SETMANAL DEL DIJOUSMERCAT SETMANAL DEL DIJOUSMERCAT SETMANAL DEL DIJOUSMERCAT SETMANAL DEL DIJOUS     

En data 31 d'octubre de 2014, el senyor Joaquim Roura Boix, amb DNI 38766768S,  titular de la 
parada número 1111 del mercat setmanal del dijous, d'11 metres lineals, per a la venda de fruita i 
verdura,  ha presentat una sol·licitud de traspàs de la parada a favor del senyor Arnau Roura Cruañas, 
amb  DNI  38874400F,  que és el seu fill.

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

El senyor Arnau Roura Cruañas ha adjuntat a la seva sol·licitud la documentació acreditativa de 
condició de marxant.

D'acord amb l'OF 2.16 epígraf 6.d.4  el senyor Roura resta exempt del pagament de la taxa per la 
transmissió de l'activitat comercial de venda no sedentària, per ser familiar de 1r. grau.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

Article 15 del Reglament del Mercats Setmanals de Granollers:
"Les autoritzacions municipals seran transmissibles, amb la comunicació prèvia a l'Ajuntament, pel 
termini que resti de l'autorització o de la pròrroga i amb els drets i deures de l'autorització, en els 



supòsits següents:
a) Per cessament voluntari del titular de l 'activitat
b) Per situacions sobrevingudes, com ara casos d'incapacitat laboral, malaltia o situacions anàlogues, 
degudament acreditades.
El cessionari haurà de complir les condicions necessàries per l'exercici de l'activitat, en la qual va ser 
atorgada l'autorització inicial, tant en la durada com en l'activitat de venda autoritzada"

OF 2.16 Taxa per l'ocupació de béns de domini públic amb llocs de venda i publicitat - epígraf 6- Llocs 
de venda al mercat del dijous.
d) Transmissió de l'activitat comercial de venda no sedentària, per metre lineal 600,00 €:
1. A un treballador amb una antiguitat mínima de 2 anys, per metre lineal 300,00 €
2. Entre familiars de primer grau d'afinitat, per metre lineal 150,00 €
3. Entre familiars de segon grau de consanguinitat, per metre lineal 150,00 €
4. Entre cònjuges i familiars de primer grau de consanguinitat , per metre lineal exempts

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-  Autoritzar el traspàs de la parada número 1111 del mercat setmanal del dijous, d'11 ml, per a 
la venda de fruita i verdura,  de la qual és titular el senyor Joaquim Roura Boix, - DNI 38766768S.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Atorgar la llicència per a la venda de fruita i verdura en el mercat setmanal del dijous, a la 
parada 1111 d'11 ml, al senyor  Arnau Roura Cruañas, amb DNI 38874400F pel  període restant de la 
llicència de venda no sedentària, que és fins el dia 5 d'octubre de 2025.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-   Notificar aquest acord al senyor  Joaquim Roura Boix i al senyor Arnau Roura Cruañas .

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
14141414).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA PARADA  NÚMERODICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA PARADA  NÚMERODICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA PARADA  NÚMERODICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA PARADA  NÚMERO    1436143614361436    DELDELDELDEL    
MERCAT SETMANAL DEL DIJOUSMERCAT SETMANAL DEL DIJOUSMERCAT SETMANAL DEL DIJOUSMERCAT SETMANAL DEL DIJOUS     

En data 31 d'octubre de 2014, el senyor Alfredo Giménez Giménez, amb DNI 40851481P,  titular de la 
parada número 1436 del mercat setmanal del dijous, de 8  metres lineals, per a la venda de roba 
home/dona,  ha presentat una sol·licitud de traspàs de la parada a favor del senyor José Giménez 
Santiago, amb  DNI  47157822W,  que és el seu fill.

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

El senyor José Giménez Santiago ha adjuntat a la seva sol·licitud la documentació acreditativa de 
condició de marxant.

D'acord amb l'OF 2.16 epígraf 6.d.4  el senyor Giménez resta exempt del pagament de la taxa per la 
transmissió de l'activitat comercial de venda no sedentària, per ser familiar de 1r. grau.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

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



atorgada l'autorització inicial, tant en la durada com en l'activitat de venda autoritzada"

OF 2.16 Taxa per l'ocupació de béns de domini públic amb llocs de venda i publicitat - epígraf 6- Llocs 
de venda al mercat del dijous.
d) Transmissió de l'activitat comercial de venda no sedentària, per metre lineal 600,00 €:
1. A un treballador amb una antiguitat mínima de 2 anys, per metre lineal 300,00 €
2. Entre familiars de primer grau d'afinitat, per metre lineal 150,00 €
3. Entre familiars de segon grau de consanguinitat, per metre lineal 150,00 €
4. Entre cònjuges i familiars de primer grau de consanguinitat , per metre lineal exempts

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-  Autoritzar el traspàs de la parada número 1436 del mercat setmanal del dijous, de 8 ml, per a 
la venda de roba home/dona,  de la qual és titular el senyor  Alfredo Giménez Giménez, - DNI 
40851481P.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Atorgar la llicència per a la venda de roba de home/dona en el mercat setmanal del dijous, a 
la parada 1436 de 8 ml, al senyor   José Giménez Santiago, amb DNI 47157822W pel  període restant 
de la llicència de venda no sedentària, que és fins el dia 5 d'octubre de 2025.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-   Notificar aquest acord al senyor  Alfredo Giménez Giménez i al senyor  José Giménez 
Santiago.

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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En data 5 de novembre de 2014, la senyora Pilar Giménez Salazar, amb DNI 33883377F,  titular de la 
parada número 1097 del mercat setmanal del dijous, de 5  metres lineals, per a la venda de roba 
infantil,  ha presentat una sol·licitud de traspàs de la parada a favor del senyor Antonio Doya Giménez, 
amb  DNI  45648167K,  que és el seu fill.

La senyora Pilar Giménez Salazar, compleix tots els requisits que es detallen en l'article 15 del 
Reglament dels mercats setmanals de Granollers per tal de poder-se traspassar la parada: es troba al 
corrent de pagament de la taxa del mercat, i presenta la documentació acreditativa de la seva baixa 
per  incapacitat permanent.

El senyor Antonio Doya Giménez ha adjuntat a la seva sol·licitud la documentació acreditativa de 
condició de marxant.

D'acord amb l'OF 2.16 epígraf 6.d.4  el senyor Doya resta exempt del pagament de la taxa per la 
transmissió de l'activitat comercial de venda no sedentària, per ser familiar de 1r. grau.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

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



OF 2.16 Taxa per l'ocupació de béns de domini públic amb llocs de venda i publicitat - epígraf 6- Llocs 
de venda al mercat del dijous.
d) Transmissió de l'activitat comercial de venda no sedentària, per metre lineal 600,00 €:
1. A un treballador amb una antiguitat mínima de 2 anys, per metre lineal 300,00 €
2. Entre familiars de primer grau d'afinitat, per metre lineal 150,00 €
3. Entre familiars de segon grau de consanguinitat, per metre lineal 150,00 €
4. Entre cònjuges i familiars de primer grau de consanguinitat , per metre lineal exempts

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-  Autoritzar el traspàs de la parada número 1097 del mercat setmanal del dijous, de 5 ml, per a 
la venda de roba infantil,  de la qual és titular la senyora Pilar  Giménez Salazar , - DNI 33883377F.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Atorgar la llicència per a la venda de roba infantil en el mercat setmanal del dijous, a la 
parada 1097 de 5 ml, al senyor   Antonio Doya Giménez, amb DNI 45648167K pel  període restant de 
la llicència de venda no sedentària, que és fins el dia 5 d'octubre de 2025.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-   Notificar aquest acord a la  senyora Pilar Giménez Salazar i al senyor Antonio Doya 
Giménez.

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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En data 14 de novembre de 2014, la senyora M. del Valle Campin Martin, amb DNI 50275375C,  titular 
de la parada número 1340 del mercat setmanal del dijous, de 6  metres lineals, per a la venda de 
calçat,  ha presentat una sol·licitud de traspàs de la parada a favor de la senyora Gema Martínez 
Campin, amb  DNI  46700688Q,  que és la seva filal.

La senyora M. del Valle Campin Martin, compleix tots els requisits que es detallen en l'article 15 del 
Reglament dels mercats setmanals de Granollers per tal de poder-se traspassar la parada: es troba al 
corrent de pagament de la taxa del mercat, i presenta la documentació acreditativa de la seva baixa 
per  jubilació.

La senyora Gema Martínez Campin ha adjuntat a la seva sol·licitud la documentació acreditativa de 
condició de marxant.

D'acord amb l'OF 2.16 epígraf 6.d.4  la senyora Martínez resta exempta del pagament de la taxa per la 
transmissió de l'activitat comercial de venda no sedentària, per ser familiar de 1r. grau.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

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

OF 2.16 Taxa per l'ocupació de béns de domini públic amb llocs de venda i publicitat - epígraf 6- Llocs 
de venda al mercat del dijous.
d) Transmissió de l'activitat comercial de venda no sedentària, per metre lineal 600,00 €:
1. A un treballador amb una antiguitat mínima de 2 anys, per metre lineal 300,00 €



2. Entre familiars de primer grau d'afinitat, per metre lineal 150,00 €
3. Entre familiars de segon grau de consanguinitat, per metre lineal 150,00 €
4. Entre cònjuges i familiars de primer grau de consanguinitat , per metre lineal exempts

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-  Autoritzar el traspàs de la parada número 1340 del mercat setmanal del dijous, de 6 ml, per a 
la venda de calçatl,  de la qual és titular la senyora  M. del Valle Campin Martin, - DNI 50275375C.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Atorgar la llicència per a la venda de calçat en el mercat setmanal del dijous, a la parada 
1340 de 6 ml, a la senyora Gema Martínez Campin, amb DNI 46700688Q pel  període restant de la 
llicència de venda no sedentària, que és fins el dia 5 d'octubre de 2025.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-   Notificar aquest acord a la  senyora  M. del Valle Campin Martin i a la senyora Gema 
Martínez Campin.

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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En data 13 de novembre de 2014, la senyora Raquel Jiménez Jiménez, amb DNI 46940651C,  titular 
de la parada número 1146 del mercat setmanal del dijous, de 4  metres lineals, per a la venda de roba 
de dona,  ha presentat una sol·licitud de traspàs de la parada a favor de la senyora Juana Jiménez 
Jiménez, amb  DNI  49223372Z,  que és la seva filla.

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

La senyora Juana Jiménez Jiménez ha adjuntat a la seva sol·licitud la documentació acreditativa de 
condició de marxant.

D'acord amb l'OF 2.16 epígraf 6.d.4  la senyora Jiménez resta exempta del pagament de la taxa per la 
transmissió de l'activitat comercial de venda no sedentària, per ser familiar de 1r. grau.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

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

OF 2.16 Taxa per l'ocupació de béns de domini públic amb llocs de venda i publicitat - epígraf 6- Llocs 
de venda al mercat del dijous.
d) Transmissió de l'activitat comercial de venda no sedentària, per metre lineal 600,00 €:
1. A un treballador amb una antiguitat mínima de 2 anys, per metre lineal 300,00 €
2. Entre familiars de primer grau d'afinitat, per metre lineal 150,00 €
3. Entre familiars de segon grau de consanguinitat, per metre lineal 150,00 €
4. Entre cònjuges i familiars de primer grau de consanguinitat , per metre lineal exempts



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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-  Autoritzar el traspàs de la parada número 1146 del mercat setmanal del dijous, de 4 ml, per a 
la venda de roba de dona,  de la qual és titular la senyora  Raquel Jiménez Jiménez, - DNI 
46940651C.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Atorgar la llicència per a la venda de roba de dona en el mercat setmanal del dijous, a la 
parada 1146 de 4 ml, a la senyora Juana Jiménez Jiménez, amb DNI 49223372Z pel  període restant 
de la llicència de venda no sedentària, que és fins el dia 5 d'octubre de 2025.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-   Notificar aquest acord a la  senyora  Raquel Jiménez Jimenez i a la senyora Juana Jiménez 
Jiménez.

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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En data 17 de novembre de 2014, el senyor Julio Soler Candelas, amb DNI 77305104Q,  titular de la 
parada número 1286 del mercat setmanal del dijous, de 4  metres lineals, per a la venda de roba  
interior,  ha presentat una sol·licitud de traspàs de la parada a favor del senyor Daniel Montesinos 
Meijide, amb  DNI  43526709Z.

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

El senyor Juliol Soler Candelas ha adjuntat a la seva sol·licitud la documentació acreditativa de 
condició de marxant.

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

parada 1286 4 ml * 600,00 € = 2.400,00 €

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

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

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-  Autoritzar el traspàs de la parada número 1286 del mercat setmanal del dijous, de 4 ml, per a 
la venda de roba interior, de la qual és titular el senyor  Julio Soler Candelas , 



SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Atorgar la llicència per a la venda de fruita i verdura en el mercat setmanal del dijous, a la 
parada 1286 de 4 ml, al senyor Daniel Montesinos Meijide, amb DNI 43526709Z, per període restant 
de la llicència de venda no sedentària, que és fins el dia 5 d'octubre de 2025, previ pagament de la 
taxa corresponent.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Liquidar al senyor Daniel Montesinos Meijide la taxa per transmissió de l'activitat comercial 
de venda no sedentària prevista per l'Ordenança Fiscal 2.16 epígraf 6:

parada 1286 4 ml * 600,00 € = 2.400,00 €

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-   Notificar aquest acord al senyor Julio Soler Candelas i al senyor Daniel Montesions Meijide

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

Si opteu per la interposició del recurs de reposició en via administrativa, transcorregut un mes des de 
la seva interposició sense que hagi estat resolt, s'entendrà desestimat per silenci administratiu i a 
partir de l'endemà podrà ésser interposat recurs contenciós administratiu davant els jutjats 
contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de sis mesos . 
No obstant això, podreu exercitar qualsevol altra acció si ho considereu convenient .

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.- Contra la liquidació: Contra aquest acte administratiu es podrà interposar recurs de reposició 
davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció 
d'aquesta notificació. 

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

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

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

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

En el punt cinquè de la part dispositiva d'aquesta Resolució  s'estableix que Granollers Promocions 
SA percebrà  un 10 % de la diferència entre els ingressos i els costos del servei .

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

Quart.- El Consell d’Administració de Granollers Promocions, SA celebrat en data 04 d'abril de 2013 



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

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

Sisè.- En data 13 de febrer de 2014, el director de Serveis de Municipals, Mobilitat i Seguretat va 
emetre informe relatiu a  la previsió de despeses i ingressos del servei de gestió de zones blaves que 
realitza Granollers Promocions, SA –Exercici 2014, on es preveu:

Els ingressos previstos són de 1.843.008,68 €.�

Les despeses previstes són 613.141,45 €.�

Setè.- En data 18 de novembre de 2014,  el cap de Serveis de Mobilitat ha emès informe relatiu a la 
liquidació del servei de gestió de zones blaves que realitza Granollers Promocions SA, període d'1 de 
juliol l a 30 de setembre de  2014:

Els ingressos reals obtinguts en aquest període han estat  de 420.373,73 €.

Les despeses reals enregistrades han estat de 153.285,36 €

Diferència : 267.088,37 €

L'Ajuntament ha de pagar a Granollers Promocions el cost de la gestió del servei i el 10 % de la 
diferència entre els ingressos i els costos: 153.285,36 € + 26.708,84 € (10% de 267.088,37 €), que fan 
un total de 179.994,20 €

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

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

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

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

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

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-  Aprovar la liquidació de la gestió de zones blaves per part de Granollers Promocions pel 
període 1 de juliol a 30 de setembre de 2014:

DIFERÈNCIADIFERÈNCIADIFERÈNCIADIFERÈNCIA
IngressosIngressosIngressosIngressos     420.373,73 €
DespesesDespesesDespesesDespeses

    153.285,36 €
   267.088,37 €

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Imputar els drets reconeguts per import de 420.373,73 €,  corresponents al període d'1 de 
juliol a 30 de setembre de  2014, en la partida H315.33000.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-  Reconèixer l'obligació per import de  179.994,20 € (153.285,36 € + 26.708,84 €)  en concepte 
de cost gestió servei de zones balves més 10% diferència entre ingressos i costos,  amb Granollers 
Promocions SA, amb càrrec a la partida H315.13340.25001 - operació comptable O 201400087780.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Notificar aquest acord a Granollers Promocions i al Servei de Comptablitat de l 'Ajuntament



CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.-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  RESOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DEDICTAMEN RELATIU A  RESOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DEDICTAMEN RELATIU A  RESOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DEDICTAMEN RELATIU A  RESOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE    
SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI PER A LA POLICIA LOCAL DE LSUBMINISTRAMENT DE VESTUARI PER A LA POLICIA LOCAL DE LSUBMINISTRAMENT DE VESTUARI PER A LA POLICIA LOCAL DE LSUBMINISTRAMENT DE VESTUARI PER A LA POLICIA LOCAL DE L''''AJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DE    
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1.- Mitjançant  dictamen de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 25 d'octubre de 2010, 
es  va declarar la plurianualitat del contracte i es van aprovar els plecs de clàusules administratives 
particulars i prescripcions tècniques particulars que regulen el contracte de subministrament de 
vestuari per al personal de la Policia Local de l'Ajuntament de Granollers (Lot 1 vestuari Textil i  Lot 2 
equipament tècnic i calçat) per als exercicis 2011 i 2012 amb possibilitat de pròrrogues en els 
exercicis 2013 i 2014, per un import  màxim total de 93.000,00 euros més 16.740,00 euros d'IVA 
(18%), el que fa un total màxim de 109.740,00 euros (Lot 1 Vestuari Textil per Import de 55.460,00 € i 
Lot 2 Equipament tècnic i calçat per import de 54.280,00 €).

2.- En data  24 de gener de 2011 la Junta de Govern Local va adjudicar a l'empresa PRODUCTOS 
TEXTILES UNIFORM, SL amb CIF B64490618 el Lot 1 "Vestuari Textil" del contracte de 
subministrament de vestuari per a la Policia Local de l 'Ajuntament de Granollers per al 2011 i 2012 per 
un import màxim  de 47.000,00 euros més 8.460,00 euros d'IVA(18%), el que fa un total màxim de 
55.460,00 euros.

3.- En data 19 de desembre de 2011 la Junta de Govern Local va  modificar i ampliar el contracte de 
subministrament de vestuari per a la Policia Local (Lot 1 "Vestuari Textil") formalitzat amb l'empresa 
PRODUCTOS TEXTILES UNIFORM, SL per un import de 4.600,00 euros més 828,00 euros d'IVA 
(18%), el que fa un total de 5.428,00 euros, que suposà un 19,57% d'ampliació  vers l'import adjudicat 
per a l'any 2011.

4.- En data 18 de desembre de 2012 la Junta de Govern Local va  aprovar la pròrroga del contracte 
plurianual de subministrament de vestuari per a la Policia Local de l'Ajuntament de Granollers (Lot 1 
"Vestuari Textil") per als exercicis 2013 i 2014 a l'empresa PRODUCTOS TEXTILES UNIFORM, SL 
amb CIF B64490618 per a un període de 24 mesos i un import màxim de 42.400,00 euros més 
8.904,00 euros d'IVA (21%).

5.- En virtut de la resolució núm. 760/14 dictada per l'alcalde el passat 6 d'octubre de 2014 es va 
incoar expedient  de resolució del contracte administratiu de subministrament de vestuari per a la 
Policia Local de l'Ajuntament de Granollers (Lot 1 Vestuari Textil) per incompliment de les obligacions 
contractuals amb l'empresa PRODUCTOS TEXTILES UNIFORM, SL, obrint el tràmit d'audiència al 
contractista, de deu dies naturals per tal que pogués exercir el seu dret de defensa i efectués les 
al·legacions que considerés adients a fi de justificar l 'incompliment  imputat.

6.- L'empresa PRODUCTOS TEXTILES UNIFORM, SL  va recepcionar la notificació d'incoació el 
passat 17 d'octubre de 2014 , segons consta en l'expedient,  però no  ha presentat al·legacions.

L'inspector en cap de la policia local de Granollers ha  emès un informe  de data 14 de novembre de 
2014 en el qual informa que aquesta empresa ha presentat concurs de creditors  davant el Jutjat de 
Barcelona amb data 12 de setembre de 2014 i que el senyor Alvaro Palau Ribó en qualitat 
d'administrador de l'empresa PRODUCTOS TEXTILES UNIFORM,SL va comparèixer amb data 9 de 
setembre de 2014 davant la policia local de Sant Boi de Llobregat fent constar que aquesta empresa 
havia cessat la seva activitat comercial i que a data d'avui ningú en representació de l'empresa ha 
comparegut al nostre Ajuntament dins del tràmit d'audiència atorgat.
Per aquests motius, en el mateix informe es proposa:

- resoldre el contracte  administratiu de subministrament de vestuari per a a Policia Local de 
l'Ajuntament de Granollers (Lot 1 Vestuari Textil) formalitzat amb l'empresa PRODUCTOS TEXTILES 
UNIFORM, SL , d'acord amb l'article 196.2 i 206.b i e de la LLei 30/2007 de contractes del sector 



públic.

- liquidar el contracte per import de 77.979,62 euros (IVA inclòs)  des de l'inici fins a dia d'avui .

- alliberar l'import no disposat del document comptable AD7635 de l'exercici 2014 per import de 
22.678,64 euros de la partida pressupostària H321.13210.22104

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

Disposició transitòria primera del Reial decret legislatiu 3/2011 de 14 de novembre que aprova el �

Text refós de la Llei de contractes del sector públic que fa referència als expedients iniciats i 
contractes adjudicats amb anterioritat a l 'entrada en vigor d'aquesta Llei.
Articles 196.2 i 206. b i e de la Llei 30/2007, de 20 d'octubre, de contractes del sector públic, �

relativa a les causes de resolució del contracte per incompliment contractual dins el termini total 
fixat per a la seva realització i execució successiva .

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.-    Declarar resolt el contracte administratiu subscrit el 7 de febrer de 2011 i prorrogat 
posteriorment   amb l'empresa PRODUCTOS TEXTILES UNIFORM, SL per al subministrament  de 
vestuari per a la Policia Local de l'Ajuntament de Granollers (Lot 1 Vestuari Textil),  en virtut de la 
resolució 760/14 de l'Alcalde de data 6 d'octubre de 2014, en considerar que hi ha hagut un 
incompliment contractual imputable al contractista .

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-  Li quidar el contracte administratiu per al subministrament  de vestuari per a la Policia Local 
de l'Ajuntament de Granollers (Lot 1 Vestuari Textil) per un import total de 77.979,62 euros (IVA inclòs) 
des de l'inici del contracte fins a dia d'avui, segons consta en l'acta de liquidació emesa pel tècnic 
responsable del contracte.

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-     Alliberar el crèdit no disposat per import de  22.678,64 euros  (IVA inclòs)  del document 
comptable  2014AD7635 partida pressupostària H321.13210.22104

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
21212121).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA LIQUIDACIÓ DELS INGRESSOS RECAPTATS ENDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA LIQUIDACIÓ DELS INGRESSOS RECAPTATS ENDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA LIQUIDACIÓ DELS INGRESSOS RECAPTATS ENDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA LIQUIDACIÓ DELS INGRESSOS RECAPTATS EN    
CONCEPTE DE RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATSCONCEPTE DE RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATSCONCEPTE DE RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATSCONCEPTE DE RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS    
DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICADEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICADEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICADEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA    ((((SERVEI DE GRUASERVEI DE GRUASERVEI DE GRUASERVEI DE GRUA) -) -) -) -        MESOS DEMESOS DEMESOS DEMESOS DE    
JULIOL A SETEMBREJULIOL A SETEMBREJULIOL A SETEMBREJULIOL A SETEMBRE     ----        2014201420142014

PRIMER.- La Junta de Govern Local de data 24 d'octubre de 2006, es va acordar realitzar el servei de 
retirada de vehicles de la via pública amb grua municipal mitjançant gestió directa a partir del dia 1 de 
gener de 2007.

SEGON.-  Per acord de Junta de Govern Local de data 21 de gener de 2014, s'encarregava a 
Granollers Promocions els serveis de dipòsit, custòdia, tramitació i assegurança en 30 places 
d'aparcament i, un espai per a motocicletes i ciclomotors a l'aparcament subterrani Can Comas, pels 
vehicles retirats de la via pública amb grua municipal, a favor de la Policia Local de l'Ajuntament de 
Granollers.

TERCER.-  D'acord amb el punt tercer de la part dispositiva de l'acord de data 21 de gener de 2014, 
Granollers Promocions lliurarà a l'Ajuntament els ingressos corresponents a la retirada de vehicles, el 
seu pupil·latge, operacions d'enganxament i altres ingressos conseqüència de les funcions 
realitzades.

 QUART.-  En data  29 d'octubre de 2014,  l'inspector en cap de la Policia Local ha emès informe 
relatiu als ingressos  declarats per Granollers Promocions corresponents als mesos de juliol, agost i 



setembre de 2014, i contrastats amb les BBDD de la policia local i les obrants als llibres de registre del 
servei de retirada de vehicles amb grua:

Mes
Enganxament

s Turismes
Motociclete

s
Furgonete

s Pupil·latge Total

preu 46,00 € 109,00 € 46,00 € 147,00 € OF. 2.8 

juliol 38 272 1 0 1.421,60 € 32.863,60 €

agost 23 155 2 0 680,30 € 18.725,30 €

setembre 62 211 3 0 356,50 € 26.342,50 €

TOTAL 154 888 8 0 2.458,40 € 77.934,40 €

En la realització del servei hi hagut un cost  de 577,12 € en concepte de despeses financeres -  
comissions, que per  TPV (pagament amb targeta de crèdit) meriten les entitats financeres per al 
cessió i l'ús de l'esmentat maquinari - i, que han estat justificades per Granollers Promocions:

juliol 232,92 €
agost 159,83 €
setembre 184,37 €

Existeix disposició pressupostària a  la partida H322.13350.22799 - treballs empreses retirada de 
vehicles - operacions comptables 201400088492, 201400088494 i 201400088497.en concepte de de 
despeses financeres  - comissions, que per  TPV (pagament amb targeta de crèdit) meriten les entitats 
financeres per al cessió i l 'ús de l'esmentat maquinari,

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

I. Ordenança Fiscal núm. 2.8 Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament 
o abusivament a la via pública i per retirada de béns mobles de la via pública

II. De conformitat amb l'acord de Junta de Govern de data 21 de gener de 2014,  relatiu a encarregar a 
GRANOLLERS PROMOCIONS S.A. dels serveis de dipòsit, custòdia, tramitació i assegurança en 30 
places d'aparcament i, un espai per a motocicletes i ciclomotors a l'aparcament subterrani Can 
Comas, pels vehicles retirats de la via pública amb grua municipal, a favor de la Policia Local de 
l'Ajuntament de Granollers: "Tercer.- Granollers Promocions lliurarà a l'Ajuntament els ingressos 
corresponents a la retirada de vehicles, el seu pupil·latge, operacions d'enganxament i altres 
ingressos conseqüència de les funcions realitzades ."

III. De conformitat amb l'acord de Junta de Govern de data 21 de gener de 2014,  relatiu a encarregar 
a GRANOLLERS PROMOCIONS S.A. dels serveis de dipòsit, custòdia, tramitació i assegurança en 
30 places d'aparcament i, un espai per a motocicletes i ciclomotors a l'aparcament subterrani Can 
Comas, pels vehicles retirats de la via pública amb grua municipal, a favor de la Policia Local de 
l'Ajuntament de Granollers::::    "Primer.-  Declarar la plurianualitat de l'encàrrec de gestió  a Granollers 
Promocions SA del servei de dipòsit, custòdia, tramitació i assegurança en 30 places d'aparcament i, 
un espai per a motocicletes i ciclomotors a l'aparcament subterrani Can Comas, pels vehicles retirats 
de la via pública amb grua municipal:  
84.000,00 € (exclosos d'IVA) -  7.000,00 euros mensuals per a la gestió del servei
5.000,00 € - en concepte de comissions bancàries - per l'operativa del cobrament de la retirada de 
vehicles"

IV. D'acord amb l'acorde de Junta de Govern Local de data 17 de juny de 2014, pel qual es modificava  
l'encàrrec de gestió realitzat a GRANOLLERS PROMOCIONS S.A. pel servei de dipòsit, custòdia, 



tramitació i assegurança en 30 places d'aparcament i, un espai per a motocicletes i ciclomotors a 
l'aparcament subterrani Can Comas, pels vehicles retirats de la via pública amb grua municipal, a 
favor de la Policia Local de l'Ajuntament de Granollers,  aprovat per acord de Junta de Govern Local 
de data 21 de gener de 2014, "Primer.- 2.  L'Ajuntament de Granollers aprovarà trimestralment la 
liquidació a Granollers Promocions dels ingressos recaptats en concepte de retirada de vehicles 
abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública."

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-   Aprovar la liquidació dels ingressos recaptats en concepte de retirada de vehicles 
abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública (Servei de grua)-  juliol a 
setembre de 2014 - d'acord amb el detall següent:

Mes
Enganxament

s Turismes
Motociclete

s
Furgonete

s Pupil·latge Total

preu 46,00 € 109,00 € 46,00 € 147,00 € OF. 2.8 

juliol 38 272 1 0 1.421,60 € 32.863,60 €

agost 23 155 2 0 680,30 € 18.725,30 €

setembre 62 211 3 0 356,50 € 26.342,50 €

TOTAL 154 888 8 0 2.458,40 € 77.934,40 €

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Imputar  aquest drets reconeguts (77.934,40 €) en l'aplicació d'ingressos del presssupost:  
2014.H320.32600 - Taxa per retirada de vehicles

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Reconèixer l'obligació i el pagament per import de 577,12 € a Granollers Promocions en 
concepte de despeses financeres  - comissions, que per  TPV (pagament amb targeta de crèdit) 
meriten les entitats financeres per al cessió i l'ús de l'esmentat maquinari, d'acord amb el punt primer 
de la part dispositiva de l'acord de Junta de Govern Local de data 21 de gener de 2014 - operacions 
comptables : 201400088492, 201400088494 i 201400088497.

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
22222222).-).-).-).-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    3333    DE LES OBRESDE LES OBRESDE LES OBRESDE LES OBRES    
DEL PROJECTE DDEL PROJECTE DDEL PROJECTE DDEL PROJECTE D''''INSTAL·LACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL AL CAMP DE FUTBOL DE LA FONTINSTAL·LACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL AL CAMP DE FUTBOL DE LA FONTINSTAL·LACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL AL CAMP DE FUTBOL DE LA FONTINSTAL·LACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL AL CAMP DE FUTBOL DE LA FONT    
VERDA DE GRANOLLERSVERDA DE GRANOLLERSVERDA DE GRANOLLERSVERDA DE GRANOLLERS ,,,,    A FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE L ''''EMPRESA FIELDTURF POLIGRASEMPRESA FIELDTURF POLIGRASEMPRESA FIELDTURF POLIGRASEMPRESA FIELDTURF POLIGRAS ,,,,    SASASASA

1r En data 29 de juliol de 2014, la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte d'obres relatives 
al projecte dddd''''instal·lació de gespa artificial al camp de futbol de la Font Verda a Granollersinstal·lació de gespa artificial al camp de futbol de la Font Verda a Granollersinstal·lació de gespa artificial al camp de futbol de la Font Verda a Granollersinstal·lació de gespa artificial al camp de futbol de la Font Verda a Granollers (obra 
22/14), a l'empresa FIELDTURF POLIGRAS SA, per un import de 282282282282....228228228228,,,,89898989 euros  més 59.268,07 
euros en concepte d' IVA (21%), el que fa un total de 341.496,96 euros, el que representa una baixa 
del 23,00% respecte al pressupost de licitació, amb un termini d'execució de vuit setmanes, comptats 
a partir de la data de l'acta de comprovació del replanteig, i amb càrrec a la partida pressupostària 
H420.34000.60908, mitjançant procediment obert amb varis criteris d 'adjudicació i tramitació ordinària .



El 18 d'agost de 2014 es va signar el acta de comprovació del replanteig i autorització d 'inici de l'obra.

2n L'empresa FIELDTURF POLIGRAS, SA, ha presentat la factura número 1458 de data 29 
d'octubre de 2014, per un import de 222.135,43 euros (IVA inclòs) corresponent a les obres 
executades de la certificació d'obra tercera, del mes de setembre, relativa a les obres del Projecte 
dddd''''instal·lació de gespa artificial al camp de futbol de la Font Verda a Granollersinstal·lació de gespa artificial al camp de futbol de la Font Verda a Granollersinstal·lació de gespa artificial al camp de futbol de la Font Verda a Granollersinstal·lació de gespa artificial al camp de futbol de la Font Verda a Granollers (obra 22/14 
[595-UR-13]).

L'empresa adjudicatària annexa a la factura esmentada la certificació d'obra tercera 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 esmentada el Servei d'Obres i Projectes han emès informe favorable en 
data 6 de novembre 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

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 3, d'octubre de 2014, per un import total de 222.135,43 
euros (dos-cents vint-i-dos mil cent trenta-cinc euros amb quaranta-tres cèntims d'euro), presentada 
per l'empresa FIELDTURF POLIGRAS SA (CIF A-58653676) relativa a l'execució de les obres del 
Projecte dddd''''instal·lació de gespa artificial al camp de futbol de la Font Verda a Granollersinstal·lació de gespa artificial al camp de futbol de la Font Verda a Granollersinstal·lació de gespa artificial al camp de futbol de la Font Verda a Granollersinstal·lació de gespa artificial al camp de futbol de la Font Verda a Granollers (obra 22/14 
[595-UR-13]), 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 1458 de data 29 
d'octubre de 2014, per un import de 222.135,43 euros (IVA inclòs), amb càrrec al pressupost de 
l'exercici 2014, presentada per l'empresa FIELDTURF POLIGRAS SA, corresponent a la certificació 
segona de les obres executades durant el mes d'agost de 2014 del Projecte d'instal·lació de gespa 
artificial al camp de futbol de la Font Verda a Granollers, 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

23232323).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE PER LA URBANITZACIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE PER LA URBANITZACIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE PER LA URBANITZACIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE PER LA URBANITZACIÓ    
DEL TRIANGLE DEL CARRER EQUADOR DE GRANOLLERSDEL TRIANGLE DEL CARRER EQUADOR DE GRANOLLERSDEL TRIANGLE DEL CARRER EQUADOR DE GRANOLLERSDEL TRIANGLE DEL CARRER EQUADOR DE GRANOLLERS



Els tècnics municipals del Servei d'Obres i Projectes han redactat el Projecte per la urbanització del 
triangle del carrer Equador de Granollers  (obra núm. 84/14 [558-UR-12]), així com l'Estudi de 
Seguretat i Salut, amb un pressupost de 164.838,76 euros més la quantitat de 34.616,14 euros en 
concepte del 21% d'IVA, que fa un total de 199.454.90 euros.

Que l'Ajuntament de Granollers té la competència pròpia en les matèries d'infraestructura viària de 
conformitat amb el que estableix l'article 25.2. lletres d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de 
bases del règim local.

Que el projecte esmentat té el caràcter d'obra local ordinària, de conformitat amb allò que disposen els 
articles 12 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals,  i la tramitació per la seva aprovació es portarà a terme d'acord a 
l'article 37 del mateix codi legal i l'article 235 de Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya . 

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

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 inicialment el Projecte per la urbanització del triangle del carrer Equador deProjecte per la urbanització del triangle del carrer Equador deProjecte per la urbanització del triangle del carrer Equador deProjecte per la urbanització del triangle del carrer Equador de    
GranollersGranollersGranollersGranollers     (obra núm. 84/14 [558-UR-12]), així com l'Estudi de Seguretat i Salut, amb un pressupost 
de 164.838,76 euros més la quantitat de 34.616,14 euros en concepte del 21% d'IVA, que fa un total 
de 199.454.90 euros, redactat pels tècnics municipals del Servei d'Obres i Projectes, d'acord amb els 
fets exposats i fonaments de drets invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON. Sotmetre el projecte esmentat a informació pública en un termini de TRENTA DIES, a 
l'efecte de poder formular reclamacions i al·legacions de conformitat amb allò que disposa l'article 
235.2-c) de Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya.

TERCERTERCERTERCERTERCER.... Acordar que, transcorregut el termini anterior, sense que s'hagi presentat cap 
reclamació, s'entendrà aprovat DEFINITIVAMENT el projecte esmentat.   

APROVAT PER UNANIMITAT
 

24242424).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE PER LDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE PER LDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE PER LDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE PER L''''AMPLIACIÓ DE LAAMPLIACIÓ DE LAAMPLIACIÓ DE LAAMPLIACIÓ DE LA    
VORERA DEL CARRER JOSEP UMBERTVORERA DEL CARRER JOSEP UMBERTVORERA DEL CARRER JOSEP UMBERTVORERA DEL CARRER JOSEP UMBERT ,,,,    CANTONADA CARRER EQUADORCANTONADA CARRER EQUADORCANTONADA CARRER EQUADORCANTONADA CARRER EQUADOR

Els tècnics municipals del Servei d'Obres i Projectes han redactat el Projecte per l'ampliació de la 
vorera del carrer Josep Umbert, cantonada carrer Equador (obra núm. 85/14 [807-UR-14]), d'aquesta 
ciutat, així com l'Estudi de Seguretat i Salut, amb un pressupost de 79.608,27 euros més la quantitat 
de 16.717,74 euros en concepte del 21% d'IVA, que fa un total de 96.326,01 euros.

Que l'Ajuntament de Granollers té la competència pròpia en les matèries d'infraestructura viària de 
conformitat amb el que estableix l'article 25.2. lletres d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de 
bases del règim local.

Que el projecte esmentat té el caràcter d'obra local ordinària, de conformitat amb allò que disposen els 
articles 12 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals,  i la tramitació per la seva aprovació es portarà a terme d'acord a 
l'article 37 del mateix codi legal i l'article 235 de Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 



s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya . 

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

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 inicialment el Projecte per lProjecte per lProjecte per lProjecte per l''''ampliació de la vorera del carrer Josep Umbertampliació de la vorera del carrer Josep Umbertampliació de la vorera del carrer Josep Umbertampliació de la vorera del carrer Josep Umbert,,,,    
cantonada carrer Equadorcantonada carrer Equadorcantonada carrer Equadorcantonada carrer Equador    (obra núm. 85/14 [807-UR-14]), d'aquesta ciutat, així com l'Estudi de 
Seguretat i Salut, amb un pressupost de 79.608,27 euros més la quantitat de 16.717,74 euros en 
concepte del 21% d'IVA, que fa un total de 96.326,01 euros, redactat pels tècnics municipals del 
Servei d'Obres i Projectes, d'acord amb els fets exposats i fonaments de drets invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON. Sotmetre el projecte esmentat a informació pública en un termini de TRENTA DIES, a 
l'efecte de poder formular reclamacions i al·legacions de conformitat amb allò que disposa l'article 
235.2-c) de Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya.

TERCERTERCERTERCERTERCER.... Acordar que, transcorregut el termini anterior, sense que s'hagi presentat cap 
reclamació, s'entendrà aprovat DEFINITIVAMENT el projecte esmentat.   

APROVAT PER UNANIMITAT

 
25252525).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MEMÒRIA VALORADA DE MILLORA DE LADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MEMÒRIA VALORADA DE MILLORA DE LADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MEMÒRIA VALORADA DE MILLORA DE LADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MEMÒRIA VALORADA DE MILLORA DE LA    
INSTAL·LACIÓ DINSTAL·LACIÓ DINSTAL·LACIÓ DINSTAL·LACIÓ D ''''IL·LUMINACIÓ AL MUSEU DE GRANOLLERSIL·LUMINACIÓ AL MUSEU DE GRANOLLERSIL·LUMINACIÓ AL MUSEU DE GRANOLLERSIL·LUMINACIÓ AL MUSEU DE GRANOLLERS

Els tècnics municipals del Servei d 'Obres i Projectes han redactat la Memòria valorada de millora de la 
instal·lació d'il·luminació al Museu de Granollers (obra núm. 86/14 [881-UR-14]), així com l'Estudi 
bàsic de Seguretat i Salut, amb un pressupost de 73.599,85 euros més la quantitat de 15.455,97 euros 
en concepte del 21% d'IVA, que fa un total de 89.055,82 euros.

Que l'objectiu d'aquestes obres és la millora de la il·luminació de les sales d’exposició del Museu, que 
s’ha quedat obsoleta pel mer transcurs del temps i que suposarà un estalvi important en el consum 
d’energia.  Per tant, tenen la consideració d’obres de conservació i manteniment d’acord amb l’article 
12.5 del del Decret 179/1995 (ROAS).

Que la conservació i rehabilitació de l 'edificació és competència municipal d 'acord amb l'article 25.2.a) 
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l 'administració 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.

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



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 la Memòria valorada de millora de la instal·lació d'il·luminació al Museu de 
Granollers (obra núm. 86/14 [881-UR-14]), així com l'Estudi bàsic de Seguretat i Salut, amb un 
pressupost de 73.599,85 euros més la quantitat de 15.455,97 euros en concepte del 21% d'IVA, que fa 
un total de 89.055,82 euros, redactada pels tècnics municipals del Servei d'Obres i Projectes, d'acord 
amb els fets exposats i fonaments de drets invocats.  

APROVAT PER UNANIMITAT

 
26262626).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A JUSTIFICAR PARCIALMENT LDICTAMEN RELATIU A JUSTIFICAR PARCIALMENT LDICTAMEN RELATIU A JUSTIFICAR PARCIALMENT LDICTAMEN RELATIU A JUSTIFICAR PARCIALMENT L''''AJUT ECONÒMIC PER AAJUT ECONÒMIC PER AAJUT ECONÒMIC PER AAJUT ECONÒMIC PER A    
LLLL''''EXECUCIÓ DE LEXECUCIÓ DE LEXECUCIÓ DE LEXECUCIÓ DE L''''ACTUACIÓACTUACIÓACTUACIÓACTUACIÓ    """"AMPLIACIÓ DE VORERES I RENOVACIÓ DE SERVEIS DELAMPLIACIÓ DE VORERES I RENOVACIÓ DE SERVEIS DELAMPLIACIÓ DE VORERES I RENOVACIÓ DE SERVEIS DELAMPLIACIÓ DE VORERES I RENOVACIÓ DE SERVEIS DEL    
PASSEIG DE LA MUNTANYAPASSEIG DE LA MUNTANYAPASSEIG DE LA MUNTANYAPASSEIG DE LA MUNTANYA"""",,,,    ATORGAT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARCATORGAT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARCATORGAT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARCATORGAT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC    
DEL PLADEL PLADEL PLADEL PLA    """"XARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALS     2012201220122012----2015201520152015"""",,,,    ANUALITATANUALITATANUALITATANUALITAT    2014201420142014

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

2n L'Ajuntament de Granollers, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 25 de 
setembre de 2012, va sol·licitar la inclusió de diverses necessitats d'inversió en el Registre de 
necessitats del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", en el marc de les Meses de concertació.

3r Que en el marc de les Meses de concertació de l'esmentat Pla, la Diputació de Barcelona ha 
comunicat a l'Ajuntament el preacord "Ampliació de voreres i renovació de serveis del passeig de la 
Muntanya" per un import de 700.000 euros, d'acord amb la necessitat expressada en la sol·licitud 
aprovada per la Junta de Govern Local de 25 de setembre de 2012.

Aquest Ajuntament va acreditar que l'actuació gaudeix d'un grau de maduresa suficient per a la seva 
formalització.

4t En data 9 d'abril de 2014, amb registre d'entrada núm. 7000, la Diputació de Barcelona comunica 
a aquest Ajuntament que el diputat delegat per a la Cooperació Local, en data 19 de març de 2014 ha 
dictat un decret (reg. 2008/14) pel qual s'aprova l'ajut econòmic per a l'actuació Ampliació de voreres iAmpliació de voreres iAmpliació de voreres iAmpliació de voreres i    
renovació de serveis del passeig de la Muntanyarenovació de serveis del passeig de la Muntanyarenovació de serveis del passeig de la Muntanyarenovació de serveis del passeig de la Muntanya (codi XGL 14/X/101146), amb una aportació de 
700.000,00 euros, anualitat 2014, dins de l'àmbit de concertació Creació d'equipaments i 
d'infraestructures, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015".

El 22 de setembre de 2014, la Junta de Govern Local va acceptar l'esmentat ajut econòmic.

5è En data 6 de maig de 2014, la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte d'obres relatives al 
projecte executiu de renovació de les instal·lacions dexecutiu de renovació de les instal·lacions dexecutiu de renovació de les instal·lacions dexecutiu de renovació de les instal·lacions d''''enllumenat públicenllumenat públicenllumenat públicenllumenat públic,,,,    soterrament de líniessoterrament de líniessoterrament de líniessoterrament de línies    
elèctriques i renovació de la xarxa delèctriques i renovació de la xarxa delèctriques i renovació de la xarxa delèctriques i renovació de la xarxa d''''aigua potable del Passeig de la Muntanyaaigua potable del Passeig de la Muntanyaaigua potable del Passeig de la Muntanyaaigua potable del Passeig de la Muntanya,,,,    FaseFaseFaseFase    2222 (obra 03/13), 
a l'empresa OBRES I SERVEIS ROIG, SA, per un import de 579579579579....950950950950,,,,00000000    euroseuroseuroseuros més 121.789,50 euros 
en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 701.739,50 euros, el que representa una baixa del 
23,56% respecte al preu de licitació, amb un termini d'execució de 3.6 mesos, i amb càrrec a la partida 
pressupostària H330.15100.61911, mitjançant procediment obert amb varis criteris d'adjudicació i 
tramitació ordinària.  Formalitzant-se el contracte d'obres el dia 19 de maig de 2014.

El 2 de juny de 2014 es va signar el acta de comprovació del replanteig i autorització d 'inici de l'obra.

6è Que s'estan executant les obres de l'esmentat Projecte executiu objecte de suport econòmic, i 



l'empresa OBRES I SERVEIS ROIG, SA, ha presentat les factures corresponent a les quatre primeres 
certificacions d'obres per un import total executat de 539539539539....301301301301,,,,29292929    euroseuroseuroseuros (inclòs el 21% d'IVA).

7è Que l'Ajuntament de Granollers en relació a l 'execució de l'actuació subvencionada:
- Ha reconegut les obligacions recollides en la relació de despeses (d'acord amb el formulari 

principal M401.Justificació de despeses de Meses de concertació), per un import total 
executat de 539539539539....301301301301,,,,29292929    euroseuroseuroseuros, que han estat destinades íntegrament a l'actuació 
subvencionada inclosa en la Xarxa de Govern Local (codi XGL 14/X/101146). 
Que a l'import total executat dona dret a una aportació de 537.953,04 euros.

- Les despeses relacionades es refereixen a actuacions realitzades en el període d'execució 
establert.

- La quantia de l'aportació efectuada per la Diputació de Barcelona en el marc del Pla "Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015", conjuntament amb les altres fonts de finançament de l'actuació, 
no supera el seu cost total.

- En els imports dels justificants de la relació de despeses no s 'ha inclòs l'IVA deduïble.
- Que la relació de despeses, en relació a l'ajut rebut de la Diputació, implica una justificació 

parcial de l'ajut rebut .

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

D'acord amb l'apartat segon de la resolució del Decret (reg. 2008/14) de data 19 de maig de 2014, 
dictat pel diputat delegat per a la Cooperació Local de la Diputació de Barcelona, pel qual s'estableix 
el règim de gestió de l'actuació inclosa en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015".

D'acord amb les Instruccions de gestió d'actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla 
"Xarxa de Governs Locals 2012-2015", aprovades per decret del Diputat delegat per a la Cooperació 
Local de data 15 d'octubre de 2013 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 28 
d'octubre de 2013, que estableix els procediments de gestió necessaris per tal de fer efectius els 
compromisos assolits en el marc de les Meses de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 
2012-2015".

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer :::: Justificar parcialment l'ajut econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona per a 
l'execució de les obres de l'actuació Ampliació de voreres i renovació de serveis del passeig de laAmpliació de voreres i renovació de serveis del passeig de laAmpliació de voreres i renovació de serveis del passeig de laAmpliació de voreres i renovació de serveis del passeig de la    
MuntanyaMuntanyaMuntanyaMuntanya , inclosa en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", anualitat 2014 (codi XGL 
14/X/101146), mitjançant la presentació de la relació de despeses (d'acord amb el formulari M401 
Justificació de despeses (justificació parcial)), per un import total executat de    539539539539....301301301301,,,,29292929    euroseuroseuroseuros, 
corresponent a les quatre primeres certificacions d'obres, que han estat destinades íntegrament a 
l'actuació referida, i que dona dret a una aportació de 537.953,04 euros, de conformitat amb els fets 
exposats i els fonaments de drets invocats.

SegonSegonSegonSegon:::: Presentar davant del Registre de Factures de la Diputació de Barcelona la justificació de 
despeses de l'actuació referida, mitjançat el formulari M401. Justificació de despesa, d'acord amb els 
requisits establerts al punt 10. Justificació de les Instruccions de gestió d'actuacions derivades de les 
Meses de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", publicades al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona el 28 d'octubre de 2013,  i amb el que estableix l'apartat segon punt 2 del 
Decret del diputat delegat per a la Cooperació local de data 19 de maig de 2014.

TercerTercerTercerTercer :::: Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona i al Servei de Comptabilitat municipal .

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 



27272727).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE MIXT PER DUR A TERME ELSDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE MIXT PER DUR A TERME ELSDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE MIXT PER DUR A TERME ELSDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE MIXT PER DUR A TERME ELS    
TREBALLS DE REORDENACIÓ I ARRANJAMENT DTREBALLS DE REORDENACIÓ I ARRANJAMENT DTREBALLS DE REORDENACIÓ I ARRANJAMENT DTREBALLS DE REORDENACIÓ I ARRANJAMENT D''''ESCOCELLS I PLANTACIÓ DESCOCELLS I PLANTACIÓ DESCOCELLS I PLANTACIÓ DESCOCELLS I PLANTACIÓ D''''ARBRAT A LAARBRAT A LAARBRAT A LAARBRAT A LA    
CIUTAT DE GRANOLLERSCIUTAT DE GRANOLLERSCIUTAT DE GRANOLLERSCIUTAT DE GRANOLLERS    ,,,,    MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITATMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITATMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITATMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT    
AMB VARIS CRITERIS DAMB VARIS CRITERIS DAMB VARIS CRITERIS DAMB VARIS CRITERIS D ''''ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA ....

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària que va tenir lloc el dia 7 d'octubre 
de 2014,es va aprovar l'inici de l'expedient licitatori, l'autorització de la despesa i l'aprovació de la 
contractació i els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars per al 
contracte mixt per l'execució dels treballs de reordenació i arranjament d' escocells i plantació d'arbrat 
a la ciutat de Granollers,  mitjançant procediment negociat sense publicitat i tràmit ordinari, amb un 
pressupost màxim de 117.436,40 euros, més 24.661,64 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un 
total de 142.098,04 euros , desglossat en:

- El pressupost corresponent als treballs d'arranjament d' escocells i de plantació de l'arbrat de la 
ciutat de Granollers és de 72.318,69 euros més 15.186,93 euros d'IVA (21%) fent un total de 
87.505,62 euros.
- El pressupost corresponent al subministrament de l 'arbrat es de 45.117,71 euros més 9.474,71 euros 
d' IVA (21%), fent un total de 54.592,42 euros.

El dia 10 d'octubre de 2014 .es van convidar a participar a la licitació a les següents empreses :

- TALHER S.A amb CIF A-08602815.
- GARDEN EGARA OBRES S.L amb CIF B-64708530.
- MULTISERVEIS NDAVANT S.L amb CIF B-60.579.240

Les tres empreses han presentat oferta, dins el termini establert per a la presentació de pliques .

El cap de Medi Ambient i Espais Verds ha valorat les propostes tècniques i econòmiques d'acord amb 
els criteris de valoració establerts a la clàusula 11 del plec de clàusules administratives particulars i 
han emès l'informe corresponent.

AAAA....    Criteris avaluables que depenen dCriteris avaluables que depenen dCriteris avaluables que depenen dCriteris avaluables que depenen d''''un judici de valorun judici de valorun judici de valorun judici de valor::::    Proposta tècnicaProposta tècnicaProposta tècnicaProposta tècnica    ((((fins a un màxim defins a un màxim defins a un màxim defins a un màxim de    20202020    
puntspuntspuntspunts))))

AAAA....1111    Recull tècnic desglossant la planificació del treballs objecte de la contractaRecull tècnic desglossant la planificació del treballs objecte de la contractaRecull tècnic desglossant la planificació del treballs objecte de la contractaRecull tècnic desglossant la planificació del treballs objecte de la contracta .... 

GARDEN EGARA OBRES SLGARDEN EGARA OBRES SLGARDEN EGARA OBRES SLGARDEN EGARA OBRES SL     ((((9999    puntspuntspuntspunts))))

La congruència entre recursos i durada de l'obra:  Ofereix 1 oficial jardiner i 1 auxiliar pel 
destoconat i plantació. Destoconadora i camió ploma. Personal insuficient per a dur a terme aquestes 
dues feines, que haurien de fer-se simultàniament. Pel que faria falta dues parelles com a mínim. 
Ofereix 2 paletes per als treballs d'obra i 1 oficial jardiner i 1 auxiliar per al reg. En aquest cas el 
personal és suficient per encarar la segona fase de l 'obra. (2 punts) 

La previsió de temporalització de les diferents fases de l'obra: un calendari de destoconat d'un 
mes i un altre mes per a la plantació. La durada dels treballs proposada d'aquesta primera fase és 
correcta, el que no és viable, és fer-ho de forma separada, ja que hi haurà molts escocells oberts 
sense acabar amb el risc que comporta. Proposa tres setmanes per a l'obra d'arranjament d'escocells. 
El pla de reg és correcte. (2 punts)

Memòria explicativa sobre la planificació dels treballs : una memòria poc aclaridora dels treballs a 
realitzar, no concreta alguns detalls importants a tenir en compte. Com per exemple que es farà amb 
les terres sobrats de les excavacions. Deixa els clots dels escocells oberts massa temps entre 
destoconat i plantació amb el risc de caiguda que pot produir-se. No esmenta els treballs del tapat i 
obertura d'escocells en cas de no poder-se extreure la soca dels escocells. (5 punts)

MULTISERVEIS NDAVANT SLMULTISERVEIS NDAVANT SLMULTISERVEIS NDAVANT SLMULTISERVEIS NDAVANT SL     ((((6666    puntspuntspuntspunts))))

La congruència entre recursos i durada de l'obra:  Ofereix 2 operaris jardiner i 1 maquinista 
(destoconadora) i camió ploma per al destoconat i plantació. Personal suficient en nombre, però no 
s'ofereix cap oficial jardiner. Per a la part d'obra l'empresa ofereix 2 operaris de paleta igual que en el 
cas anterior en l'oferta no hi consta cap oficial del ram. Quan als treballs de reg, s'ofereixen 2 operaris, 



personal que s'ajusta a les necessitats del servei i tipologia de feina . (3 punts)

La previsió de temporalització de les diferents fases de l'obra: un calendari de destoconat d'un 
mes i un altre mes per a la plantació. La durada dels treballs proposada d'aquesta primera fase és 
correcta, el que és poc viable, és fer l'arranjament d'escocells un cop acabada la plantació ja que 
l'ocupació de la via pública s'allarga i es perd efectivitat i rendiment dels treballs, respecte al fer-ho de 
forma simultània i coordinada durant els treballs de plantació. Proposa dues setmanes per 
l'arranjament dels escocells temps a priori una mica just, més encara  quan no ofereix cap oficial 
paleta. El pla de reg proposat és insuficient, no cobreix part de la primavera i tardor. (3 punts)

Memòria explicativa sobre la planificació dels treballs: No presenta cap memòria de la 
planificació dels treballs . (0 punts)

TALHER SATALHER SATALHER SATALHER SA    ((((13131313    puntspuntspuntspunts))))

La congruència entre recursos i durada de l'obra:  Ofereix 1 oficial jardiner i 1 auxiliar jardiner i 
maquinista (retroexcavadora mixta) pel destoconat i 1 oficial jardiner i 2 auxiliars jardiners i camió 
ploma per a la plantació. Personal suficient en nombre i adequat per a dur a terme aquestes feines. 
Per a l'obra d'arranjament d'escocells ofereix 1 oficial i 1 auxiliar jardiners. Així com les altres dues 
empreses ofereixen en categories diferents personal del ram de la construcció, aquests empresa 
ofereix personal del ram de la jardineria per fer els treballs d 'arranjament d'escocells. Ofereix 1 oficial i 
1 auxiliar jardiners pel reg, en aquest cas és una dotació més que correcte. Fa una molt bona 
descripció dels materials i maquinària que s 'utilitzara per a les diferents tasques. (2 punts)

La previsió de temporalització de les diferents fases de l'obra: un calendari de destoconat d'un 
mes i escaig i d'un altre mes per a la plantació. La durada dels treballs proposada d'aquesta primera 
fase és correcta, i el més bo de la proposta és que simultaniegen els treballs, inclosos els d'obra, fet 
que permet avançar deixant acabat cada carrer a mesura que s'intervé. Es proposa un inici dels 
treballs de replanteig dels treballs, marcatge i reserva de l'arbrat i senyalització dels carrers durant el 
mes de desembre, per arrancar l'any amb l'acopi de l'arbrat el dia 2 de gener i el primer destoconat el 
dia 7. Proposta que sembla molt coherent tenint en compte les festes Nadalenques i el que pot 
implicar actuar en segons quins carrers de la ciutat . (4 punts)

Memòria explicativa sobre la planificació dels treballs: La memòria és completa i es descriu amb 
detall tot el procés dels treballs i l'aportació de recursos, tant humans com materials. Es fa un incís en 
la senyalització que es realitzarà previ els treballs i de la gestió dels residus generats. També es 
presenta un estudi previ de les casuístiques i estat actual dels escocells on s'intervindrà, informació 
que ha servit per avaluar les dificultats i complexitat dels treballs i determinar els recursos, 
temporalització i cost de la proposta. (7 punts)

BBBB....    Criteris avaluables de forma automàticaCriteris avaluables de forma automàticaCriteris avaluables de forma automàticaCriteris avaluables de forma automàtica ::::    Proposta econòmicaProposta econòmicaProposta econòmicaProposta econòmica     ((((fins afins afins afins a     80808080    puntspuntspuntspunts))))

1111....    Millor oferta dels treballsMillor oferta dels treballsMillor oferta dels treballsMillor oferta dels treballs     ((((fins a un màxim defins a un màxim defins a un màxim defins a un màxim de     75757575    puntspuntspuntspunts))))

GARDEN EGARAGARDEN EGARAGARDEN EGARAGARDEN EGARA     
OBRES SOBRES SOBRES SOBRES S....LLLL

MULTISERVEISMULTISERVEISMULTISERVEISMULTISERVEIS     
NDAVANT SLNDAVANT SLNDAVANT SLNDAVANT SL

TALHER SATALHER SATALHER SATALHER SA

ImportImportImportImport 109109109109....978978978978,,,,22222222€€€€ 110110110110....535535535535,,,,78787878€€€€ 108108108108....206206206206,,,,54545454€€€€
baixabaixabaixabaixa 6666,,,,35353535%%%% 5555,,,,88888888%%%% 7777,,,,86868686%%%%
puntspuntspuntspunts 74747474 73737373 75757575

2222....    Baixa lineal sobre els preus unitaris de subministrament dBaixa lineal sobre els preus unitaris de subministrament dBaixa lineal sobre els preus unitaris de subministrament dBaixa lineal sobre els preus unitaris de subministrament d ''''arbratarbratarbratarbrat     ((((fins a un màxim defins a un màxim defins a un màxim defins a un màxim de     5555    puntspuntspuntspunts))))

GARDEN EGARAGARDEN EGARAGARDEN EGARAGARDEN EGARA     
OBRES SOBRES SOBRES SOBRES S....LLLL

MULTISERVEISMULTISERVEISMULTISERVEISMULTISERVEIS     
NDAVANT SLNDAVANT SLNDAVANT SLNDAVANT SL

TALHER SATALHER SATALHER SATALHER SA

Baixa lineal subm.Arbrat

% Baixa 20,00% 15,00% 23,00%
Punts 4 3 5

Valoració global de les empresesValoració global de les empresesValoració global de les empresesValoració global de les empreses ::::



Empreses CRITERIS DE 
VALOR

OFERTA 
ECONÒMICA

BAIXA 
SUBMINISTRAMENT 
ARBRAT

TOTAL 
PUNTUACIÓ

Garden Egara, S.L. 9 74 4 87
Multiserveis Ndavant 
S.L.

7 73 3 83

Talher S.A. 13 75 5 93

D'acord amb l'informe tècnic de data 27 d'octubre de 2014, l'oferta més avantatjosa és la presentada 
per l'empresa TALHER SA amb CIF A-08602815 per un import de 108.206,54 euros més 22.723,37 
euros d'IVA (21%), el que fa un total de 130.929,91 euros, i una baixa lineal del 23% sobre els preus 
de subministrament d'arbrat indicats en l'Annex 1 i sobre la tarifa de preus de venta del catàleg aportat 
del proveïdor, per aquells arbres no inclosos en l 'esmentat annex.

El 13 de novembre de 2014 s'ha requerit a l'empresa TALHER, S.A. amb CIF A08602815 a presentar 
la documentació prèvia a l'adjudicació del contracte.

El dia 21 de novembre de 2014 l'empresa TALHER, S.A  ha presentat la documentació requerida amb 
caràcter previ a l'adjudicació d'aquest contracte, d'acord amb el plec de clàusules administratives 
particulars, i la cap del Servei de Contractació i Compres l 'ha acceptat.

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

Article 151 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la �

Llei de contractes del sector públic pel que fa a la classificació de les ofertes i l'adjudicació del 
contracte.
Article 178.1  del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la �

Llei de contractes del sector públic pel que fa al procediment negociat .
Articles 154 i 156  del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós �

de la Llei de contractes del sector públic,  pel que fa a la formalització del contracte.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.- Adjudicar a l'empresa TALHER, S.A amb CIF  A08602815 el contracte mixt per dur a terme 
els treballs de reordenació i arranjament d'escocells i plantació d'arbrat a la ciutat de Granollers  per 
un import de 108.206,54 euros més 22.723,38 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 
130.929,92 euros, i una baixa lineal del 23%  sobre els preus de subministrament d'arbrat indicats en 
l'Annex 1 i sobre la tarifa de preus de venta del catàleg aportat del proveïdor, per aquells arbres no 
inclosos en l'esmentat annex , pel període comprés entre l'1 de desembre de 2014 i el 30 de novembre 
de 2016 , amb subjecció als plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques 
particulars i la documentació aportada pel contractista, d'acord amb els fets i fonaments invocats,amb 
càrrec a l'aplicació pressupostària H353.17110.61905 i amb la següent distribució:

ANUALITAT BASE IVA TOTAL
2014 54.103,27 € 11.361,69 € 65.464,96 €
2015 54.103,27 € 11.361,69 € 65.464,96 €

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.- Formalitzar el contracte mitjançant document administratiu dins el termini de 15 dies hàbils 
a comptar des del següent a la data d'aquesta notificació, previ pagament de la corresponent taxa de  
86,70 euros de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars , clàusula 16.

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

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.- Publicar l'acord d'adjudicació del contracte i la seva posterior formalització mitjançant 
anunci en el perfil del contractant de l'òrgan de contractació, d'acord amb el que estableixen els 
articles 151 i 154 del TRLCSP.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.-    Notificar al departament de Comptabilitat i confeccionar els documents comptables AD i 



ADFUT (2015) a nom de l'empresa adjudicatària per l'import indicat en el primer punt i alliberar l'import 
restant no disposat de 5.584,06 euros del document A72831.

SISÈSISÈSISÈSISÈ.-.-.-.- Convidar a les empreses licitadores que  no han resultat adjudicataries, a recollir la 
documentació administrativa del sobre núm. 1 a partir del 25 de gener de 2015 per les dependències 
del Servei de Contractació i Compres d'aquest Ajuntament, prèvia sol·licitud per escrit .

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
28282828).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A JUSTIFICAR LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL CONSORCI PER ADICTAMEN RELATIU A JUSTIFICAR LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL CONSORCI PER ADICTAMEN RELATIU A JUSTIFICAR LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL CONSORCI PER ADICTAMEN RELATIU A JUSTIFICAR LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL CONSORCI PER A    
LA DEFENSA DE LA CONCA DEL RIU BESÒS PER LLA DEFENSA DE LA CONCA DEL RIU BESÒS PER LLA DEFENSA DE LA CONCA DEL RIU BESÒS PER LLA DEFENSA DE LA CONCA DEL RIU BESÒS PER L ''''EXECUCIÓ DEL PROJECTEEXECUCIÓ DEL PROJECTEEXECUCIÓ DEL PROJECTEEXECUCIÓ DEL PROJECTE     """"ACTUACIONSACTUACIONSACTUACIONSACTUACIONS     
PER A LA CONSERVACIÓ DE LPER A LA CONSERVACIÓ DE LPER A LA CONSERVACIÓ DE LPER A LA CONSERVACIÓ DE L''''ENTORN CAN CABANYESENTORN CAN CABANYESENTORN CAN CABANYESENTORN CAN CABANYES    ----    RIU CONGOSTRIU CONGOSTRIU CONGOSTRIU CONGOST"""",,,,    DINS DELDINS DELDINS DELDINS DEL    
PROGRAMA DE SUPORT PER A LA RESTAURACIÓ DE LPROGRAMA DE SUPORT PER A LA RESTAURACIÓ DE LPROGRAMA DE SUPORT PER A LA RESTAURACIÓ DE LPROGRAMA DE SUPORT PER A LA RESTAURACIÓ DE L ''''ENTORN FLUVIALENTORN FLUVIALENTORN FLUVIALENTORN FLUVIAL ,,,,    ANYANYANYANY    2013201320132013

1r La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el  29 d'octubre de 2013 va acordar sol·licitar una 
subvenció de 4.950,00 euros al Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs per a la realització 
del projecte anomenat Actuacions per a la conservació de  lActuacions per a la conservació de  lActuacions per a la conservació de  lActuacions per a la conservació de  l''''entorn Can Cabanyesentorn Can Cabanyesentorn Can Cabanyesentorn Can Cabanyes    ----    riu Congostriu Congostriu Congostriu Congost, 
amb un pressupost estimat de 8.181,82 euros més la quantitat de 1.718,18, euros corresponent al 
21% d'IVA, que fa un total de 9.900,00 euros, d'acord amb el Programa "Suport per a la restauració de 
l'entorn fluvial" per a l'any 2013 aprovada per la Junta General del Consorci per a la Defensa de la 
Conca del riu Besòs de data 11 de desembre de 2012.

2n El Consorci per a la Defensa de la Conca del Besos, per resolució de Presidència núm. 
P-2013/391/1032, va resoldre concedir a l'Ajuntament de Granollers un ajut econòmic de 4.950,00 
euros (IVA inclòs), corresponent al 50% de la despesa municipal pressupostada per a l'execució del 
projecte esmentat en el punt anterior.

En data 21 de gener de 2014, la Junta de Govern Local va acceptar l'esmentada subvenció d'acord 
amb les condicions establertes en l 'esmentada resolució de Presidència.

4t L'Ajuntament de Granollers ha de justificar l'ajut atorgat pel finançament del projecte ActuacionsActuacionsActuacionsActuacions     
per a la conservació de lper a la conservació de lper a la conservació de lper a la conservació de l''''entorn Can Cabanyesentorn Can Cabanyesentorn Can Cabanyesentorn Can Cabanyes    ----    riu Congostriu Congostriu Congostriu Congost mitjançant informe final dels treballs 
realitzats i certificat d'acreditatiu de pagament de l'actuació, d'acord amb el punt segon i tercer de la 
Resolució de Presidència P-2013/391/1032.

5è Que les actuacions dels treballs abans esmentats en el riu Congost s'han executat en la seva 
totalitat  i s'ha reconegut les despeses realitzades amb un cost final de    9999....798798798798,,,,28282828    euroseuroseuroseuros (IVA inclòs), 
les quals s'han destinat íntegrament a l'actuació subvencionada pel Consorci per a la Defensa de la 
Conca del Besòs.  Així mateix, s'ha efectuat el pagament de les obligacions reconegudes mitjançant 
transferència bancària als respectius emissors .

Aquest import total del pressupost executat de l'actuació subvencionada representa una minoració de 
101,72 euros respecte a l'import a justificar, i que dona dret a una aportació màxima de 4.899,14 euros 
corresponent a la financiació del 50% del cos executat d'acord amb les condicions establertes a la 
Resolució de Presidència núm. P-2012/309/1565.

Que el projecte de restauració executat:
· ha complert les normatives aplicables, 
· ha seguit les condicions tècniques per a l’execució de treballs de conservació , ordenació i neteja 

de lleres públiques
· no ha rebut d’altres subvencions destinats a aquesta actuació
· no ha calgut la instal·lació de cap plafó indicatiu .

6è Que el tècnic de Medi Ambient ha elaborat la Memòria descriptiva del projecte executat que 
consta d'un informe final dels treballs realitzats i un reportatge fotogràfic .



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

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer :::: Aprovar la justificació de l'ajut econòmic atorgada pel Consorci per a la Defensa del 
Besòs, per a l'execució dels treballs del Projecte Actuacions per a la conservació de lActuacions per a la conservació de lActuacions per a la conservació de lActuacions per a la conservació de l''''entorn Canentorn Canentorn Canentorn Can    
CabanyesCabanyesCabanyesCabanyes     ----    riu Congostriu Congostriu Congostriu Congost amb un cost total de 9999....798798798798,,,,28282828    euroseuroseuroseuros (IVA inclòs), corresponent a la totalitat 
de les despeses realitzades en l'execució de l'esmentada actuació, que s'ha executat en la seva 
totalitat i s'han destinat íntegrament a l'actuació subvencionada, i que dona dret a una aportació 
màxima de 4.899,14 euros corresponent a la financiació del 50% del cos executat, d'acord amb les 
condicions establertes a la Resolució de Presidència núm. P-2012/309/1565 i amb l'informe emès pel 
tècnic de Medi Ambient.

SegonSegonSegonSegon:::: Ajustar l'import de la subvenció atorgada a la minoració del cost de l'activitat 
subvencionada a fi i efecte que no representi l'atorgament d'un percentatge superior a l'atorgat 
inicialment.

TercerTercerTercerTercer :::: Comunicar aquest acord a l'Àrea Econòmica de l'Ajuntament de Granollers.

QuartQuartQuartQuart:::: Traslladar aquest acord al Consorci juntament amb la memòria descriptiva del projecte 
executat i certificat de pagament de l'actuació, d'acord amb les condicions de l'apartat segon de la 
Resolució de Presidència P-2012/309/1565.  

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
29292929).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A SOL·LICITAR UNA SUBVENCIÓ AL CONSORCI PER A LA DEFENSADICTAMEN RELATIU A SOL·LICITAR UNA SUBVENCIÓ AL CONSORCI PER A LA DEFENSADICTAMEN RELATIU A SOL·LICITAR UNA SUBVENCIÓ AL CONSORCI PER A LA DEFENSADICTAMEN RELATIU A SOL·LICITAR UNA SUBVENCIÓ AL CONSORCI PER A LA DEFENSA    
DE LA CONCA DEL RIU BESÒS PER LDE LA CONCA DEL RIU BESÒS PER LDE LA CONCA DEL RIU BESÒS PER LDE LA CONCA DEL RIU BESÒS PER L''''EXECUCIÓ DEL PROJECTEEXECUCIÓ DEL PROJECTEEXECUCIÓ DEL PROJECTEEXECUCIÓ DEL PROJECTE    """"CONSOLIDACIÓ DELCONSOLIDACIÓ DELCONSOLIDACIÓ DELCONSOLIDACIÓ DEL    
TALÚS DEL PASSEIG FLUVIAL EN LA ZONA DEL SOBREEIXIDOR DE LTALÚS DEL PASSEIG FLUVIAL EN LA ZONA DEL SOBREEIXIDOR DE LTALÚS DEL PASSEIG FLUVIAL EN LA ZONA DEL SOBREEIXIDOR DE LTALÚS DEL PASSEIG FLUVIAL EN LA ZONA DEL SOBREEIXIDOR DE L''''EDAR I TREBALLS DEEDAR I TREBALLS DEEDAR I TREBALLS DEEDAR I TREBALLS DE    
RECUPERACIÓ DEL CABAL ECOLÒGIC I LA VEGETACIÓ DE LA RIBERA CARBONELLRECUPERACIÓ DEL CABAL ECOLÒGIC I LA VEGETACIÓ DE LA RIBERA CARBONELLRECUPERACIÓ DEL CABAL ECOLÒGIC I LA VEGETACIÓ DE LA RIBERA CARBONELLRECUPERACIÓ DEL CABAL ECOLÒGIC I LA VEGETACIÓ DE LA RIBERA CARBONELL"""",,,,    DINSDINSDINSDINS    
DEL PROGRAMA DE SUPORT PER A LA RESTAURACIÓ DE LDEL PROGRAMA DE SUPORT PER A LA RESTAURACIÓ DE LDEL PROGRAMA DE SUPORT PER A LA RESTAURACIÓ DE LDEL PROGRAMA DE SUPORT PER A LA RESTAURACIÓ DE L ''''ENTORN FLUVIALENTORN FLUVIALENTORN FLUVIALENTORN FLUVIAL ,,,,    ANYANYANYANY    2014201420142014

L’Ajuntament de GranollersAjuntament de GranollersAjuntament de GranollersAjuntament de Granollers, arran de la inclusió del riu Congost dins de la Xarxa Natura 2000,  ha 
impulsat durant els darrers anys diversos treballs de restauració i conservació fluvial del riu Congost i 
les seves rieres subsidiàries . 

Una part d'actuacions de restauració fluvial han estat cofinançades pel Consorci de la Defensa de la 
Conca del Besòs (CDCB) gràcies als programes de conservació i neteja de lleres desenvolupat al llarg 
dels darrers anys.  

Que el Programa de "Suport per a la restauració de l'entorn fluvial" per a l'any 2014 aprovat pel 
Consorci per a la Defensa de la Conca del Besos financia fins al 50% les despeses municipals per 
projectes de recuperació d’espais fluvials . 

El Servei de Medi Ambient i Espais Verds ha redactat el projecte de ”Consolidació del talús del 
passeig Fluvial en la zona del sobreeixidor de l'EDAR i treballs de recuperació del cabal ecològic i la 
vegetació de la ribera Carbonell", amb un pressupost estimat de 4.625,80 euros més 971,42 euros en 
concepte del 21% d’IVA, que fa un total de 5.597,22 euros, que consta de les actuacions següents:

1 Consolidació del  talús del passeig fluvial en la zona del sobreeixidor de l’EDAR Granollers
2 Treballs de recuperació ecològica de la riera Carbonell:

2.1 Millora de la vegetació de ribera de la riba dreta de la riera Carbonell: potenciació de la 
vegetació de ribera vers la vegetació exòtica

2.2 Condicionament de la mina d’en Joanet per dotar d’un cabal ecològic la riera Carbonell



Des del Servei de Medi Ambient i Espais Verds informa que el projecte abans esmentat es pot incloure  
dins del programa de "Suport per a la restauració de l'entorn fluvial” aprovat pel Consorci de Defensa 
de la Conca del Besòs i, per tant, sol·licitar una subvenció per a l 'esmentada actuació per un import de 
2.798,61 euros, corresponent al cofinançament del 50% de les despeses municipals per projectes de 
recuperació d'espais fluvials..

Que hi ha disponibilitat pressupostària a les aplicacions de l'exercici 2014 H352.17220.21000 
Conservació BS. Naturals per fer front al cofinançament del projecte.

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

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer :::: Sol·licitar la subvenció de 2.798,61 euros al Consorci per a la Defensa de la Conca del 
Besòs per a la realització del projecte anomenat Consolidació del talús del passeig Fluvial en la zonaConsolidació del talús del passeig Fluvial en la zonaConsolidació del talús del passeig Fluvial en la zonaConsolidació del talús del passeig Fluvial en la zona    
del sobreeixidor de ldel sobreeixidor de ldel sobreeixidor de ldel sobreeixidor de l''''EDAR i treballs de recuperació del cabal ecològic i la vegetació de la riberaEDAR i treballs de recuperació del cabal ecològic i la vegetació de la riberaEDAR i treballs de recuperació del cabal ecològic i la vegetació de la riberaEDAR i treballs de recuperació del cabal ecològic i la vegetació de la ribera    
CarbonellCarbonellCarbonellCarbonell ,,,, corresponents al 50% del cost de les actuacions subvencionables del projecte esmentat, 
d'acord amb el Programa "Suport per a la restauració de l'entorn fluvial" i amb l'informe del tècnic de 
Medi Ambient.

SegonSegonSegonSegon: Notificar els precedents acords al Consorci de la Defensa de la Conca del Besòs (CDCB) i 
al Servei de Comptabilitat. 

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

APROVAT PER UNANIMITAT

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

30303030).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DEL COST DEL SERVEI DE LESDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DEL COST DEL SERVEI DE LESDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DEL COST DEL SERVEI DE LESDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DEL COST DEL SERVEI DE LES    
ESCOLES MUNICIPALSESCOLES MUNICIPALSESCOLES MUNICIPALSESCOLES MUNICIPALS::::    INSTITUT ESCOLA MUNICIPAL DEL TREBALL I DE LINSTITUT ESCOLA MUNICIPAL DEL TREBALL I DE LINSTITUT ESCOLA MUNICIPAL DEL TREBALL I DE LINSTITUT ESCOLA MUNICIPAL DEL TREBALL I DE L''''ESCOLAESCOLAESCOLAESCOLA    
DDDD''''EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA SALVADOR LLOBET PERÍODE GENEREDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA SALVADOR LLOBET PERÍODE GENEREDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA SALVADOR LLOBET PERÍODE GENEREDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA SALVADOR LLOBET PERÍODE GENER----DESEMBRE DEDESEMBRE DEDESEMBRE DEDESEMBRE DE        
2014201420142014

El Ple de la Corporació en data 29 d'abril de 2014 va aprovar el conveni de transferència de fons de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, i l'Ajuntament de Granollers  per 
finançar el funcionament dels centres educatius de titularitat municipal que integren el servei 
d'Educació de Catalunya per l'any 2014 i l'ajust del període Juliol-Desembre de 2013. 

Posteriorment, en data 28 d'octubre de 2014 el ple va aprovar l'addenda al conveni esmentat.

La clàusula cinquena del conveni diu: 
Les aportacions establertes a la clàusula primera seran transferides a l'Ajuntament de Granollers amb 
periodicitat mensual en concepte de bestreta. Per el pagament del darrer lliurament del 2014 
l'Ajuntament haurà de presentar , abans de l'1 de desembre  un certificat de l'interventor o del 
secretari-interventor on consti la previsió de despeses corresponent al mes de desembre. 

A més a més, abans del 30 de març de 2015 l'Ajuntament haurà de liquidar la totalitat de les 
despeses.

La clàusula cinquena, també diu la documentació que cal lliurar al Departament:

Certificat del Secretari/interventor de l'administració titular del cost de funcionament del període �



de 2014, diferenciant despeses de personal i despeses de funcionament.

Certificat del Secretari/interventor de l'administració titular de la correcta aplicació de fons .�

El Departament ens ha lliurat un ofici demanant la justificació de despeses abans del 30 de novembre 
de 2014. Aquests certificats de despesa són imprescindibles perquè el Departament faci el darrer 
pagament previst en aquest exercici pressupostari.

Que el càlcul provisional de finançament que el Departament estableix pel període del 2014   és el 
següent:

Escola Salvador Llobet: 1.565.454,94€�

EMT: 5.938.160,89€�

El Departament d'Ensenyament de la Generalitat  demana la següent documentació:
Certificat dels cost del servei corresponent al període del 2014 desglossat per despeses de �

personal i funcionament, d'acord amb la clàusula cinquena de l'esmentat conveni.
Certificat de la correcta aplicació del fons rebut a la finalitat prevista, període 2014 d'acord amb la �

clàusula cinquena del mateix conveni.

Que el càlcul de despeses s'ha fet tenint en compte  les dades de la comptabilitat oficial de 
l'Ajuntament a 30 d'octubre de 2014 i la previsió de despesa dels conceptes: neteja, 
subministraments, contractes de manteniment.

Que en el registre de factures que s'adjunta s'ha fet constar la  data de pagament (RPPA), i les dates 
d'obligació reconeguda (O,P). Aquestes darreres factures estan seguint el procés de pagament.

Que el cost real de la despesa del període 2014  s'ha de lliurar abans del 30 de març de 2015.

Les despeses de personal que es declaren corresponen al cost del personal que treballa de manera 
directa en el centre i que ha estat facilitat per Recursos Humans.

Els costos han estat els següents:

Despeses de personalDespeses de personalDespeses de personalDespeses de personal Despeses  de funcionamentDespeses  de funcionamentDespeses  de funcionamentDespeses  de funcionamentCentre 
educatiu

Gener-oct. Nov-des Total Gener-oct. Nov-des Total

TotalTotalTotalTotal    2014201420142014

E. M. Salvador 
Llobet

1.162.247,12 € 308.070,72 € 1111....470470470470....317317317317,,,,84848484    
€€€€

76.473,48 € 18.663,62 € 95959595....137137137137,,,,10101010    
€€€€

1111....565565565565....454454454454,,,,94949494    €€€€

Institut Escola 
Municipal del 
Treball

4.519.303,13 € 1.109.142,52 € 5555....628628628628....445445445445,,,,65656565    
€€€€

258.864,39 € 50.850,85 € 309309309309....715715715715,,,,24242424    
€€€€

5555....938938938938....160160160160,,,,89898989    €€€€

Totals 5.681.550,25 € 1.417.213,24 € 7777....098098098098....763763763763,,,,49494949    
€€€€

335.337,87 € 69.514,47 € 404404404404....852852852852,,,,34343434    
€€€€

7777....503503503503....615615615615,,,,83838383    €€€€

Que l'import total de l'aportació provisional del  Departament d'Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya no supera el cost real del servei.

Centre educatiu Total despesa realitzada Aportació Departament

E.M. Salvador Llobet 1.565.454,94 € 1.405.575,02€

Institut EMT 5.938.160,89 € 5.873.513,95 €

Vist l'informe emès per la cap del Servei d'Educació.

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

PRIMER. Aprovar la justificació econòmica per el període 2014. Justificació provisional pel que fa als 
mesos de novembre a desembre, dels centres municipals Escola Municipal Salvador Llobet i Institut 
Escola Municipal del Treball de Granollers , amb la relació de despeses següents:



Despeses de personalDespeses de personalDespeses de personalDespeses de personal Despeses  de funcionamentDespeses  de funcionamentDespeses  de funcionamentDespeses  de funcionamentCentre educatiu

Gener-oct. Nov-des Total Gener-oct. Nov-des Total

TotalTotalTotalTotal    2014201420142014

E. M. Salvador 
Llobet

1.162.247,12 € 308.070,72 € 1111....470470470470....317317317317,,,,84848484    
€€€€

76.473,48 € 18.663,62 € 95959595....137137137137,,,,10101010    €€€€ 1111....565565565565....454454454454,,,,94949494    €€€€

Institut Escola 
Municipal del 
Treball

4.519.303,13 € 1.109.142,52 € 5555....628628628628....445445445445,,,,65656565    
€€€€

258.864,39 € 50.850,85 € 309309309309....715715715715,,,,24242424    
€€€€

5555....938938938938....160160160160,,,,89898989    €€€€

Totals 5.681.550,25 € 1.417.213,24 € 7777....098098098098....763763763763,,,,49494949    
€€€€

335.337,87 € 69.514,47 € 404404404404....852852852852,,,,34343434    
€€€€

7777....503503503503....615615615615,,,,83838383    €€€€

SEGON. Trametre el certificats demanats al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya:

Certificat del cost provisional del servei corresponent al període 2014  2013 per despeses de �

personal i funcionament, d'acord amb la clàusula cinquena del conveni de finançament.
Certificat de la correcta aplicació dels fons previstos de rebre a la finalitat prevista, període 2014  �

d'acord amb la clàusula cinquena de l'esmentat conveni.

TERCER. Notificar aquest acord als interessats.

QUART. 

APROVAT PER UNANIMITAT

 
31313131).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LES DONACIONS DE MATERIAL DE PARTICULARSDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LES DONACIONS DE MATERIAL DE PARTICULARSDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LES DONACIONS DE MATERIAL DE PARTICULARSDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LES DONACIONS DE MATERIAL DE PARTICULARS    
PER AL BANC DPER AL BANC DPER AL BANC DPER AL BANC D''''AJUDES TÈCNIQUESAJUDES TÈCNIQUESAJUDES TÈCNIQUESAJUDES TÈCNIQUES,,,,    QUE GESTIONA EL CENTRE PER A LQUE GESTIONA EL CENTRE PER A LQUE GESTIONA EL CENTRE PER A LQUE GESTIONA EL CENTRE PER A L''''AUTONOMIAAUTONOMIAAUTONOMIAAUTONOMIA     
PERSONAL SÍRIUSPERSONAL SÍRIUSPERSONAL SÍRIUSPERSONAL SÍRIUS

Les persones relacionades en la taula següent ens han ofert donar de forma gratuïta a l'Ajuntament de 
Granollers, per tal que es pugui aprofitar des del Servei del Centre per a l 'Autonomia Personal SÍRIUS, 
el material següent:

DATADATADATADATA REGISTREREGISTREREGISTREREGISTRE DONANTDONANTDONANTDONANT DNIDNIDNIDNI MATERIALMATERIALMATERIALMATERIAL
08/09/2014 17899 Juan Campillos Llamas 38969577X caminador de dues rodes
15/09/2014 18290 Montserrat Macià Goñi 52176610Y cadira de rodes i material variat 

d'un sol ús
19/09/2014 18825 Elvira Casanovas Servat 38053943Y cadira de rodes manual no 

autopropulsable 
24/10/2014 21195 Ajuntament de Figaró P0813300A cadira de wàter 
24/10/2014 21199 Neus Huebra Martín 36466180W dues baranes de llit, un 

caminador de dues rodes-interior 
i una fèrula de turmell 

Es tracten d'uns oferiments de donacions pures i simples, i atès que l'acceptació de les donacions no 
comporta l'assumpció de cap condició, càrrega ni gravamen i no són sotmeses a cap condició, es 
considera d'interès per a l'Ajuntament de Granollers.

Aquest material és de gran utilitat per al Servei del Centre per a l'Autonomia Personal SÍRIUS, per tal 
que es pugui realitzar el préstec del mateix a persones que ho necessitin . 

Vist els informes favorables emesos pel tècnic referent de Serveis Socials .

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

Article 206 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei I.
municipal i de règim local de Catalunya.



Articles 29 i 32 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, Decret 336/1988, de 17 d'octubre.II.
Articles  618 i següents del Codi Civil.III.

Per delegació del Ple de data 5 de juliol de 2011, la Junta de Govern Local és competent per dictar 
aquest acord. 

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----    Acceptar les donacions pures i simples, de caràcter irrevocable, i d'acord amb els oferiments 
efectuats segons la taula següent: 

DATADATADATADATA REGISTREREGISTREREGISTREREGISTRE DONANTDONANTDONANTDONANT DNIDNIDNIDNI MATERIALMATERIALMATERIALMATERIAL
08/09/2014 17899 Juan Campillos Llamas 38969577X caminador de dues rodes
15/09/2014 18290 Montserrat Macià Goñi 52176610Y cadira de rodes i material variat 

d'un sol ús
19/09/2014 18825 Elvira Casanovas Servat 38053943Y cadira de rodes manual no 

autopropulsable 
24/10/2014 21195 Ajuntament de Figaró P0813300A cadira de wàter 
24/10/2014 21199 Neus Huebra Martín 36466180W dues baranes de llit, un 

caminador de dues rodes-interior 
i una fèrula de turmell 

SegonSegonSegonSegon.- Dipositar el material objecte de donació a les instal·lacions del Centre per a l'Autonomia 
Personal SÍRIUS, per tal que aquest Servei en pugui fer ús mitjançant el préstec a particulars. Aquest 
material passarà a formar part del Banc d'Ajudes Tècniques que gestiona l'esmentat servei.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-  Notificar a les persones interessades aquest acord. 

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 

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

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

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