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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMERO     4444    DE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

DiaDiaDiaDia::::        27272727    de gener dede gener dede gener dede gener de     2015201520152015
HoraHoraHoraHora::::    17171717::::00000000    hhhh
LlocLlocLlocLloc::::    Sala de govern de la casa consistorial deSala de govern de la casa consistorial deSala de govern de la casa consistorial deSala de govern de la casa consistorial de     GranollersGranollersGranollersGranollers

ASSISTENTS

Alcalde president

Il·lm. Sr. Josep Mayoral i Antigas

Tinents i tinentes d'alcalde

Sr. Jordi Terrades i Santacreu
Sra. Pietat Sanjuán i Trujillo
Sr. Albert Camps i Giró
Sra. Maria del Mar Sánchez i Martínez
Sr. Juan Manuel Segovia Ramos

Regidors i regidores

Secretària general

Sra. Aurora Corral Garcia

Interventor general

Sr. Francesc Aragón Sánchez

ABSÈNCIES JUSTIFICADES

Sra. Alba Barnusell i Ortuño
Sra. Andrea Canelo Matito
Sra. Aroa Ortego i Cobos

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

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

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

No n'hi ha.
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ÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

3333).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA FORÇOSA DEL CONTRACTE DEAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA FORÇOSA DEL CONTRACTE DEAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA FORÇOSA DEL CONTRACTE DEAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA FORÇOSA DEL CONTRACTE DE    
SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DSERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DSERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DSERVEIS PER A LA PRESTACIÓ D''''ASSESSORAMENT JURÍDIC I LASSESSORAMENT JURÍDIC I LASSESSORAMENT JURÍDIC I LASSESSORAMENT JURÍDIC I L''''ASSISTÈNCIA TÈCNICA ENASSISTÈNCIA TÈCNICA ENASSISTÈNCIA TÈCNICA ENASSISTÈNCIA TÈCNICA EN    
MATÈRIA DE RECURSOS HUMANSMATÈRIA DE RECURSOS HUMANSMATÈRIA DE RECURSOS HUMANSMATÈRIA DE RECURSOS HUMANS,,,,AMB EFECTES DE LAMB EFECTES DE LAMB EFECTES DE LAMB EFECTES DE L''''1111    DE GENERDE GENERDE GENERDE GENER    2015201520152015    FINS ALFINS ALFINS ALFINS AL    30303030    DEDEDEDE    
JUNY DEJUNY DEJUNY DEJUNY DE    2015201520152015    FORMALITZAT AMB LFORMALITZAT AMB LFORMALITZAT AMB LFORMALITZAT AMB L''''EMPRESA ARC DESPATX DEMPRESA ARC DESPATX DEMPRESA ARC DESPATX DEMPRESA ARC DESPATX D''''ADVOCATS I CONSULTORSADVOCATS I CONSULTORSADVOCATS I CONSULTORSADVOCATS I CONSULTORS    
SLSLSLSL

Mitjançant dictamen de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària que va tenir lloc 15 de gener de 
2013, es va adjudicar a l'empresa ARC, DESPATX D'ADVOCATS I CONSULTORS, SL. amb CIF 
B-63039531 el contracte de serveis per a l'assessorament jurídic i l'assistència tècnica en matèria de 
Recursos Humans per a l'exercici 2013 i 2014, per l'import de 20.400 euros més la quantitat de 4.284 
euros en concepte d'IVA (21%) el que fa un total de 24.684 euros, amb càrrec a la la partida H151 
92010 22706 , mitjançant procediment negociat i tramitació ordinària

Atès que el 31 de  desembre de 2014 va finalitzar el contracte núm. 17/13 formalitzat amb data 15 de 
gener de 2013, la cap del servei de recursos humans ha proposat endegar una nova licitació, la qual 
no podrà ser adjudicada a temps per garantir la continuïtat temporal de la prestació de l'esmentat 
servei.

D'acord amb l'informe emès per la Cap de recursos humans,de data 14 de gener de 2015, dit servei 
necessita per al seu bon funcionament, comptar amb aquest contracte d'assessorament amb efectes 
del dia 1 de gener de 2015, donat que actualment l'Ajuntament està immers en diferents processos 
judicials no finalitzats, entre d'altres 2 contenciosos i 1 reclamació pendent d'execució de sentència. 
Així com altres tràmits endegats el 2014 i pendents de concloure com són, entre d'altres, recursos de 
reposició,reclamacions prèvies i reclamacions de diferent personal de la plantilla . 

Atesa la necessitat de continuïtat del contracte donat que hi ha expedients en tràmit i pendents de 
finalització , es proposa fer una pròrroga forçosa del contracte de serveis per a l'assessorament jurídic 
i l'assistència tècnica en matèria de recursos humans formalitzat amb l'empresa ARC DESPATX 
D'ADVOCATS I CONSULTORS S.L, amb CIF B-63039531, per un termini de 6 mesos, amb efectes de 
l'1 de gener de 2015 fins 30 de juny de 2015, per un import de 5.100,00 euros,més 1.071,00 euros en 
concepte d'IVA, fent un total de 6.171,00 euros.

L' empresa ARC DESPATX D'ADVOCATS I CONSULTORS S.L ha presentat un escrit en  data 22 de 
gener de 2015 i registre d' entrada núm. 2015000999  indicant el seu interès en prorrogar forçosament 
el contracte , amb les mateixes condicions establertes en el contracte actual .

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

Article 10 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s'aprova el Text refós de �

la Llei de contractes del sector públic pel que fa als contractes de serveis .
Article 23  del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s'aprova el Text refós de �

la Llei de contractes del sector públic pel que fa al termini de durada dels contractes i les seves 
pròrrogues.

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 pròrroga forçosa del contracte de serveis per a la prestació del servei per a 
l'assessorament jurídic i l 'assistència tècnica en matèria de recursos humans , amb efectes 1 de gener 
de 2015 fins a 30 de juny de 2015, formalitzat amb l'empresa ARC DESPATX D'ADVOCATS I 
CONSULTORS S.L amb CIF B-63039531 per un import  màxim de 5.100,00 euros,més 1.071,00 euros 
en concepte d'IVA, fent un total de 6.171,00 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
H151.92010.22706, d'acord amb els fets i fonaments invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-    Autoritzar la despesa de la pròrroga forçosa del contracte del servei per a la prestació del 
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servei per a l'assessorament jurídic i l'assistència tècnica en matèria de recursos humans, per un 
import màxim de  5.100,00 euros,més 1.071,00 euros en concepte d'IVA, fent un total de 6.171,00 
euros

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.- Confeccionar el document comptable AD  amb càrrec a l'aplicació pressupostària indicada 
en el primer punt d'aquest acord.

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.- Incorporar aquest acord com addenda al contracte núm. 17/2013 formalitzat amb data  15 de 
gener de 2013.

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

SOBRE LA TAULASOBRE LA TAULASOBRE LA TAULASOBRE LA TAULA

 
4444).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A ATORGAR LES SUBVENCIONS A LA PRODUCCIÓ IPROPOSTA RELATIVA A ATORGAR LES SUBVENCIONS A LA PRODUCCIÓ IPROPOSTA RELATIVA A ATORGAR LES SUBVENCIONS A LA PRODUCCIÓ IPROPOSTA RELATIVA A ATORGAR LES SUBVENCIONS A LA PRODUCCIÓ I    
COMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES DE PALOUCOMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES DE PALOUCOMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES DE PALOUCOMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES DE PALOU     2014201420142014

En data 8 de juliol de 2014 la Junta de Govern Local va aprovar les bases de la convocatòria de 
subvencions a la producció i comercialització de productes de Palou, amb una dotació 
pressupostària de 20.000,00 euros previstos a la partida H160 24153 47900 “Subvenció Explotacions 
Agrícoles PX 2014” del Pressupost de l'Ajuntament de Granollers per a l'any 2014.

El període de sol·licitud de les subvencions es va iniciar el dia 18 de juliol de 2014, l’endemà de la 
publicació de les Bases al BOP, i va finalitzar el 14 de novembre de 2014.

En aquest període s’han rebut les següents sol·licituds pels següents imports :

SAT Can 
Pla

Agropecuària 
Can Mariné, 

SL

Caseus 
afinadors SL

Pere Fíguls 
Tuset

Isidre 
Ventosa 
Asturgó

Lourdes 
Busquets 
Cladellas

NIF F62182217 B61147807 B64738115 52156513B 52142271Y 35100590Z
Tipus 
d'activitat

Producció 
hortícola

Producció 
d'ous

Elaboració 
de formatge

Producció 
hortícola

Producció 
de llet i 
venda 
directa

Producció 
de 

pollastres

Actuacions 
per les que 
sol·licita ajut

Cambra per 
a 

emmagatzem
ar la collita

Màquina de 
cloració de 

l'aigua 
necessària per 
a alimentar els 

animals

Formatgeria 
on elaborar 
formatge 

amb marca 
Palou

Inici 
construcció 
magatzem 
agrícola 

(fonaments i 
cimentació)

Local per a 
venda al 
públic

Conversió 
a producció 
ecològica

 Màquina de 
cosir sacs de 
mongeta del 

ganxet i 
etiquetes

Cambres de 
treball i 

maduració

 Cambra de 
refrigeració

Tancat

   Espai de 
divulgació i 

formació

 Envasos de 
plàstic i 
etiquetes

Sistema de 
calefacció

Pressupost 
total de les 
actuacions, 
IVA inclòs (€)

8.050,00 6.413,00 49.000,00 5.000,00 7.100,00 6.460,30 

Import 
sol·licitat (€)

4.025,00 2.500,00 5.000,00 2.500,00 3.550,00 3.230,15 

TOTAL (€) 20.805,15 

La comissió avaluadora ha analitzat els expedients i ha verificat que totes les sol·licituds s’ajusten als 
requisits fixats a les bases, i que inclouen tota la documentació exigida. La puntuació assignada a 
cada sol·licitud d’acord amb els criteris de puntuació fixats a les bases és la següent :
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SAT Can 
Pla

Agropecuària Can 
Mariné, SL

Caseus 
afinadors SL

Pere Fíguls 
Tuset

Isidre Ventosa 
Asturgó

Lourdes Busquets 
Cladellas

35 25 43 25 35 30

Atès que l’import màxim a concedir supera la dotació pressupostària, s’ha procedit a aplicar una 
reducció de l’import ponderada en base a la puntuació obtinguda per cada una de les sol·licituds 
d’acord amb els criteris de puntuació fixats a les bases. Aquesta reducció s’ha calculat de la següent 
manera: en primer lloc s’ha calculat l’import a disminuir de cada ajut de manera proporcional per 
ajustar-lo a la dotació pressupostària i, sobre aquest import, s’ha aplicat un factor de ponderació 
proporcional a la puntuació obtinguda. El resultat d’aquest càlcul és el que es mostra a continuació:

 SAT Can 
Pla

Agropecuària 
Can Mariné

Caseus 
afinadors 

SL

Pere 
Fíguls 
Tuset

Isidre 
Ventosa 
Asturgó

Lourdes 
Busquets 
Cladellas

Import sol·licitat 4.025,00 2.500,00 5.000,00 2.500,00 3.550,00 3.230,15 
Import reduït 
proporcional (€)

3.869,23 2.403,25 4.806,50 2.403,25 3.412,62 3.105,14 

Reducció 
proporcional (%)

96,13% 96,13% 96,13% 96,13% 96,13% 96,13%

Reducció 
proporcional (€)

155,77 96,75 193,50 96,75 137,38 125,01 

Puntuació 
obtinguda

35,00 25,00 43,00 25,00 35,00 30,00 

Puntuació mitjana 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 
Factor de 
ponderació

1,077 0,769 1,323 0,769 1,077 0,923

Reducció 
ponderada (€)

144,64 125,77 146,25 125,77 127,57 135,42

Reducció 
ponderada (%)

96,4% 95,0% 97,1% 95,0% 96,4% 95,8%

Import a concedir 
(€)

3.880,36 2.374,23 4.853,75 2.374,23 3.422,43 3.094,73 

TOTAL (€) 19.999,72 

Atès que la verificació de la documentació presentada i el tràmit de la redacció de l'informe tècnic ha 
demorat la tramitació d'aquesta proposta d'acord fins al mes de gener de 2015, sense temps material 
per a l'adopció de l'acord per part de la Junta de Govern Local al mes de desembre de 2014.

Atès que les operacions comptables provisionals de reconeixement de les obligacions en favor de 
les persones beneficiaries s'han pogut realitzar amb càrrec al Pressupost de 2014 durant la 
tramitació de l'expedient.

Atès que la dotació pressupostària a la partida H160 24153 47900 “Subvenció Explotacions 
Agrícoles PX 2014” és suficient per a satisfer la proposta d’import a concedir .

Atès que tots els sol·licitants reuneixen els requisits establerts a les bases i han presentat 
correctament tota la documentació.

Vist informe de data 9 de gener de 2015, del tècnic de Dinamització Agrària del servei de Promoció 
Econòmica, Sr. Vicenç Planas Herrero.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Atorgar a les empreses que es detallen a continuació les subvencions que s'indiquen per a 
cadascuna d'elles, per un import total 19191919....999999999999,,,,72727272€€€€, amb càrrec a la partida HHHH160 24153 47900160 24153 47900160 24153 47900160 24153 47900    
“Subvenció Explotacions Agrícoles PX“Subvenció Explotacions Agrícoles PX“Subvenció Explotacions Agrícoles PX“Subvenció Explotacions Agrícoles PX     2014201420142014””””    del Pressupost de l'Ajuntament de Granollers per a l'any 
2014:

SAT Can Pla Agropecuària 
Can Mariné, 

Caseus 
afinadors SL

Pere Fíguls 
Tuset

Isidre 
Ventosa 

Lourdes 
Busquets 
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SL Asturgó Cladellas
NIF F62182217 B61147807 B64738115 52156513B 52142271Y 35100590Z
Tipus 
d'activitat

Producció 
hortícola

Producció 
d'ous

Elaboració de 
formatge

Producció 
hortícola

Producció 
de llet i 
venda 
directa

Producció 
de 

pollastres

Actuacions 
per les que 
sol·licita 
ajut

Cambra 
frigorífica per 

a 
emmagatzemar 

la collita

Màquina de 
cloració de 

l'aigua 
necessària per 
a alimentar els 

animals

Formatgeria 
on elaborar 

formatge amb 
marca Palou

Inici 
construcció 
magatzem 
agrícola 

(fonaments i 
cimentació)

Local per a 
venda al 
públic

Conversió a 
producció 
ecològica

 Màquina de 
cosir sacs de 
mongeta del 

ganxet i 
etiquetes

 Cambres de 
treball i 

maduració

 Cambra de 
refrigeració

Tancat

   Espai de 
divulgació i 

formació

 Envasos de 
plàstic i 
etiquetes

Sistema de 
calefacció

Import a 
atorgar (€)

3.880,36 2.374,23 4.853,75 2.374,23 3.422,43 3.094,73 

TOTAL (€) 19.999,72 

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Determinar que, abans de tramitar-se el pagament de la subvenció, els beneficiaris hauran de 
presentar la documentació justificativa de les despeses de les actuacions realitzades, en el terminien el terminien el terminien el termini    
màxim de dotze mesos des de la data dmàxim de dotze mesos des de la data dmàxim de dotze mesos des de la data dmàxim de dotze mesos des de la data d''''atorgament datorgament datorgament datorgament d''''aquesta subvencióaquesta subvencióaquesta subvencióaquesta subvenció, d'acord amb el que 
estableixen les bases de la convocatòria aprovades per la Junta de Govern Local .

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-  Notificar l'acord al departament d'intervenció i a cadascun dels beneficiaris .

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 APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICAPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICAPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICAPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA    
DE LA SUBVENCIÓ DEDE LA SUBVENCIÓ DEDE LA SUBVENCIÓ DEDE LA SUBVENCIÓ DE    49494949....212212212212,,,,00000000    €  ATORGADA PEL SERVEI D€  ATORGADA PEL SERVEI D€  ATORGADA PEL SERVEI D€  ATORGADA PEL SERVEI D''''OCUPACIÓ DE CATALUNYAOCUPACIÓ DE CATALUNYAOCUPACIÓ DE CATALUNYAOCUPACIÓ DE CATALUNYA    
PER A LA REALITZACIÓ DPER A LA REALITZACIÓ DPER A LA REALITZACIÓ DPER A LA REALITZACIÓ D''''ACCIONS FORMATIVES ADREÇADES PRIORITÀRIAMENT AACCIONS FORMATIVES ADREÇADES PRIORITÀRIAMENT AACCIONS FORMATIVES ADREÇADES PRIORITÀRIAMENT AACCIONS FORMATIVES ADREÇADES PRIORITÀRIAMENT A    
TREBALLADORSTREBALLADORSTREBALLADORSTREBALLADORS ////ES EN SITUACIÓ DE DESOCUPACIÓ PER A LES EN SITUACIÓ DE DESOCUPACIÓ PER A LES EN SITUACIÓ DE DESOCUPACIÓ PER A LES EN SITUACIÓ DE DESOCUPACIÓ PER A L''''ANYANYANYANY    2013201320132013    ((((FOAPFOAPFOAPFOAP    2013201320132013))));;;;    IIII    
RENUNCIAR  A UN IMPORT TOTAL  DERENUNCIAR  A UN IMPORT TOTAL  DERENUNCIAR  A UN IMPORT TOTAL  DERENUNCIAR  A UN IMPORT TOTAL  DE     1111....676676676676’’’’17171717    € NO GASTATS NI JUSTIFICATS€ NO GASTATS NI JUSTIFICATS€ NO GASTATS NI JUSTIFICATS€ NO GASTATS NI JUSTIFICATS

1111....El    18181818    d’octubre ded’octubre ded’octubre ded’octubre de    2013201320132013    es publicà al DOGC l'Ordre EMOOrdre EMOOrdre EMOOrdre EMO////248/2013248/2013248/2013248/2013,,,,    dededede    14141414    d’octubred’octubred’octubred’octubre ,,,,    per la qual 
s'aproven les bases per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions de formació 
d'oferta adreçades prioritàriament a treballadors/es desocupats/ades que promou el Servei d'Ocupació 
de Catalunya, i s'obre la convocatòria per a l'any 2013 (FOAP 2013).

2222.... El 30303030    d’octubre ded’octubre ded’octubre ded’octubre de    2013201320132013    l'Ajuntament de Granollers sol·licitava al Servei d'Ocupació de Catalunya 
de la Generalitat de Catalunya una subvenció per a la realització d'accions formatives per un import 
total de 77777777....328328328328,,,,00000000    €€€€ desglossats en 8 accions formatives: 2 Certificats de professionalitat d’Atenció 
sociosanitària a persones dependents en institucions socials (composats a la vegada de 3 accions 
cadascú) i dos especialitats d’idiomes.

3333....    El    13131313    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de    2013201320132013 el SOC ens notifica la Resolució d’atorgament a la nostra entitat d'una 
subvenció de 49494949....212212212212,,,,00000000    €€€€    per a la realització de les accions de formació d’oferta següents:  

REFERÈNCIA GIA CODI ESPECIALITAT NOM ACCIÓ DURADA 
TOTAL

Nº 
ALUMNES

PREU/HORA 
SUBVENCIÓ

SUBVENCIÓ 
ATORGADA

13/FOAP/210/00091653/00

1

SSCS0208-CEN Atenció sociosanitària a persones 

dependents en institucions socials

370 15 4,95 21.978,00 €
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13/FOAP/210/00091653/00

2

SSCS0208-MP0029 Mòdul pràctiques: Atenció sociosanitària 

a persones dependents en institucions 

socials

80 15 1,5 1.440,00 €

13/FOAP/210/00091653/00

3

SSCS0208-2012-FCO Formació complementària institucions 20 15 4,95 1.188,00 €

13/FOAP/210/00091653/00

6

SSCS0208-CEN Atenció sociosanitària a persones 

dependents en institucions socials

370 15 4,95 21.978,00 €

13/FOAP/210/00091653/00

7

SSCS0208-MP0029 Mòdul pràctiques: Atenció sociosanitària 

a persones dependents en institucions 

socials

80 15 1,5 1.440,00 €

13/FOAP/210/00091653/00

8

SSCS0208-2012-FCO Atenció sociosanitària a persones 

dependents en institucions socials

20 15 4,95 1.188,00 €

TOTAL 49.212,00 €

4444....    El 17171717    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de     2013201320132013    s'acceptava dita subvenció per part de la Junta de Govern Local.

5555....    Les accions formatives s'han realitzat dins del període establert pel SOC, d'acord amb la seva 
resolució d'atorgament. Així doncs, aquestes s'han iniciat abans del 30303030    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de    2013201320132013    i han 
finalitzat abans del 30303030    de juliol dede juliol dede juliol dede juliol de    2014201420142014....    Concretament, la data d'inici del primer curs ha estat el    20202020    dededede    
desembre dedesembre dedesembre dedesembre de     2013201320132013 i la data de finalització del darrer curs, el 25252525    de juny dede juny dede juny dede juny de     2014201420142014....

6666.... El dia 11/11/14, la Junta de Govern Local aprovava la justificació econòmica de les accions 
formatives portades a terme en el marc d'aquesta convocatòria, d'acord amb els import següents:

A) Subvenció total atorgada: 49.212,0049.212,0049.212,0049.212,00     €
B) Import total justificat: 49.806,2149.806,2149.806,2149.806,21     €€€€
- Despeses directes: 43.309,7643.309,7643.309,7643.309,76     €€€€
- Despeses indirectes*                  6.49656.49656.49656.4965    €€€€

* 15% sobre les despeses directes, import corresponent al tant alçat calculat segons les bases de la 
convocatòria

C) Import total a renunciar (no gastat ni justificat):  478478478478    €€€€
D) Import ingressat per part del SOC, fins al 15/10/2014: 35.164,8035.164,8035.164,8035.164,80     €€€€
E) Import pendent a ingressar atesa a la renúncia: 13.99913.99913.99913.999,,,,92929292    €€€€

7777. No obstant, amb posterioritat a l'aprovació d'aquesta justificació econòmica, s'ha detectat un error 
en relació al percentatge de tant alçat de les despeses indirectes, degut a un error al programari 
Relació de despeses Jerjes habilitat pel Servei d'Ocupació de Catalunya per al control de les 
despeses fiscalitzades del projecte. En conseqüència, hem hagut de refer tota la documentació 
justificativa de les accions.

8888.... Havent revisat de nou tota la documentació justificativa, es comprova com  no s'ha arribat a gastar 
el 100% de l'import atorgat per part del SOC, la qual cosa comporta que ssss''''hagi de renunciar ahagi de renunciar ahagi de renunciar ahagi de renunciar a  aquestsaquestsaquestsaquests     
diners no gastats ni justificatsdiners no gastats ni justificatsdiners no gastats ni justificatsdiners no gastats ni justificats     -en total, 1111....676676676676’’’’17171717    €€€€-. El detall de l'import a renunciar és el següent:

Núm.  de l'acció Import atorgat Import justificat Import renunciat Motiu de la renúncia
13/FOAP/210/009165/001 21.978,00 € 21.270,85 € 707,16 € Import no gastat
13/FOAP/210/009165/002 1.440,00 € 1.354,79 € 85,22 € Import no gastat
13/FOAP/210/009165/003 1.188,00 € 1.303,30 € -115,30 € Excés en import gastat
13/FOAP/210/009165/006 21.978,00 € 21.179.44 € 798,57 € Import no gastat
13/FOAP/210/009165/007 1.440,00 € 1.354,79 € 85,22 € Import no gastat
13/FOAP/210/009165/008 1.188,00 € 1.290,34 € -102,34 € Excés en import gastat

TOTAL 49.212,00 € 47.753,49 € 1.676,17 € Import no gastat

9999....    En data 31313131    de març dede març dede març dede març de    2014201420142014, el SOC va efectuar un primer ingrés, d'import    35.16435.16435.16435.164,,,,80808080    €€€€, 
el qual es desglossa de la manera següent:

----    17.58217.58217.58217.582,,,,40404040    €€€€    corresponents al 80% de l'acció    13131313////FOAPFOAPFOAPFOAP////210/0091653/001210/0091653/001210/0091653/001210/0091653/001 , d'import    
21212121....978978978978,,,,00000000    €€€€....    

----    17171717....582582582582,,,,40404040    €€€€    corresponents al 80% de l'acció    13131313////FOAPFOAPFOAPFOAP////210210210210////0091653009165300916530091653////006006006006, d'import 21212121....978978978978,,,,00000000    €€€€....
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10101010.... En un principi, resten encara pendents d'ingrés    14141414....047047047047’’’’20202020    €€€€    que, desglossats, corresponen a les 
accions següents:

----    4444....395395395395,,,,60606060    €€€€    corresponents al 20% de l'acció 13131313////FOAPFOAPFOAPFOAP////210210210210////0091653009165300916530091653////001001001001....
----    1111....440440440440,,,,00000000    €€€€ corresponents al 100% de l'acció 13131313////FOAPFOAPFOAPFOAP////210210210210////0091653009165300916530091653////002002002002....
----    1111....188188188188,,,,00000000    €€€€    corresponents al 100% de l'acció 13131313////FOAPFOAPFOAPFOAP////210210210210////0091653009165300916530091653////003003003003....
----    4444....395395395395,,,,60606060    €€€€    corresponents al 20% de l'acció 13131313////FOAPFOAPFOAPFOAP////210210210210////0091653009165300916530091653////006006006006....
----    1111....440440440440,,,,00000000    €€€€    corresponents al 100% de l'acció 13131313////FOAPFOAPFOAPFOAP////210210210210////0091653009165300916530091653////007007007007....
----    1111....188188188188,,,,00000000    €€€€    corresponents al 100% de l'acció 13131313////FOAPFOAPFOAPFOAP////210210210210////0091653009165300916530091653////008008008008....

A aquest import caldrà restar-hi els 1111....676676676676’’’’17171717    €€€€ esmentats al punt 7 del present escrit, per la qual cosa 
l'import final pendent d'ingrés queda establert en 12121212....371371371371’’’’03030303    €€€€

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 .-.-.-.- Deixar sense efectes la    proposta aprovada per la Junta de Govern Local en dataproposta aprovada per la Junta de Govern Local en dataproposta aprovada per la Junta de Govern Local en dataproposta aprovada per la Junta de Govern Local en data    23232323    dededede    
desembre deldesembre deldesembre deldesembre del    2014201420142014    per la qual s'aprovava la justificació econòmica de la subvenció de 49494949....212212212212,,,,00000000    €€€€ 
atorgada pel Servei d'Ocupació de Catalunya per a la realització d'accions formatives adreçades 
prioritàriament a treballadors/es en situació de desocupació per a l'any 2013    ((((FOAPFOAPFOAPFOAP    2013201320132013)))),,,, i renunciar 
a un import total de    47474747,,,,28282828    €€€€ no gastats ni justificats.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Aprovar i signar la documentació justificativa econòmicaAprovar i signar la documentació justificativa econòmicaAprovar i signar la documentació justificativa econòmicaAprovar i signar la documentació justificativa econòmica de la subvenció atorgada pel 
Servei d'Ocupació de Catalunya per a la realització d'accions formatives adreçades prioritàriament a 
treballadors/es en situació de desocupació per a l'any 2013, d'acord amb els imports que es detallen a 
continuació:

A) Subvenció total atorgada: 49.212,0049.212,0049.212,0049.212,00     €€€€ 
B) Import total justificat: 47.75347.75347.75347.753’’’’49494949    €€€€
- Despeses directes: 42.97842.97842.97842.978’’’’14141414    €€€€
- Despeses indirectes*          4.7754.7754.7754.775’’’’35353535    €€€€

* 10% sobre les despeses directes, import corresponent al tant alçat calculat segons les bases de la 
convocatòria

C) Import total a renunciar (no gastat ni justificat):  1.6761.6761.6761.676’’’’17171717    €€€€     €€€€
D) Import ingressat per part del SOC, fins al 15/10/2014: 35.16435.16435.16435.164’’’’80808080    €€€€
E) Import pendent a ingressar atesa a la renúncia: 12.37112.37112.37112.371’’’’03030303    €€€€

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Renunciar a un import total de 1111....676676676676’’’’17171717    €€€€no gastats ni justificats    de la subvenció atorgada pel 
SOC, en el marc de la convocatòria FOAP 2013.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Sol·licitar al Servei d’Ocupació de Catalunya el pagament de la part de la subvenció pendent 
d’ingressar, això és 12121212....371371371371’’’’03030303    €€€€

CinquèCinquèCinquèCinquè - Notificar al Servei d'Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, i als Serveis de 
Comptabilitat i Planificació Econòmica i Control Pressupostari de la nostra entitat .
Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat 
d'interposar-hi els recursos corresponents.

APROVAT PER UNANIMITAT

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

6666).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PROGRAMACIÓ DDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PROGRAMACIÓ DDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PROGRAMACIÓ DDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PROGRAMACIÓ D''''ACTIVITATS SOCIOCULTURALSACTIVITATS SOCIOCULTURALSACTIVITATS SOCIOCULTURALSACTIVITATS SOCIOCULTURALS    
DE LA XARXA DE CENTRES CÍVICS PER AL PERÍODE FEBRER A JUNY DEDE LA XARXA DE CENTRES CÍVICS PER AL PERÍODE FEBRER A JUNY DEDE LA XARXA DE CENTRES CÍVICS PER AL PERÍODE FEBRER A JUNY DEDE LA XARXA DE CENTRES CÍVICS PER AL PERÍODE FEBRER A JUNY DE     2015201520152015

Els centres cívics són equipaments públics de titularitat municipal, amb un cert nivell d’integració i 
polivalència, que actuen en l’àmbit de la proximitat per a la prestació de serveis personals de qualitat .
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Entre les seves funcions cal destacar les línies programàtiques en l’àmbit de l’educació permanent i de 
la dinamització comunitària, les quals pretenen estimular el desig de les persones per l’aprenentatge 
no formal i informal i també promoure iniciatives que donin resposta als interessos particulars de les 
persones, tot afavorint la seva participació activa.

Per tal d'afavorir el correcte desenvolupament de les activitats i serveis que han d'oferir els centres 
cívics de la ciutat, l'Ajuntament té establert amb l'empresa Doble Via el contracte de serveis amb 
número de registre 195, expedient 15/12, per a la gestió i dinamització sociocultural i comunitària de la 
xarxa de centres cívics municipals de Granollers. D'acord amb l'esmentat contracte i amb el que 
s'indica a la clàusula desena que el contractista adjudicatari s'obliga a complir, entre d'altres, les 
obligacions descrites al Plec de prescripcions tècniques particulars, al qual, la clàusula 4.2 diu: "
Proposar, executar i avaluar la programació d'activitats, els projectes i els que es desenvolupen i 
ofereixen els centre cívics, ja siguin de caràcter estable o extraordinari, l'aprovació de les quals 
correrà a càrrec de l'Ajuntament de Granollers".

L’equip tècnic de centres cívics, compost per personal de l'empresa Doble Via SCCL, ha redactat una 
programació d’activitats socioculturals a desenvolupar des de la xarxa de centres cívics de Granollers, 
pel període febrer a juny de 2015, la qual ha estat dissenyada tenint en compte els tres eixos 
programàtics propis dels centres cívics: el programa de formació, el programa de dinamització 
comunitària i el programa de difusió. Aquesta proposta de programació d'activitats Doble Via SCCL 
l'ha presentat a l'Ajuntament en data 15 de desembre de 2014, amb número de registre d'entrades 
2014024269, per a la seva aprovació.

La programació d’activitats dissenyada pel període esmentat està marcada pels criteris d’oferir un oci 
actiu i formatiu a la ciutadania de Granollers i de crear espais de diàleg i de relació entre les persones. 
Vol ser una oferta de qualitat i diversa que doni la possibilitat a cada persona de trobar en els centres 
cívics de la ciutat allò que més s’adeqüi als seus interessos de formació i de relació .

Atès l'informe del Coordinador Tècnic de Centres Cívics, de data 18 de desembre de 2014, favorable a 
l'aprovació de l'esmentada programació.

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 programació proposada per Doble Via SCCL, relativa a activitats socioculturals de 
la Xarxa de Centres Cívics per al període febrer a juny de 2015, en el marc del contracte de serveis 
amb número de registre 195, exp. 15/12, per a la gestió i dinamització sociocultural i comunitària de la 
Xarxa de Centres Cívics municipals de Granollers. L'esmentada programació es reprodueix a 
continuació:

"PROGRAMA FORMATIU XARXA DE CENTRES CÍVICS DE GRANOLLERS DE FEBRER A JUNY DE 2015

Presentació 

La cooperativa de serveis socioeducatius Doble Via gestiona, segons el contracte NÚM. 195 Exp. 15/12 de juliol 
de 2012, el servei de gestió i dinamització sociocultural i comunitària de la xarxa de centres cívics municipals de 
Granollers. El contracte contempla que l’empresa gestora executarà en totes les seves fases (programació, 
gestió, execució, avaluació, coordinació, comunicació, etc.) els diversos projectes que configuren el programa 
marc. 
El programa marc es fonamenta en unes línies programàtiques i es desenvolupa en una sèrie de serveis i 
programes. 
Aquest document recull la proposta per a la programació formativa de la Xarxa de Centres Cívics de Granollers 
corresponent al període febrer-juny 2015. 
A continuació es detallen les propostes formatives per a aquest període . 

Programa de formació

El programa de formació del curs 2014-2015 està format per cursos i tallers estructurats segon les següents 
temàtiques: Salut i creixement personal, Expressió i creativitat, Terra i fogons i Tecnologia i recursos. 
Per al segon quatrimestre d’aquest curs (febrer a juny de 2015) s’han formulat 17 propostes per complementar 
els prop de 75 cursos que ofereixen les entitats des de cadascun dels centres . 
Les propostes formatives que es proposen són complementàries a les que ofereixen les entitats, que en la seva 
majoria són de caràcter creatiu i de creixement personal. Així les propostes que es formulen directament des de 
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centres cívics van a reforçar les temàtiques de terra i fogons i tecnologia i recursos . 
Les propostes han estat pensades partint de les valoracions dels participants i dels suggeriments que han fet a 
través de les enquestes o directament a través del personal de centres cívics . 
Per a una millor gestió del calendari i del pressupost destinat a programació, els cursos es programen amb una 
durada màxima de 8 sessions, exceptuant alguns que per les seves característiques necessiten una certa 
continuïtat, en aquests casos s’amplien a 10 i 14 sessions. Es manté també la programació de cursos exprés 
d’una sola sessió per satisfer a aquell públic que no té tanta disponibilitat de temps . 
S’han donat continuïtat a propostes d’èxit com el  Ioga Sivananda o el de treu partit a la màquina de cosir, sempre 
he volgut escriure o conversa en anglès. Com a novetats destaquem el Bojos per córrer, horts en contenidors 
reciclats i pensem el món a través del cinema. 

Programa dinamització comunitària 

En aquest segon quatrimestre l'acció de la dinamització comunitària es centra principalment en  el treball A les 
Places!. 
Per altra banda, a Palou, es continua amb el projecte de cuina Passa’m la recepta. Amb les trobades anuals. 
Dins d’aquest programa també es contempla el suport a la gestió de la programació de les entitats de la junta de 
centre. 

Programa de difusió

En aquest segon quatrimestre es presenten dues exposicions del Fabricant Respostes. Mans i Mànigues, sobre 
la creació i Aprenc, Creo, Comparteixo en relació als tallers artesanals dels centres cívics .

SALUT I CREIXEMENT PERSONAL 

IOGA 
La pràctica del ioga té, per finalitat, retenir la vitalitat del cos per tal de fer minvar l’oportunitat de caure malalt. Al 
llarg del curs coneixeràs els principis d’aquest ioga integral: exercici adequat (asanas), respiració adequada 
(pranaiames), la relaxació adequada (Savasana), el pensament positiu i la meditació (Vedanta y Dhyana). 
Dilluns del 16 de febrer a l’1 de juny de 2015 de 19 a 20.30 h 
Preu: 58,38 euros (14 sessions) 
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60: 38,85 euros (14 sessions) 
A càrrec de Elisenda Guardiola 
Lloc: Centre Cívic Nord 

DESCOBREIX EL MINDFULNESS (Curs exprés) 
El mindfulness, també conegut com la “pràctica de l’atenció plena”, té l’origen en la fusió de conceptes orientals 
amb tècniques occidentals per viure d’una forma més harmònica amb el nostre present i les circumstàncies que 
ens envolten. A mateix temps ens proporciona eines per reduir l 'estrès i aconseguir calma mental i serenitat . 
Dimarts 17 de febrer de 2015 de 19 a 20.30 h 
Preu: 4,95 euros (1 sessió) 
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60: 3,70 euros (1 sessió) 
A càrrec de Montse Carbonell 
Lloc: Centre Cívic Palou 

BOJOS PER CÓRRER 
T’agrada sortir a córrer? Aquest curs et dóna les claus per a un bon entrenament i per reduir possibles lesions: 
des de tècniques de preparació, estiraments, posicions, etc....fins a com cal cuidar el nostre cos a través d’una 
alimentació saludable. 
Dimecres del 18 de febrer a l’11 de març de 2015 de 19 a 20.30 h 
Preu: 13,20 (4 sessions) 
Preu per a més joves ed 26 anys i més gran de 60: 9,88 euros (4 sessions) 
A càrrec de Club d'atletisme L'Aire 
Lloc: Centre Cívic Can Bassa

DE CAP A PEUS. MASSATGE PEL BENESTAR 
T’ agradaria tenir cura dels altres i de tu mateix? Si tens ganes d'aprendre tècniques senzilles i eficaces per 
alleujar dolors d'esquena, cames cansades, mal de cap, etc i aconseguir una relaxació profunda, vine a practicar 
i aprendre a fer un bon massatge, gaudiràs i els teus amics o familiars t’estaran molt agraïts . 
Divendres del 13 de febrer al 20 de març de 2015 de 19 a 21 h 
Preu: 39,60 euros (6 sessions) 
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60: 29,64 euros (6 sessions) 
A càrrec de Silvina Molina 
Lloc: Centre Cívic Can Gili

EXPRESSIÓ I CREATIVITAT 
SEMPRE HE VOLGUT ESCRIURE 
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Avançat 
Només hi ha una manera d’aprendre a escriure: escrivint. Si t’agrada això d’explicar històries però mai no trobes 
el moment, o si trobes a faltar algú amb qui compartir la teva afició, apunta’t al nostre grup d’escriptors en 
pràctiques i millora les teves narracions de la mà dels millors assessors literaris . Una cosa és segura: farem volar 
la imaginació i ens divertirem! 
Dimarts del 24 de febrer al 21 d’abril de 2015 de 19 a 21 h 
Preu: 52,80 euros (8 sessions) 
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60: 39,52 euros (8 sessions) 
A càrrec de Núria Soto 
Lloc: Centre Cívic Jaume Oller 

PRACTICA EL HANDMADE 
Propostes per a posar a prova les teves habilitats manuals ! 

TRANSFERÈNCIA D’IMATGES SOBRE FUSTA 
Aprèn una nova tècnica per decorar objectes amb les fotografies que més t’agradin, a través de la transferència 
sobre fusta. Treballarem a partir de planxes de fusta i coneixerem el procés per poder aplicar-lo a d’altres 
objectes (caixes, portes, mobles, etc.). 
Dimecres 4 de març de 2015 de 19 a 21 h 
Preu: 6,60 (1 sessió) 
Preu per a més joves ed 26 anys i més gran de 60: 4,94 euros (1 sessió) 
A càrrec de Glòria Gimènez 
Lloc: Centre Cívic Can Bassa

TERRA I FOGONS 
TOCATS PEL DOLÇ 
Recursos culinaris pels paladars més dolços ... 
Moltes de les festes tradicionals tenen un dolç o plat protagonista , en el cas de la Pasqua, les mones i els ous ho 
són. Per els més llaminers, hem preparat aquests dos tallers on ensenyarem tots els secrets per aprendre a 
recuperar la tradició de fer aquests dolços de forma artesana . 

OUS DE PASQUA 
Dimarts 17 de març de 2015 de 19 a 21 h 
Preu: 6,60 euros (1 sessió) 
Preu per a més joves ed 26 anys i més gran de 60: 4,94 euros (1 sessió) 
A càrrec de Aleix Blanch 
Lloc: Centre Cívic Can Gili 

MONES DE PASQUA 
Dimarts 24 de març de 2015 de 19 a 21 h 
Preu: 6,60 euros (1 sessió) 
Preu per a més joves de 26 anys i més gran de 60 anys: 4,94 euros 
(1 sessió) 
A càrrec de Aleix Blanch 
Lloc: Centre Cívic Can Gili

HAMBURGUESES GURMET (Curs exprés) 
Si ets fan de les hamburgueses però sempre les fas de la mateixa manera, aprèn noves formes de cuinar-les i 
posa-hi un toc original. 
Dimarts 24 de febrer de 2015 de 19 a 21 h 
Preu: 6,60 euros (1 sessió) 
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60: 4,94 euros (1 sessió) 
A càrrec d’Ángeles Mayoral, cuinera 
Lloc: Centre Cívic Can Gili 

CUINA GURMET 
Coneix algunes de les noves tendències de la cuina més gurmet. Aprendrem a treballar diferents maneres 
d’elaborar plats: el monocromatisme, la deconstrucció, etc. , i a associar sabors i textures diferents i originals. 
Cuina d’autor per a paladars exquisits , amb els utensilis que tens a casa teva . 
Dilluns del 2 de març al 20 d’abril de 2015 de 19 a 21 h 
Preu: 39,60 euros (6 sessions) 
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60: 29,64 euros (6 sessions) 
A càrrec d’Álvaro Brun, cuiner 
Lloc: Centre Cívic Can Gili 

UN CEREAL PER A CADA DIA 
Arròs, mill, fajol, quinoa, amarant, espelta, civada, ordi... Hi ha més cereals a part del blat. Vine a conèixer les 
seves propietats, les millors tècniques i receptes per cuinar-los o combinar-los, i la millor època de l’any per a 
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cadascun d’ells. 
Dimecres del 4 al 25 de març de 2015 de 19 a 21 h 
Preu: 26,40 euros (4 sessions) 
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60: 19,76 euros (4 sessions) 
A càrrec de Montse Palou 
Lloc: Centre Cívic Can Gili 

CUINA FÀCIL I LOW COST 
Tens poc temps i pocs calés, i no vols renunciar a bons àpats? Aquest és el teu curs. Cuina ràpida, gustosa i 
econòmica amb el que tinguis al rebost. 
Dijous del 5 de març al 16 d’abril de 2015 de 19 a 21 h 
Preu: 39,60 euros (6 sessions) 
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60:29,64 euros (6 sessions) 
A càrrec de Sergi Costa, cuiner 
Lloc: Centre Cívic Palou

HORTS EN CONTENIDORS RECICLATS 
Tens un petit espai a l’exterior de casa? Vols posar-hi un hort? Aprendrem a cultivar hortalisses en diferents tipus 
de contenidors destinats a llocs amb limitació d’espai, tot aplicant els principis de l’agricultura ecològica. 
Construirem els nostres propis contenidors, llavorers i caixons compostadors, prepararem els substrats més 
adients per les nostres plantes i aprendrem a regar -les i prevenir-les de plagues i malalties. 
Dimecres del 6 de maig al 10 de juny de 2015 de 18.30 a 20.30 h 
Preu: 39,60 euros (6 sessions) 
Preu per a més joves ed 26 anys i més gran de 60: 29,64 euros (6 sessions) 
A càrrec de Pere Batlle 
Lloc: Centre Cívic Nord

TECNOLOGIA I RECURSOS 
TREU PARTIT DE LA TEVA MÀQUINA DE COSIR 
Aprèn la tècnica de cosir a màquina i també a mà triant el teu propi recorregut : 
canviar cremalleres, sargir esqueixos, fer traus pels botons, transformar vestits, pantalons, camises,...(escurçant, 
estrenyent, ampliant, afegint...). Cosirem butxaques, vistes, vores, pinces, cintes, blondes...També podreu 
aprendre patronatge i fer-vos les vostres peces a mida i des de zero, fins i tot confeccionar ronyoneres, bosses, 
cortines, estovalles, fundes, roba infantil, etc. 
Tot és possible amb bones idees, un fil i una agulla! 
Dilluns del 16 de febrer al 4 de maig de 2015 de 18.30 a 20.30 h 
Preu: 66 euros (8 sessions) 
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60: 49,40 euros (8 sessions) 
Material a càrrec dels participants 
A càrrec de Sandra Guardiola de Cus Cus Barcelona  
Lloc: Centre Cívic Palou 
Curs anual subjecte a disponibilitat de places  

PENSEM EL MÓN A TRAVÉS DEL CINEMA 
Creus que el món canvia molt de pressa i no et dóna temps a reflexionar? A través de seqüències de pel·lícules 
del segle XXI, reflexionarem i debatrem conjuntament sobre problemàtiques actuals com: l’economia en un món 
globalitzat; democràcia, poder i ciutadania; identitats al segle XXI; o la comunicació en l’era digital. 
Dimarts del 17 de febrer al 10 de març de 2015 de 19 h a 21 h 
Preu: 26,40 euros (4 sessions) 
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60: 19,76 euros (4 sessions) 
A càrrec d’Adrià Estivill de Trama Serveis Culturals Assoc . 
Lloc: Centre Cívic Nord

CONVERSA EN ANGLÈS 
Vols seguir millorant el teu anglès? Aquest és el curs que necessites! Pràctic i amb una professora nativa que 
t’ajudarà en la pronunciació i en adquirir la fluïdesa que necessita el teu anglès ! 
Adreçat a persones amb coneixements d’anglès nivell intermediate . 
Dimecres de l 18 de febrer al 27 de maig de 2015 de 19.30 a 21 h 
Preu: 58.38 euros (14 sessions) 
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60: 38.85 euros (14 sessions) 
A càrrec de Tiffany Jones 
Lloc: Centre Cívic Nord 
Curs anual subjecte a disponibilitat de places  

CONVERSA EN ANGLÈS 
Vols seguir millorant el teu anglès? Aquest és el curs que necessites! Pràctic i amb una professora nativa que 
t’ajudarà en la pronunciació i en adquirir la fluïdesa que necessita el teu anglès ! 
Adreçat a persones amb coneixements d’anglès nivell intermediate . 
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Dijous de 26 de febrer al 4 de juny de 2015 de 19.30 a 21 h 
Preu: 58.38 euros (14 sessions) 
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60: 38.85 euros (14 sessions) 
A càrrec de Suzzane Brooman 
Lloc: Centre Cívic Jaume Oller 
Curs anual subjecte a disponibilitat de places

Els preus públics s’ha establert d’acord amb les ordenances fiscals de l’any  2015. Epígraf 9. Assistència a cursos 
, tallers i activitats als centres cívics, als equipaments i espais culturals, la Troca, el Gra, equipament juvenil, a 
Can Jonch, centre de cultura de pau i Roca Umbert. Essent emmarcats en el grup 1. De producció, que 
incideixen en les primeres produccions i en les realitzacions creatives individuals o de grup, proposats com 
activitat d’educació permanent. Apartat 1.c de segon nivell per hora: 3,30€ i  Apartat d ) 2.47€ per a menors de 
26 i majors de 60 anys.

En el cas dels cursos de 14 sessions s’aplica l’apartat a) de primer nivell per hora 2.78€ i l’apartat b) per a 
menors de 26 i majors de 60 anys, 1.85€.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
7777).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA FORÇOSA DEL CONTRACTE DEAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA FORÇOSA DEL CONTRACTE DEAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA FORÇOSA DEL CONTRACTE DEAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA FORÇOSA DEL CONTRACTE DE    
SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TELECOMUNICACIONS DE VEUSERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TELECOMUNICACIONS DE VEUSERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TELECOMUNICACIONS DE VEUSERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TELECOMUNICACIONS DE VEU,,,,    DADES IDADES IDADES IDADES I    
ACCÉS A INTERNET DELACCÉS A INTERNET DELACCÉS A INTERNET DELACCÉS A INTERNET DEL''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I ELS SEUS ORGANISMESAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I ELS SEUS ORGANISMESAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I ELS SEUS ORGANISMESAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I ELS SEUS ORGANISMES,,,,    LOTLOTLOTLOT    1111    
SERVEI DE VEU I DADES BASATS EN INFRAESTRUCTURES FIXES DE LSERVEI DE VEU I DADES BASATS EN INFRAESTRUCTURES FIXES DE LSERVEI DE VEU I DADES BASATS EN INFRAESTRUCTURES FIXES DE LSERVEI DE VEU I DADES BASATS EN INFRAESTRUCTURES FIXES DE L''''1111    DE GENERDE GENERDE GENERDE GENER    2015201520152015    
FINS ALFINS ALFINS ALFINS AL    30303030    DE JUNY DEDE JUNY DEDE JUNY DEDE JUNY DE 2015201520152015    FORMALITZAT AMB LFORMALITZAT AMB LFORMALITZAT AMB LFORMALITZAT AMB L ''''EMPRESATELEFÓNICA DE ESPAÑAEMPRESATELEFÓNICA DE ESPAÑAEMPRESATELEFÓNICA DE ESPAÑAEMPRESATELEFÓNICA DE ESPAÑA ,,,,SSSS....AAAA....UUUU....

1.- Mitjançant resolució d'Alcaldia núm. 1446/10  que va tenir lloc el dia 29 de novembre de 2010 es va 
adjudicar definitivament a l' empresa TELEFÓNICA DE ESPAÑA ,S.A.U. amb CIF A-82018474 el 
contracte de serveis plurianual per a la prestació del servei de telecomunicacions de veu, dades i 
accès a Internet de l' Ajuntament de Granollers i els seus organismes,lot 1 Servei de veu i dades, 
basats en infraestructures fixes per un import total màxim de 423.708,00 euros més 76.267,44 euros 
en concepte d'IVA (18%), el que fa un total de 499.975,44 euros,i amb un termini d'execució de 24 
mesos a partir de la formalització,amb possibilitat de pròrroga de 24 mesos, mitjançant procediment 
obert i tramitació ordinària.

2._La Junta de Govern Local, en sessió ordinària, de data de 23 d'abril de 2013 va acordar la 
modificació i aprovar la pròrroga del contracte de serveis de telecomunicacions de veu, dades i accés 
a internet de l'Ajuntament de Granollers i els seus organismes, lot 1 Servei de veu i dades basats en 
infraestructures fixes amb efectes1 de gener de 2013 fins el 31 de desembre de 2013 amb l'empresa 
TELEFÓNICA DE ESPAÑA ,S.A.U, per un import de 154.464,06 euros més 32.437,45 euros en 
concepte d'IVA, fent un total de 186.901,51 euros.

3._La Junta de Govern Local en data de 4 de març de 2014 es va aprovar la pròrroga del contracte de 
serveis de telecomunicacions de veu, dades i accés a internet de l'Ajuntament de Granollers i els seus 
organismes, lot 1 Servei de veu i dades basats en infraestructures fixes amb efectes1 de gener de 
2014 fins el 31 de setembre de 2013 amb l'empresa TELEFÓNICA DE ESPAÑA ,S.A.U. amb CIF 
A-82018474  per un import de 115.848,04 euros més 24.328,09 euros en concepte d'IVA (21%), fent 
un total de 140.176,13 euros.

4._La Junta de Govern Local en data de 2 de setembre de 2014 es va aprovar la pròrroga del 
contracte de serveis de telecomunicacions de veu, dades i accés a internet de l'Ajuntament de 
Granollers i els seus organismes, lot 1 Servei de veu i dades basats en infraestructures fixes amb 
efectes 1 d'octubre de 2014 fins el 31 de desembre de 2014 amb l'empresa TELEFÓNICA DE 
ESPAÑA ,S.A.U. amb CIF A-82018474  per un import de 38.616,02 euros més 8.109,36 euros en 
concepte d'IVA (21%), fent un total de 46.725,38 euros.

5._Atès l'informe favorable emès pel Cap del servei d'Informació i Comunicació,el servei de 
telecomunicacions de telefonia mòbil i fixe, es necessari per el bon funcionament de l'administració, 
per la qual cosa i atenent la impossibilitat de disposar de tota la documentació relativa a les 
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condicions tècniques que han de regir aquest contracte, es imprescindible tramitar la pròrroga forçosa 
del contracte de serveis per la prestació del servei de telecomunicacions de veu,dades i accés a 
internet de l'Ajuntament de Granollers i els seus organismes, d' infrastructures mòbils i fixes, amb les 
mateixes condicions pactades d'acord amb la petició expressa de l' empresa Telefonica de España 
SAU, i la necessitat de seguir prestant aquest servei per part de l'Ajuntament de Granollers i els seus 
organismes.

6._L' empresa TELEFÓNICA DE ESPAÑA ,S.A.U.ha presentat un escrit en  data 15 de desembre de 
2014 i registre d' entrada núm. 2014024309  indicant el seu interès en prorrogar forçosament el 
contracte fins el 30 de juny de 2015, amb les mateixes condicions establertes en el contracte actual .

7._D'acord amb l'informe favorable emès pel Cap del servei d'Informació i Comunicació,  de data 14 
de gener de 2015, es considera oportú prorrogar forçosament el contracte de serveis de 
telecomunicacions de veu, dades i accés a internet de l'Ajuntament de Granollers i els seus 
organismes, lot 1 Servei de veu i dades basats en infraestructures fixes, per un import de 77.232,03 
euros més 16.218,73 euros (21%IVA) fent un total de 93.450,76 i per el període de 1 de gener de 2015 
a 30 de juny de 2015, amb la següent imputació pressupostària:

Ajuntament H314.92040.22200        85.247,14 €
Patronat Museu H435.33320.22200          1.941,60 €
Granollers Escena          4.221,18 €
Granollers Promocions          2.040,84 €

---------------------------
Total..........................................          93.450,76€

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

Article 10 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s'aprova el Text refós de �

la Llei de contractes del sector públic pel que fa als contractes de serveis .
Article 23  del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s'aprova el Text refós de �

la Llei de contractes del sector públic pel que fa al termini de durada dels contractes i les seves 
pròrrogues.

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 pròrroga forçosa del contracte de serveis per a la prestació del servei de 
telecomunicacions de veu, dades i accés a internet de l'Ajuntament de Granollers i els seus 
organismes, lot 1 Servei de veu i dades basats en infrastructures fixes, amb efectes 1 de gener de 
2015 fins a 30 de juny de 2015, formalitzat amb l'empresa TELEFÓNICA DE ESPAÑA ,S.A.U. amb 
CIF A- 82018474 per un import  màxim de 77.232,03 euros més 16.218,73  euros en concepte d'IVA 
(21%), el que fa un total de 93.450,76 euros,  amb càrrec a les partides pressupostàries i els imports a 
continuació indicats:
 

Ajuntament H314.92040.22200        85.247,14  €
Patronat Museu H435.33320.22200           1.941,60 €
Granollers Escena           4.221,18 €
Granollers Promocions           2.040,84 €

---------------------------
Total..........................................          93.450,76 €

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-    Autoritzar la despesa de la pròrroga forçosa del contracte del servei de 
telecomunicacions de veu, dades i accés a internet de l' Ajuntament de Granollers i els seus 
organismes, lot 1 Servei de veu i dades basats en infraestructures fixes per un import màxim de 
77.232,03 euros més 16.218,73  euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 93.450,76 euros.

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.- Confeccionar els documents comptables ADRC  amb càrrec a les partides pressupostàries 
indicades en el primer punt d'aquest acord.

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.- Incorporar aquest acord com addenda al contracte núm. 90/2010 formalitzat amb data  1 de 
gener de 2013.
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CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.-     Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat 
d'interposar-hi els recursos corresponents.

SOBRE LA TAULASOBRE LA TAULASOBRE LA TAULASOBRE LA TAULA

 
8888).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA FORÇOSA DEL CONTRACTE DEAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA FORÇOSA DEL CONTRACTE DEAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA FORÇOSA DEL CONTRACTE DEAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA FORÇOSA DEL CONTRACTE DE    
SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TELECOMUNICACIONS DE VEUSERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TELECOMUNICACIONS DE VEUSERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TELECOMUNICACIONS DE VEUSERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TELECOMUNICACIONS DE VEU,,,,    DADES IDADES IDADES IDADES I    
ACCÉS A INTERNET DELACCÉS A INTERNET DELACCÉS A INTERNET DELACCÉS A INTERNET DEL''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I ELS SEUS ORGANISMESAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I ELS SEUS ORGANISMESAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I ELS SEUS ORGANISMESAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I ELS SEUS ORGANISMES,,,,    LOTLOTLOTLOT    2222    
SERVEI DE VEU I DADES BASATS EN INFRAESTRUCTURES MÒBILS DE LSERVEI DE VEU I DADES BASATS EN INFRAESTRUCTURES MÒBILS DE LSERVEI DE VEU I DADES BASATS EN INFRAESTRUCTURES MÒBILS DE LSERVEI DE VEU I DADES BASATS EN INFRAESTRUCTURES MÒBILS DE L''''1111    DE GENERDE GENERDE GENERDE GENER    2015201520152015    
FINS ALFINS ALFINS ALFINS AL    30303030    DE JUNY DEDE JUNY DEDE JUNY DEDE JUNY DE2015201520152015    FORMALITZAT AMB LFORMALITZAT AMB LFORMALITZAT AMB LFORMALITZAT AMB L''''EMPRESATELEFÓNICA MÓVILES DEEMPRESATELEFÓNICA MÓVILES DEEMPRESATELEFÓNICA MÓVILES DEEMPRESATELEFÓNICA MÓVILES DE    
ESPAÑAESPAÑAESPAÑAESPAÑA,,,,SSSS....AAAA....UUUU....

1.- Mitjançant  resolució d' Alcaldia núm. 1446/10 de data 29 de novembre de 2010, es va adjudicar 
definitivament a l' empresa TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA,S.A.U.  amb CIF A-78923125, el 
contracte de serveis plurianual per a la prestació del servei de telecomunicacions  de veu, dades i 
accés a internet de l' Ajuntament de Granollers i els seus organismes, lot 2 Servei de veu i dades 
basats en infraestructures mòbils, per un import total màxim de 75.367,92 euros més 13.566,23 euros 
en concepte d'IVA (18%), el que fa un total de 88.934,15 euros i amb un termini d'execució de 24 
mesos a partir de la formalització,amb possibilitat de pròrroga de 24 mesos més, mitjançant 
procediment obert i tramitació ordinària.

2.-La Junta de Govern Local, en sessió ordinària, de data de 26 de març de 2013 va acordar aprovar 
la pròrroga del contracte del servei de telecomunicacions de veu, dades i accés a internet de l' 
Ajuntament de Granollers i els seus organismes, lot 2 Servei de veu i dades basats en infraestructures 
mòbils, amb efectes 1 de gener de 2013 fins el 31 de desembre de 2013 amb l'empresa TELEFÓNICA 
MÓVILES ESPAÑA,S.A.U.  amb CIF A-78923125,per un import de 37.683,96 euros més 7.913,63 
euros en concepte d'IVA, fent un total de 45.597,59 euros.

3.- La  Junta de Govern Local en data de 4 de març de 2014 es va aprovar la pròrroga del contracte 
del servei de telecomunicacions de veu, dades i accés a internet de l' Ajuntament de Granollers i els 
seus organismes, lot 2 Servei de veu i dades basats en infraestructures mòbils, amb efectes de l'1 de 
gener de 2014 fins 30 de setembre de 2014 formalitzat amb l'empresa TELEFÓNICA MÓVILES 
ESPAÑA,S.A.U.  amb CIF A-78923125 per un import màxim de 28.262,96 euros més 5.935,22 euros 
en concepte d'IVA (21%),el que fa un total de 34.198,18 euros 

4._La Junta de Govern Local en data de 9 de setembre de 2014 es va aprovar la pròrroga del 
contracte de serveis de telecomunicacions de veu, dades i accés a internet de l'Ajuntament de 
Granollers i els seus organismes, lot 2 Servei de veu i dades basats en infraestructures móvils amb 
efectes 1 d'octubre de 2014 fins el 31 de desembre de 2014 amb l'empresa TELEFÓNICA MÓVILES 
DE ESPAÑA ,S.A.U. amb CIF A-78923125 per un import de 9.420,99 euros més 1.978,41 euros en 
concepte d'IVA (21%), fent un total de 11.399,40 euros.

5._Atès l'informe favorable emès pel Cap del servei d'Informació i Comunicació,el servei de 
telecomunicacions de telefonia mòbil i fixe, es necessari per el bon funcionament de l'administració, 
per la qual cosa i atenent la impossibilitat de disposar de tota la documentació relativa a les 
condicions tècniques que han de regir aquest contracte, es imprescindible tramitar la pròrroga forçosa 
del contracte de serveis per la prestació del servei de telecomunicacions de veu,dades i accés a 
internet de l'Ajuntament de Granollers i els seus organismes, d' infrastructures mòbils i fixes, amb les 
mateixes condicions pactades d'acord amb la petició expressa de l' empresa Telefonica Móviles de 
España SAU, i la necessitat de seguir prestant aquest servei per part de l'Ajuntament de Granollers i 
els seus organismes.

6._L' empresa TELEFÓNICA MÓVILES DE ESPAÑA ,S.A.U.ha presentat un escrit en  data 15 de 
desembre de 2014 i registre d' entrada núm. 2014024311  indicant el seu interès en prorrogar 
forçosament el contracte fins el 30 de juny de 2015, amb les mateixes condicions establertes en el 
contracte actual.

7._D'acord amb l'informe favorable emès pel Cap del servei d'Informació i Comunicació,  de data 14 
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de gener de 2015, es considera oportú prorrogar forçosament el contracte de serveis de 
telecomunicacions de veu, dades i accés a internet de l'Ajuntament de Granollers i els seus 
organismes, lot 2 Servei de veu i dades basats en infraestructures mòvils, per un import de 18.841,98 
euros més 3.956,82 euros (21%IVA) fent un total de 22.798,80 i per el període de 1 de gener de 2015 
a 30 de juny de 2015, amb la següent imputació pressupostària:

TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U. (A78923125)
Partida pressupostària Descripció Import gener- juny  

2015
H100 92000 22200 TELÈFON ÀREA GOVERN I ECONOMIA 1.333,34
H111 91210 22200 TELÈFON CONSISTORI 4.616,78
H160 24100 22200 TELÈFON PROMOCIÓ ECONÒMICA 250,00
H200 92070 22200 TELÈFON PLANIF. I CIUTADANA 798,76
H260 92020 22200 TELÈFON SUPORT INFORMÀTIC 733,34
H302 15001 22200 TELÈFON DIR. I ADMIN. TERRITORI 773,34
H310 16902 22200 TELÈFON GRAL. SERVEIS, V.P. I 

MOBILITAT
883,00

H312 15322 22200 TELÈFON U.O.S. 875,00
H314 92040 22200 TELÈFON EDIFICIS ADMINISTRATIUS 6.425,00
H320 13000 22200 TELÈFON GRAL. SEGURETAT 

CIUTADANA
1.033,34

H350 17000 22200 TELÈFON MEDI AMBIENT 625,00
H410 32001 22200 TELÈFON GRAL.EDUCACIÓ 766,66
H420 34000 22200 TELÈFON ADMIN.ESPORTS 1.750,00
H430 33000 22200 TELÈFON ADMIN. CULTURA I 

COMUNICACIÓ
933,34

H431 33811 22200 TELÈFON COMISSIÓ FESTA MAJOR 326,66
H450 31100 22200 TELÈFON SALUT PUBLICA I CONSUM 550,00

                                                                                                    Total Ajuntament                    22.673,46

H435 33320 22200 TELEFON ADMINISTRACIO MUSEU 62,67
H436 33330 22200 TELEFON LA TELA 62,67

                                                                                                  Total Museu                     125,34

  TOTAL (01/1 A 30/06)     22.798,80 euros

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

Article 10 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s'aprova el Text refós de �

la Llei de contractes del sector públic pel que fa als contractes de serveis .
Article 23  del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s'aprova el Text refós de �

la Llei de contractes del sector públic pel que fa al termini de durada dels contractes i les seves 
pròrrogues.

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 pròrroga forçosa del contracte de serveis per a la prestació del servei de 
telecomunicacions de veu, dades i accés a internet de l'Ajuntament de Granollers i els seus 
organismes, lot 2 Servei de veu i dades basats en infrastructures mòvils, amb efectes 1 de gener de 
2015 fins a 30 de juny de 2015, formalitzat amb l'empresa TELEFÓNICA MÓVILES DE ESPAÑA 
,S.A.U. amb CIF A- 78923125 per un import  màxim de 18.841,98 euros més 3.956,82  euros en 
concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 22.798,80 euros,  amb càrrec a les partides 
pressupostàries i els imports a continuació indicats :
 

TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U. (A78923125)
Partida pressupostària Descripció Import gener- juny  

2015
H100 92000 22200 TELÈFON ÀREA GOVERN I ECONOMIA 1.333,34
H111 91210 22200 TELÈFON CONSISTORI 4.616,78
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H160 24100 22200 TELÈFON PROMOCIÓ ECONÒMICA 250,00
H200 92070 22200 TELÈFON PLANIF. I CIUTADANA 798,76
H260 92020 22200 TELÈFON SUPORT INFORMÀTIC 733,34
H302 15001 22200 TELÈFON DIR. I ADMIN. TERRITORI 773,34
H310 16902 22200 TELÈFON GRAL. SERVEIS, V.P. I 

MOBILITAT
883,00

H312 15322 22200 TELÈFON U.O.S. 875,00
H314 92040 22200 TELÈFON EDIFICIS ADMINISTRATIUS 6.425,00
H320 13000 22200 TELÈFON GRAL. SEGURETAT 

CIUTADANA
1.033,34

H350 17000 22200 TELÈFON MEDI AMBIENT 625,00
H410 32001 22200 TELÈFON GRAL.EDUCACIÓ 766,66
H420 34000 22200 TELÈFON ADMIN.ESPORTS 1.750,00
H430 33000 22200 TELÈFON ADMIN. CULTURA I 

COMUNICACIÓ
933,34

H431 33811 22200 TELÈFON COMISSIÓ FESTA MAJOR 326,66
H450 31100 22200 TELÈFON SALUT PUBLICA I CONSUM 550,00

                                                                                                    Total Ajuntament                    22.673,46

H435 33320 22200 TELEFON ADMINISTRACIO MUSEU 62,67
H436 33330 22200 TELEFON LA TELA 62,67

                                                                                                  Total Museu                     125,34

  TOTAL (01/1 A 30/06)     22.798,80 euros

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-    Autoritzar la despesa de la pròrroga forçosa del contracte del servei de 
telecomunicacions de veu, dades i accés a internet de l' Ajuntament de Granollers i els seus 
organismes, lot 2 Servei de veu i dades basats en infraestructures mòbils per un import màxim de 
18.841,98 euros més 3.956,82  euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 22.798,80 euros.

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.- Confeccionar els documents comptables ADRC  amb càrrec a les partides pressupostàries 
indicades en el primer punt d'aquest acord.

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.- Incorporar aquest acord com addenda al contracte núm. 90/2010 formalitzat amb data  1 de 
gener de 2013.

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

SOBRE LA TAULASOBRE LA TAULASOBRE LA TAULASOBRE LA TAULA

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

9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ DE SUBSTITUCIÓ DE LA TAPADICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ DE SUBSTITUCIÓ DE LA TAPADICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ DE SUBSTITUCIÓ DE LA TAPADICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ DE SUBSTITUCIÓ DE LA TAPA    
DE REGISTRE DE LDE REGISTRE DE LDE REGISTRE DE LDE REGISTRE DE L ''''ARQUETA EXISTENT AL CARRER RAFAEL CASANOVAARQUETA EXISTENT AL CARRER RAFAEL CASANOVAARQUETA EXISTENT AL CARRER RAFAEL CASANOVAARQUETA EXISTENT AL CARRER RAFAEL CASANOVA ,,,,    52525252    ((((PREPREPREPRE----292292292292----14141414))))

1r. Atès  la necessitat de realitzar diversos treballs menor 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 sol·licita a aquest 
Consorci pressupost per a realitzar el canvi del marc i tapa de registre d'arqueta existent al c. Rafael 
de Casanova, 52.

2n. El Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs, amb data 15 d'octubre de 2014, va 
presentar  el pressupost sol·licitat per un import total de 472,01 € (IVA inclòs).
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3r. En data 24 d'octubre de 2014 el tècnic municipal responsable del Servei de clavegueram,  amb el 
vistiplau del regidor, comunica al Consorci la conformitat amb el pressupost presentat i n'ordena la 
seva execució.

4t. El dia 6 de novembre de 2014 s'executen satisfactòriament els treballs de reparació de l'embornal 
existent.

5è. El dia 22 de desembre de 2014, el Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs ha 
presentat factura  - número de registre 182187 - i certificació pels treballs realitzats :

Número factura: 
658/14 390,09 € 81,92 € 472,01 €

6è. En data 20 de gener de 2014, el tècnic municipal responsable del servei de clavegueram informa 
favorablement a aquesta certificació i factura.

7è. Existeix consignació pressupostària a la partida H311.16120.61904 - operació comptable AD  
201400043148.

8è. Es constata que la despesa ha estat disposada, executada i comprovada la correcta prestació del 
servei dins de l'exercici 2014, per la qual cosa és més adient la seva inclusió dins de l'execució 
pressupostària de l'any 2014 que del 2015.

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 de substitució de la tapa de registre de l'arqueta 
existent al carrer de Rafael de Casanova, 52, i reconèixer l'obligació per un import total de 
472.01euros, amb càrrec al pressupost de l'exercici 2014 (número d'operació comptable 
O-201000104463), 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 
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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 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----306306306306----307307307307----312312312312----313313313313))))

1r.  Es va tenir coneixement de la necessitat de substituir de tapes de pou de registre al mig d 'un camp 
de Palou i  al carrer Severo Ochoa ; de la necessitat de reparació d'un pou de registre al carrer Galileu 
Galilei i de reparar un clavegueró de sobreeixides de la reixa de drenatge del passeig Fluvial  

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

PRE_313_14 per reparar un pou sense tapa localitzat al mig d'un camp de Palou,  per un import de 
427,21 € més 89,71 € d'IVA que fan un total de 516,92 €.
PRE_306_14 per a canviar tapa de registre del pou existent al carrer Severo Ochoa, número 46, per 
un import de 420,00 més 88,20 € d'IVA que fan un total de 508,20 €.
PRE_307_14 per reparar un pou de registre de la xarxa de clavegueram propera al carrer de Galileu 
Galilei, per un import de 893,98 € més 187,73 € d'IVA que fa un total de 1.081,71 €.
PRE_312_14 per reparar clavegueró de sobreeixides de la reixa de drenatge del passeig Fluvial, per 
un import de 291,84 € més 61,29 € d'IVA que fa un total de 353,12 €.

3r. El tècnic municipal responsable del Servei de clavegueram va comunicar  al Consorci, en data 10 
de novembre de 2014  la conformitat amb el pressupost presentat i en va ordenar la seva execució.

4t. Durant la segona quinzena de novembre 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 22 de desembre  de 2014, el Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs ha 
presentat factura per un import total de 2.033,03 €, més 426,94 €, que fan un total de 2.459,97 € pels 
treballs realitzats: número de factura 657/14

7è. En data 20 de gener  de 2015, 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 AD  
201400043148.

9è. Es constata que la despesa ha estat disposada, executada i comprovada la correcta prestació del 
servei dins de l'exercici 2014, per la qual cosa és més adient la seva inclusió dins de l'execució 
pressupostària de l'any 2014 que del 2015.

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
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-  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_306-307-312-313_14  i reconèixer l'obligació per un import total de 2.459,97 
euros,  amb càrrec al pressupost de l'exercici 2014 (número d'operació comptable O-201400104462), 
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

 
11111111).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A  ACCEPTAR LDICTAMEN RELATIU A  ACCEPTAR LDICTAMEN RELATIU A  ACCEPTAR LDICTAMEN RELATIU A  ACCEPTAR L''''AJUT DE SUPORT TÈCNIC ATORGAT PER LAAJUT DE SUPORT TÈCNIC ATORGAT PER LAAJUT DE SUPORT TÈCNIC ATORGAT PER LAAJUT DE SUPORT TÈCNIC ATORGAT PER LA    
DIPUTACIÓ DE BARCELONA DINS DE LA CONVOCATÒRIA DEL CATÀLEG DE SERVEISDIPUTACIÓ DE BARCELONA DINS DE LA CONVOCATÒRIA DEL CATÀLEG DE SERVEISDIPUTACIÓ DE BARCELONA DINS DE LA CONVOCATÒRIA DEL CATÀLEG DE SERVEISDIPUTACIÓ DE BARCELONA DINS DE LA CONVOCATÒRIA DEL CATÀLEG DE SERVEIS    2014201420142014    
DEL PLADEL PLADEL PLADEL PLA    """"XARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALS    2012201220122012----2015201520152015""""    PER A LES ACTUACIONS INCLOSES APER A LES ACTUACIONS INCLOSES APER A LES ACTUACIONS INCLOSES APER A LES ACTUACIONS INCLOSES A    
LLLL''''ÀMBIT DÀMBIT DÀMBIT DÀMBIT D''''ACTUACIÓ DE LACTUACIÓ DE LACTUACIÓ DE LACTUACIÓ DE L ''''ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITATÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITATÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITATÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

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

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

3r L'Ajuntament de Granollers, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 18 de març de 
2014, es va acollir a l'esmentada convocatòria pública per a l'atorgament d'ajut de suport tècnic, en el 
marc del Catàleg de concertació de l'any 2014 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", per a 
l'actuació que es detallen a continuació, i es va trametre la sol·licitud a través del Portal de tràmits dels 
ens locals i altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa de la Diputació .

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

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



20

PROGRAMA DE 
CONCERTACIÓ

NOM DEL RECURS NOM ACTUACIÓ DEMANADA

Canvi climàtic i 
sostenibilitat

Promoció de mesures per a una 
gestió ambiental i econòmica 
sostenible dels recursos locals

Suport a la valoració tècnica de la 
propera licitació del contracte per a la 
recollida de residus i neteja viària

4t En data 15 de gener de 2015, amb registre d'entrada núm. 568, la Diputació de Barcelona 
comunica que per Decret del Vicepresident tercer i president delegat de l'Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, en data 22 de desembre de 2014 (ref. reg. 2014/9067), es va aprovar el següent recurs 
tècnic, consistent en la redacció de plans, projectes i informes, en el marc del règim regulador del 
Catàleg de serveis 2014 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015"

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

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

PROGRAMA  RECURS  ACTUACIÓ Codi XGL

Canvi climàtic i 
sostenibilitat

Promoció de mesures 
per a una gestió 
ambiental i econòmica 
sostenible dels recursos 
locals

Suport a la valoració tècnica 
de la propera licitació del 
contracte per a la recollida de 
residus i neteja viària

14/Y/113070

Així mateix, en aquest mateix Decret es va establir que, atès que en la sol·licitud s'han definit l'abast i 
les condicions en què s'ha de transferir el recurs de la Diputació, el suport es considera acceptat per 
l'ens beneficiari i la Diputació pot procedir a l'adopció dels actes corresponents per dur a terme 
l'execució de l'actuació, i va autoritzar l'assignació de recursos humans i materials que el centre gestor 
estimi oportuns, per satisfer adequadament la sol·licitud de l 'ens, i que es concreten en:
- Es dur a terme un contracte menor amb l'objecte de donar suport a la valoració tècnica de la 

propera licitació del contracte per a la recollida de residus i neteja viària de Granollers, per import 
de 2.990,00 € més 627,90 € - total de 3.617,90 €.

- Adjudicatari: Estudi Ramon Folch i Associats, SL
- Termini d'execució: 31 d'octubre de 2015
- Règim pagament: un cop finalitzat el treball

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

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

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .... Acceptar els recursos tècnics atorgat per la Diputació de Barcelona, en el marc del règim 
regulador del Catàleg de serveis 2014 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", consistent en  el 
suport a la valoració tècnica de la propera licitació del contracte per a la recollida de residus i neteja 
viària de Granollers, de conformitat amb els antecedents esmentats i els fonaments invocats. 
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SUPORT RECURS TÈCNICSUPORT RECURS TÈCNICSUPORT RECURS TÈCNICSUPORT RECURS TÈCNIC ::::

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

PROGRAMA  RECURS  ACTUACIÓ Codi XGL

Canvi climàtic i 
sostenibilitat

Promoció de mesures 
per a una gestió 
ambiental i econòmica 
sostenible dels recursos 
locals

Suport a la valoració tècnica 
de la propera licitació del 
contracte per a la recollida de 
residus i neteja viària

14/Y/113070

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
12121212).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA TITULARITAT DE LES PARADESDICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA TITULARITAT DE LES PARADESDICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA TITULARITAT DE LES PARADESDICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA TITULARITAT DE LES PARADES    
NÚMERO NÚMNÚMERO NÚMNÚMERO NÚMNÚMERO NÚM....    30303030    IIII    31313131,,,,    MAGATZEMMAGATZEMMAGATZEMMAGATZEM    33333333    IIII    1111////30303030    PARTS DE LA CAMBRA COMUNA DE LA CARNPARTS DE LA CAMBRA COMUNA DE LA CARNPARTS DE LA CAMBRA COMUNA DE LA CARNPARTS DE LA CAMBRA COMUNA DE LA CARN    
DEL MERCAT MUNICIPAL DE SANT CARLESDEL MERCAT MUNICIPAL DE SANT CARLESDEL MERCAT MUNICIPAL DE SANT CARLESDEL MERCAT MUNICIPAL DE SANT CARLES ....

En data 16 de desembre de 2014 , el senyor David Rovellat Costas,  amb DNI 46229260L, sol·licita el 
traspàs de la concessió administrativa de les parades número núm. 30 i 31, del magatzem número 33 i 
de 1/30 parts de la cambra comuna de la carn del  Mercat Municipal de Sant Carles,  destinada a 
l'article de "Cansaladeria",  que fins aquest moment era de titularitat del senyor Gonzalo Sánchez 
Bravo.

La junta de govern de l'Associació de Venedors del Mercat de Sant Carles ha emès informe favorable 
a aquest traspàs, per escrit de data  4 de desembre de  2014, tal com disposa l'apartat 3.c de l'article 
76 del Reglament del Mercat.

En aquest traspàs es compleixen les condicions determinades pels articles 28 a 35 del Reglament del 
Mercat, i atès que es realitzat per un import de 2.500,00 €, d'acord amb l'article 35 del reglament 
esmentat correspon el 10% d'aquest import a l'ajuntament (250,00 €).

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

D'acord amb el Reglament del Mercat Municipal de Sant Carles, aprovat  per acord de Ple de data  1.
29 d'abril de 2008, (BOPB  número 5150 11/06/08) i modificat per acord de Ple de data 25 de juny 
de 2013 (BOPB 20/09/13).

D'acord amb  l'article 25 de la Llei 7/85, de 9 d'abril, de Bases del Règim Local, modificat per la 2.
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local,  el 
municipi exercirà competències pròpies, en el termes de la legislació de l’Estat i de les Comunitats 
Autonòmes:  i) Fires, proveïments, mercats, llotges  i comerç ambulant.

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 titularitat de  de les parades número núm. 30 i 31, del magatzem 
número 33 i de 1/30 parts de la cambra comuna de la carn del  Mercat Municipal de Sant Carles,   al 
senyor David Rovellat Costas,  amb DNI 46229260L dedicada a l'activitat de "Cansaladeria".

SegonSegonSegonSegon....- Liquidar al senyor David Rovellat Costas, la quantitat de 250,00 € en concepte de tràspas de 
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parada Mercat Municipal de Santa Carles.

TercerTercerTercerTercer ....----    Noticar aquest acord al senyor David Rovellat Costas i al senyor Gonzalo Sánchez Bravo  

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

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

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

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

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

 APROVAT PER UNANIMITAT

 
13131313).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA TITULARITAT DE LES PARADESDICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA TITULARITAT DE LES PARADESDICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA TITULARITAT DE LES PARADESDICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA TITULARITAT DE LES PARADES    
NÚMERO NÚMNÚMERO NÚMNÚMERO NÚMNÚMERO NÚM....    49494949,,,,    50505050    IIII    51515151,,,,IIII    2222////12121212,,,,5555    PARTS DE LA CAMBRA COMUNA DE FRUITA I VERDURAPARTS DE LA CAMBRA COMUNA DE FRUITA I VERDURAPARTS DE LA CAMBRA COMUNA DE FRUITA I VERDURAPARTS DE LA CAMBRA COMUNA DE FRUITA I VERDURA    
DEL MERCAT MUNICIPAL DE SANT CARLESDEL MERCAT MUNICIPAL DE SANT CARLESDEL MERCAT MUNICIPAL DE SANT CARLESDEL MERCAT MUNICIPAL DE SANT CARLES ....

En data 9 de desembre de 2014 , el senyor  José Rueda Roma,  amb DNI 47706505C, sol·licita el 
traspàs de la concessió administrativa de les parades número núm. 49, 50 i 51 i de 2/12,5 parts de la 
cambra comuna de fruita i verdura del  Mercat Municipal de Sant Carles,  destinada a l'article de 
"Fruita i verdura",  que fins aquest moment era de titularitat de  la societat Persab.

La junta de govern de l'Associació de Venedors del Mercat de Sant Carles ha emès informe favorable 
a aquest traspàs, per escrit de data  4 de desembre de  2014, tal com disposa l'apartat 3.c de l'article 
76 del Reglament del Mercat.

En aquest traspàs es compleixen les condicions determinades pels articles 28 a 35 del Reglament del 
Mercat, i atès que es realitzat per un import de 3.500,00 €, d'acord amb l'article 35 del reglament 
esmentat correspon el 10% d'aquest import a l'ajuntament (350,00 €).

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

D'acord amb el Reglament del Mercat Municipal de Sant Carles, aprovat  per acord de Ple de data  1.
29 d'abril de 2008, (BOPB  número 5150 11/06/08) i modificat per acord de Ple de data 25 de juny 
de 2013 (BOPB 20/09/13).

D'acord amb  l'article 25 de la Llei 7/85, de 9 d'abril, de Bases del Règim Local, modificat per la 2.
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local,  el 
municipi exercirà competències pròpies, en el termes de la legislació de l’Estat i de les Comunitats 
Autonòmes:  i) Fires, proveïments, mercats, llotges  i comerç ambulant.

Es proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern Local ::::    
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PrimerPrimerPrimerPrimer ....----Autoritzar el traspàs de la titularitat de  de les parades número núm.49, 50 i 51 i de 2/12,5 
parts de la cambra comuna de fruita i verdura del  Mercat Municipal de Sant Carles,   al senyor José 
Rueda Roma,  amb DNI 47706505C dedicada a l'activitat de "Fruita i Verdura".

SegonSegonSegonSegon....- Liquidar al senyor  José Rueda Roma, la quantitat de 350,00 € en concepte de tràspas de 
parada Mercat Municipal de Santa Carles.

TercerTercerTercerTercer ....----    Noticar aquest acord al senyor José Rueda Roma i a la societat Persab. 

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

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

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

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

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

 APROVAT PER UNANIMITAT

 
14141414).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A 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    1187118711871187    DELDELDELDEL    
MERCAT SETMANAL DEL DIJOUSMERCAT SETMANAL DEL DIJOUSMERCAT SETMANAL DEL DIJOUSMERCAT SETMANAL DEL DIJOUS

En data 15 de gener de 2015, la senyora Carmen Amador Santiago, amb NIF 45936377H,  titular de la 
parada número 1187 del mercat setmanal del dijous, de 2 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 Luisa Santiago 
Jiménez, amb  NIF 45475366L, que és la seva mare.

La senyora Carmen Amador Santiago, 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 cessament de 
l'activitat de venedor ambulant.

La senyora Luisa Santiago 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 Santiago 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:
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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 1187 del mercat setmanal del dijous, de 2 ml, per a 
la venda de roba de dona,  de la qual és titular la senyora Carmen Amador Santiago, - NIF 
45936377H.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Atorgar la llicència per a la venda de roba de dona en el mercat setmanal del dijous, a la 
parada 1187 de 2 ml, a la senyora Luisa Santiago Jiménez, amb NIF 45475366L 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 Carmen Amador Santiago i al senyor Luisa Santiago 
Jiménez.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
15151515).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA PARADADICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA PARADADICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA PARADADICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA PARADA    1096109610961096    DEL MERCATDEL MERCATDEL MERCATDEL MERCAT    
SETMANAL DEL DIJOUSSETMANAL DEL DIJOUSSETMANAL DEL DIJOUSSETMANAL DEL DIJOUS     

En data 18 de desembre de 2014 el senyor Luis Muñoz Giménez, amb DNI 47151369N,  titular de la 
parada número 1096 del mercat setmanal del dijous, de 6 metres lineals, per a la venda de bijuteria, 
ha presentat una sol·licitud de traspàs de la senyora Isabel Santiago Santiago, amb DNI 47167221V  
que és la seva dona.

El senyor Luis Muñoz 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 cessament de l'activitat de venedor ambulant

La senyora Isabel Santiago 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 la senyora  Santiago resta exempta del pagament de la taxa per la 
transmissió de l'activitat comercial de venda no sedentària, per ser cònjuge.

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
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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 1096 del mercat setmanal del dijous, de 6 ml, per a 
la venda de bijueteria,  de la qual és titular el senyor Luis Muñoz Giménez, - NIF 47151369N.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Atorgar la llicència per a la venda de bijuteria en el mercat setmanal del dijous, a la parada 
1096 de 6 ml, a la senyora Isabel Santiago Santiago, amb NIF 47167221V 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 Luis Muñoz Giménez  i a senyora Isabel Santiago Santiago .

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
16161616).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA PARADADICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA PARADADICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA PARADADICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA PARADA    1191119111911191    DEL MERCATDEL MERCATDEL MERCATDEL MERCAT    
SETMANAL DEL DIJOUSSETMANAL DEL DIJOUSSETMANAL DEL DIJOUSSETMANAL DEL DIJOUS     

En data 16 de desembre de 2014 el senyor  Ahmed Choural Chourak, amb DNI 47815917K,  titular de 
la parada número 1191 del mercat setmanal del dijous, de 3 metres lineals, per a la venda de roba 
texana, ha presentat una sol·licitud de traspàs de la senyor Mohamed Larbi Chourak Chaachae,  amb 
DNI 47722885R, que és el seu fill.

El senyor  Admed Chourak Chourak, 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 Mohamed Larbi Chourak Chaachae 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 Chourak 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 
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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 1191 del mercat setmanal del dijous, de 3 ml, per a 
la venda de roba texana,  de la qual és titular el senyor Ahmed Chourak Chourak, - NIF 47815917K.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Atorgar la llicència per a la venda de roba texana en el mercat setmanal del dijous, a la 
parada 1191 de 3 ml, al  senyor Mohamed Larbi Chourak Chaachae, amb NIF 47722885R 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 senyorAhmed Chourak Chourak  i al senyor Mohamed Larbi 
Chourak Chaachae

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
17171717).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA PARADADICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA PARADADICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA PARADADICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA PARADA    1338133813381338    DEL MERCATDEL MERCATDEL MERCATDEL MERCAT    
SETMANAL DEL DIJOUSSETMANAL DEL DIJOUSSETMANAL DEL DIJOUSSETMANAL DEL DIJOUS

En data 29 de desembre de 2014 el senyor Ahmed Moussaoui Uaunot, amb DNI 47869909D,  titular 
de la parada número 1338 del mercat setmanal del dijous, de 5 metres lineals, per a la venda de 
marroquineria, ha presentat una sol·licitud de traspàs de la parada a favor del senyor Mohammed 
Jellouli Harroudi, amb NIF 47867941L.

El senyor Ahmed Moussaoui Uaunot 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 Mohammed Jellouli Harroudi 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 1338 5 ml * 600,00 € = 3.000,00 €

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 
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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 1338 del mercat setmanal del dijous, de 5 ml, per a 
la venda de marroquineria, de la qual és titular el senyor Ahmed Moussaoui Uaunot, amb DNI 
47869909D.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Atorgar la llicència per a la venda de marroquineria en el mercat setmanal del dijous, a la 
parada 1338 de 5 ml, al senyor Mohammed Jellouli Harroudi, amb NIF  47867941L, 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 Mohammed Jellouli Harroudi la taxa per transmissió de l'activitat comercial 
de venda no sedentària prevista per l'Ordenança Fiscal 2.16 epígraf 6:

parada 1338 5 ml * 600,00 € = 3.000,00 €

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-     Notificar aquest acord al senyor Ahmed Moussaoui Uaunot,  i al senyor Mohammed Jellouli 
Harroudi.

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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18181818).-).-).-).-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) -) -) -) -        MESOSMESOSMESOSMESOS    
DDDD''''OCTUBRE A DESEMBREOCTUBRE A DESEMBREOCTUBRE A DESEMBREOCTUBRE A DESEMBRE     ----        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  14 de gener de 2014,  l'inspector en cap de la Policia Local ha emès informe 
relatiu als ingressos  declarats per Granollers Promocions corresponents als mesos d'octubre, 
novembre i desembre 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 

octubre 61 375 8 0 1.031,50 € 45.087,00 €

novembre 50 316 0 0 1.121,20 € 37.741,20 €

desembre 54 247 2 0 2.630,60 € 32.141,48 €

TOTAL 154 888 8 0 114.969,68 €

En la realització del servei hi hagut un cost  de 770,56 € 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:

octubre 300,89 €
novembre 256,40 €
desembre 213,27 €

Existeix disposició pressupostària a  la partida H322.13350.22799 - treballs empreses retirada de 
vehicles - per atendre les 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.

Es constata que la despesa ha estat disposada, executada i comprovada la correcta prestació del 
servei dins de l'exercici 2014, per la qual cosa és més adient la seva inclusió dins de l'execució 
pressupostària de l'any 2014 que del 2015.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret
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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)-  octubre a 
desembre 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 

octubre 61 375 8 0 1.031,50 € 45.087,00 €

novembre 50 316 0 0 1.121,20 € 37.741,20 €

desembre 54 247 2 0 2.630,60 € 32.141,48 €

TOTAL 154 888 8 0 114.969,68 €

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Imputar  aquest drets reconeguts (114.969,68 €) 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 770,56 € a Granollers Promocions en 
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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 .

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
 

19191919).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERODICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERODICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERODICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO    1111    DE LES OBRESDE LES OBRESDE LES OBRESDE LES OBRES    
DEL PROJECTE DDEL PROJECTE DDEL PROJECTE DDEL PROJECTE D''''ADEQUACIÓ VORERA DADEQUACIÓ VORERA DADEQUACIÓ VORERA DADEQUACIÓ VORERA D''''ACCÉS A HABITATGES A LA CARRETERA RIBESACCÉS A HABITATGES A LA CARRETERA RIBESACCÉS A HABITATGES A LA CARRETERA RIBESACCÉS A HABITATGES A LA CARRETERA RIBES    ----    
JOANOT MARTORELLJOANOT MARTORELLJOANOT MARTORELLJOANOT MARTORELL ,,,,    A FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE L ''''EMPRESA SERXAREMPRESA SERXAREMPRESA SERXAREMPRESA SERXAR ,,,,    SAUSAUSAUSAU

1r En data 14 d'octubre de 2014, la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte d'obres relatives 
al Projecte dProjecte dProjecte dProjecte d''''adequació vorera dadequació vorera dadequació vorera dadequació vorera d''''accés a habitatges a la carretera Ribesaccés a habitatges a la carretera Ribesaccés a habitatges a la carretera Ribesaccés a habitatges a la carretera Ribes    ----    Joanot MartorellJoanot MartorellJoanot MartorellJoanot Martorell, a 
l'empresa  SERXAR, SAU, per un import de 85.560,53  euros més 17.967,71 euros en concepte d'IVA 
(21%), el que fa un total de 103.528,53 euros, que representa una baixa del 20,00% respecte al 
pressupost de licitació, amb aplicació al codi pressupostari H330.15100.61906, mitjançant 
procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària .

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

2n L'empresa SERXAR, SAU, ha presentat la factura número 85 de data 12 de desembre de 2014, 
per un import de 87.945,53 euros (IVA inclòs) corresponent a les obres executades de la certificació 
d'obra primera, del mes de novembre, relativa a les obres del Projecte dProjecte dProjecte dProjecte d''''adequació vorera dadequació vorera dadequació vorera dadequació vorera d''''accés aaccés aaccés aaccés a    
habitatges a la carretera Ribeshabitatges a la carretera Ribeshabitatges a la carretera Ribeshabitatges a la carretera Ribes     ----    Joanot MartorellJoanot MartorellJoanot MartorellJoanot Martorell      (obra núm. 51/14 [386-UR-11]), d'aquesta ciutat.

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

Atès que les despeses que es presenten a la seva aprovació han estat executades a l'exercici del 
2014 i que les comprovacions posteriors per part dels tècnics també han estat realitzades dins de 
l'anterior exercici, per la qual cosa es pot concloure que en aplicació del principi d'anualitat les 
despeses corresponent a l'anterior exercici i que no han estat aprovades dins d'aquest per motius de 
caire organitzatiu i no per la correcta aplicació pressupostària. Per aquests motius s'entén que malgrat 
l'aprovació de l'òrgan competent sigui portada a efecte al present exercici la comptabilització i 
aplicació pressupostària correspon a l 'exercici 2014.

3r Que de la certificació esmentada el Servei d'Obres i Projectes han emès informe favorable en 
data 20 de gener de 2015.

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 el que disposa la resolució de la Regidoria d'Hisenda de 7 de novembre de 2014 en el seu 
apartat 5, en relació a la possibilitat de comptabilitzar despeses de l'exercici 2014 a la comptabilitat 
amb posterioritat a l'acabament de l'any natural i les condicions d'aquestes.

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer. Aprovar la certificació número 1, de novembre de 2014, per un import total de 87.945,53 
euros (vuitanta-set mil nou-cents quaranta-cinc euros amb cinquanta-tres cèntims d'euro), presentada 
per l'empresa SERXAR, SAU (NIF A-59161158) relativa a l'execució de les obres del ProjecteProjecteProjecteProjecte     
dddd''''adequació vorera dadequació vorera dadequació vorera dadequació vorera d''''accés a habitatges a la carretera Ribesaccés a habitatges a la carretera Ribesaccés a habitatges a la carretera Ribesaccés a habitatges a la carretera Ribes    ----    Joanot MartorellJoanot MartorellJoanot MartorellJoanot Martorell     (obra núm. 51/14 
[386-UR-11]), d'aquesta ciutat, 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 85 de data 12 de 
desembre de 2014, per un import de 87.945,53 euros (IVA inclòs), amb càrrec al pressupost de 
l'exercici 2014 (número d'operació comptable O-201400104187), presentada per l'empresa SERXAR, 
SAU, corresponent a la certificació primera de les obres executades durant el mes de novembre de 
2014 del Projecte d'adequació vorera d'accés a habitatges a la carretera Ribes - Joanot Martorell, 
d'acord amb els antecedents exposats i els fonaments de drets invocats. 

TercerTercerTercerTercer .... Aquesta certificació número 1 està datada a l'any 2014 i és amb càrrec a aquest 
pressupost, malgrat sigui aprovada l'any 2015. 

QuartQuartQuartQuart.... 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.

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

SisèSisèSisèSisè.... 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 APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERODICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERODICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERODICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO    2222    I LIQUIDACIÓ DEI LIQUIDACIÓ DEI LIQUIDACIÓ DEI LIQUIDACIÓ DE    
LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU DE LLES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU DE LLES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU DE LLES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU DE L''''APARCAMENT RAMON LLULLAPARCAMENT RAMON LLULLAPARCAMENT RAMON LLULLAPARCAMENT RAMON LLULL,,,,    A FAVOR DEA FAVOR DEA FAVOR DEA FAVOR DE    
LLLL''''EMPRESA CONSTRUCCIONS DEUMALEMPRESA CONSTRUCCIONS DEUMALEMPRESA CONSTRUCCIONS DEUMALEMPRESA CONSTRUCCIONS DEUMAL ,,,,    SASASASA,,,,    AMB UN INCREMENT MENOR ALAMB UN INCREMENT MENOR ALAMB UN INCREMENT MENOR ALAMB UN INCREMENT MENOR AL     10101010%%%%

1r En data 7 d'octubre de 2014, la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte d'obres relatives 
al Projecte executiu deProjecte executiu deProjecte executiu deProjecte executiu de llll''''aparcament Ramon Llullaparcament Ramon Llullaparcament Ramon Llullaparcament Ramon Llull (obra 19/14 [525-UR-14]), d'aquesta ciutat, a 
l'empresa CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA, amb NIF A-59082644, per un import de 147.000 euros 
més 30.870 euros d'IVA, el que fa un total de 177.870 euros, que representa una baixa del 11,07% 
respecte al preu de licitació, amb un termini d'execució de 1,5 mesos i amb càrrec a la partida 
pressupostària H315.13300.61001 de l'exercici 2014.

El 27 d'octubre de 2014 es va signar el acta de comprovació del replanteig i autorització d'inici de 
l'obra.

2n L'empresa CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA, ha presentat la factura número 140582 de data 15 
de desembre de 2014, per un import de 40.228,14 euros (IVA inclòs) corresponent a les obres 
executades de la certificació d'obra segona i liquidació, del mes de desembre, relativa a les obres del 
Projecte executiu deProjecte executiu deProjecte executiu deProjecte executiu de  llll''''aparcament Ramon Llullaparcament Ramon Llullaparcament Ramon Llullaparcament Ramon Llull  (obra 19/14 [525-UR-14]).

L'empresa adjudicatària annexa a la factura esmentada la certificació d'obra segona i liquidació 
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.

Atès que les despeses que es presenten a la seva aprovació han estat executades a l'exercici del 
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2014 i que les comprovacions posteriors per part dels tècnics també han estat realitzades dins de 
l'anterior exercici, per la qual cosa es pot concloure que en aplicació del principi d'anualitat les 
despeses corresponent a l'anterior exercici i que no han estat aprovades dins d'aquest per motius de 
caire organitzatiu i no per la correcta aplicació pressupostària. Per aquests motius s'entén que malgrat 
l'aprovació de l'òrgan competent sigui portada a efecte al present exercici la comptabilització i 
aplicació pressupostària correspon a l 'exercici 2014.

3r Que de la certificació esmentada el Servei d'Obres i Projectes han emès informe favorable en 
data 21 de gener de 2015, especificant que en el decurs de l'execució de les esmentades obres i que 
per motius propis de l'evolució de les mateixes, s'ha produït un increment en l'amidament de partides 
existents en el projecte aprovat, increment que no supera en cap cas el 10 % del pressupost i que en 
aquest cas representa un 9,97984% d'increment del projecte adjudicat i del preu primitiu del contracte 
i per tant no es necessària l'aprovació prèvia, d'acord amb l'article 234.3 del Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic (RDL 3/2011).  

Que l'import del pressupost executat de les esmentades obres s'ha tancat amb un import total de 
195195195195....621621621621,,,,14141414 euros (inclòs el 21% d'IVA), que representa un increment de 17171717....751751751751,,,,14141414 euros (9,97984%) 
respecte al preu d'adjudicació del contracte d'obres, que anirà a càrrec de la partida pressupostària 
2014  H315.13300.61001.

4t En data 5 de desembre de 2014 es va signar l'acta de recepció de lacta de recepció de lacta de recepció de lacta de recepció de l''''obraobraobraobra    conforme les obres 
estan acabades i en bon estat, de conformitat amb les prescripcions tècniques i administratives del 
contracte aprovat. 

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

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

Atès el que disposa la resolució de la Regidoria d'Hisenda de 7 de novembre de 2014 en el seu 
apartat 5, en relació a la possibilitat de comptabilitzar despeses de l'exercici 2014 a la comptabilitat 
amb posterioritat a l'acabament de l'any natural i les condicions d'aquestes.

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 2 i liquidació, de desembre de 2014, per un import total de 
40.228,14 euros (quaranta mil dos-cents vint-i-vuit euros amb catorze cèntim d'euro), presentada per 
l'empresa CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA, amb NIF A-59082644, relativa a l'execució de les obres 
del Projecte executiu deProjecte executiu deProjecte executiu deProjecte executiu de llll''''aparcament Ramon Llullaparcament Ramon Llullaparcament Ramon Llullaparcament Ramon Llull (obra 19/14 [525-UR-14]), d'aquesta ciutat, que 
representa un increment del 9,97984% (17171717....751751751751,,,,14141414 euros) del projecte adjudicat i del preu primitiu del 
contracte 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 140582 de data 
15 de desembre de 2014, per un import de 40.228,14 euros (IVA inclòs), amb càrrec al pressupost de 
l'exercici 2014 (números d'operacions comptables O 2014000105537 i ADO 201400105538), 
presentada per l'empresa CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA, corresponent a la certificació segona i de 
liquidació de les obres executades durant el mes de desembre de 2014 del Projecte executiu deProjecte executiu deProjecte executiu deProjecte executiu de 
llll''''aparcament Ramon Llullaparcament Ramon Llullaparcament Ramon Llullaparcament Ramon Llull , d'acord amb els antecedents exposats i els fonaments de drets invocats. 

TercerTercerTercerTercer .... Aquesta certificació número 2 i liquidació està datada a l'any 2014 i és amb càrrec a aquest 
pressupost, malgrat sigui aprovada l'any 2015. 
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QuartQuartQuartQuart.... 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.

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

SisèSisèSisèSisè.... 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 APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERODICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERODICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERODICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO    4444    I LIQUIDACIÓ DEI LIQUIDACIÓ DEI LIQUIDACIÓ DEI LIQUIDACIÓ DE    
LES OBRES DEL PROJECTE DLES OBRES DEL PROJECTE DLES OBRES DEL PROJECTE DLES OBRES DEL PROJECTE D ''''INSTAL·LACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL AL CAMP DE FUTBOL DEINSTAL·LACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL AL CAMP DE FUTBOL DEINSTAL·LACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL AL CAMP DE FUTBOL DEINSTAL·LACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL AL CAMP DE FUTBOL DE    
LA FONT VERDA DE GRANOLLERSLA FONT VERDA DE GRANOLLERSLA FONT VERDA DE GRANOLLERSLA FONT VERDA 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,,,,    
AMB UN INCREMENT MENOR ALAMB UN INCREMENT MENOR ALAMB UN INCREMENT MENOR ALAMB UN INCREMENT MENOR AL     10101010%%%%

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 1646 de data 19 de 
desembre de 2014, per un import de 34.438,77 euros (IVA inclòs) corresponent a les obres 
executades de la certificació d'obra quarta i liquidació, del mes de novembre, 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.

Atès que les despeses que es presenten a la seva aprovació han estat executades a l'exercici del 
2014 i que les comprovacions posteriors per part dels tècnics també han estat realitzades dins de 
l'anterior exercici, per la qual cosa es pot concloure que en aplicació del principi d'anualitat les 
despeses corresponent a l'anterior exercici i que no han estat aprovades dins d'aquest per motius de 
caire organitzatiu i no per la correcta aplicació pressupostària. Per aquests motius s'entén que malgrat 
l'aprovació de l'òrgan competent sigui portada a efecte al present exercici la comptabilització i 
aplicació pressupostària correspon a l 'exercici 2014.

3r Que de la certificació esmentada el Servei d'Obres i Projectes han emès informe favorable en 
data 23 de gener de 2015, especificant que en el decurs de l'execució de les esmentades obres i que 
per motius propis de l'evolució de les mateixes, s'ha produït un increment en l'amidament de partides 
existents en el projecte aprovat, increment que no supera en cap cas el 10 % del pressupost i que en 
aquest cas representa un 1,21977% d'increment del projecte adjudicat i del preu primitiu del contracte 
i per tant no es necessària l'aprovació prèvia, d'acord amb l'article 234.3 del Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic (RDL 3/2011).  

Que l'import del pressupost executat de les esmentades obres s'ha tancat amb un import total de 
345345345345....662662662662,,,,44444444 euros (inclòs el 21% d'IVA), que representa un increment de 4444....165165165165,,,,48484848 euros (1,21977%) 
respecte al preu d'adjudicació del contracte d'obres, que anirà a càrrec de la partida pressupostària 
2014  H420.34000.60908.

4t En data 19 de desembre de 2014 es va signar l'acta de recepció de lacta de recepció de lacta de recepció de lacta de recepció de l''''obraobraobraobra    conforme les obres 
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estan acabades i en bon estat, de conformitat amb les prescripcions tècniques i administratives del 
contracte aprovat. 

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

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

Atès el que disposa la resolució de la Regidoria d'Hisenda de 7 de novembre de 2014 en el seu 
apartat 5, en relació a la possibilitat de comptabilitzar despeses de l'exercici 2014 a la comptabilitat 
amb posterioritat a l'acabament de l'any natural i les condicions d'aquestes.

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 4 i liquidació, de desembre de 2014, per un import total de 
34.438,77 euros (trenta-quatre mil quatre-cents trenta-vuit euros amb setanta-set cèntim 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]), que representa un increment del 1,21977% (4444....165165165165,,,,48484848 euros) del projecte 
adjudicat i del preu primitiu del contracte 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 1646 de data 19 
de novembre de 2014, per un import de 34.438,77 euros (IVA inclòs), amb càrrec al pressupost de 
l'exercici 2014  (números d'operacions comptables O 20140001058967 i ADO-2014000105893), 
presentada per l'empresa FIELDTURF POLIGRAS SA, corresponent a la certificació quarta i liquidació 
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 .... Aquesta certificació número 4 i liquidació està datada a l'any 2014 i és amb càrrec a aquest 
pressupost, malgrat sigui aprovada l'any 2015. 

QuartQuartQuartQuart.... 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.

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

SisèSisèSisèSisè.... 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 APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERODICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERODICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERODICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO    5555    I ÚLTIMA DE LESI ÚLTIMA DE LESI ÚLTIMA DE LESI ÚLTIMA DE LES    
OBRES DEL PROJECTE MODIFICAT DEL PROJECTE DE MILLORA I AMPLIACIÓ DE LAOBRES DEL PROJECTE MODIFICAT DEL PROJECTE DE MILLORA I AMPLIACIÓ DE LAOBRES DEL PROJECTE MODIFICAT DEL PROJECTE DE MILLORA I AMPLIACIÓ DE LAOBRES DEL PROJECTE MODIFICAT DEL PROJECTE DE MILLORA I AMPLIACIÓ DE LA    
VORERA EST DEL CARRER LLEVANTVORERA EST DEL CARRER LLEVANTVORERA EST DEL CARRER LLEVANTVORERA EST DEL CARRER LLEVANT ,,,,    A FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE L ''''EMPRESA SERXAREMPRESA SERXAREMPRESA SERXAREMPRESA SERXAR ,,,,    SAUSAUSAUSAU
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1r El 18 de març de 2014, la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte d'obres relatives al 
Projecte de millora i ampliació de la vorera est del carrer Llevantmillora i ampliació de la vorera est del carrer Llevantmillora i ampliació de la vorera est del carrer Llevantmillora i ampliació de la vorera est del carrer Llevant (obra  13/13 [438-UR-11]), 
d'aquesta ciutat, a l'empresa SERXAR SAU, per un import de 218.234,00 euros més 45.829,14 euros 
en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 264.063,14 euros, el que representa una baixa del 
30,54% respecte al pressupost de licitació, establint-se com a termini d'execució 10 setmanes, i amb 
càrrec a la partida pressupostària H330.15100.61906, mitjançant procediment obert amb varis criteris 
d'adjudicació i tramitació ordinària .  Formalitzant-se el contracte d'obres en data 28 de març de 2014.

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

2n El 25 de juny de 2014, la Junta de Govern Local va adjudicar el Projecte Modificat  del contracte 
d'obres del projecte de millora i ampliació de la vorera est del carrer Llevant (obra 13/13), per l'import 
de 260.762,90 € més 54.760,21 euros en concepte del 21 % d'IVA, fent un total de 315.523,11 euros , 
a l'empresa SERXAR SAU, amb CIF A-59161158, aprovat per la Junta de Govern de data 3 de juny de 
2014, i  acceptat per aquesta empresa, representant  un increment del 19,48 % de l'import primitiu del 
contracte inicial.

3r L'empresa SERXAR, SAU ha presentat la factura número 91 de data 30 de desembre de 2014, 
per un import d'11.449,66 euros (IVA inclòs) corresponent a les obres executades de la certificació 
d'obra cinquena i última, del mes de desembre, relativa a les obres del Projecte modificat del projecte 
de millora i ampliació de la vorera est del carrer Llevantmillora i ampliació de la vorera est del carrer Llevantmillora i ampliació de la vorera est del carrer Llevantmillora i ampliació de la vorera est del carrer Llevant  (obra  13/13 [775-UR-14]), d'aquesta ciutat.

L'empresa adjudicatària annexa a la factura esmentada la certificació d'obra cinquena i última 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.

Atès que les despeses que es presenten a la seva aprovació han estat executades a l'exercici del 
2014 i que les comprovacions posteriors per part dels tècnics també han estat realitzades dins de 
l'anterior exercici, per la qual cosa es pot concloure que en aplicació del principi d'anualitat les 
despeses corresponent a l'anterior exercici i que no han estat aprovades dins d'aquest per motius de 
caire organitzatiu i no per la correcta aplicació pressupostària. Per aquests motius s'entén que malgrat 
l'aprovació de l'òrgan competent sigui portada a efecte al present exercici la comptabilització i 
aplicació pressupostària correspon a l 'exercici 2014.

4t Que de la certificació esmentada el Servei d'Obres i Projectes han emès informe favorable en 
data 22 de gener de 2015.

5è En data 12 de desembre de 2014 es va signar l'acta de recepció de lacta de recepció de lacta de recepció de lacta de recepció de l''''obraobraobraobra    conforme les obres 
estan acabades i en bon estat, de conformitat amb les prescripcions tècniques i administratives del 
contracte aprovat. 

Que l'import del pressupost executat de l'esmentades obres s'ha tancat amb un import total de 
305305305305....808808808808,,,,58585858    euros (IVA inclòs), la qual cosa representa una minoració de 9999....716716716716,,,,53535353    euros (IVA inclòs) 
respecte al preu d'adjudicació del contracte d'obres.

6è 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 ::::

1. ArticleArticleArticleArticle     205.4205.4205.4205.4    de la Llei de Contractes del Sector Públicde la Llei de Contractes del Sector Públicde la Llei de Contractes del Sector Públicde la Llei de Contractes del Sector Públic, relatiu al compliment dels contractes, 
recepció i liquidació contractual ....

2. Atès el que disposa la resolució de la Regidoria d'Hisenda de 7 de novembre de 2014 en el seu 
apartat 5, en relació a la possibilitat de comptabilitzar despeses de l'exercici 2014 a la comptabilitat 
amb posterioritat a l'acabament de l'any natural i les condicions d'aquestes.

3. 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 
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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

4. 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 5 i última, de desembre de 2014, per un import total 
d'11.449,66 euros (onze mil quatre-cents quaranta-nou euros amb seixanta-sis cèntims d'euro), 
presentada per l'empresa SERXAR, SAU, (NIF A59161158) relativa a l'execució de les obres del 
Projecte modificat del projecte de millora i ampliació de la vorera est del carrer LlevantProjecte modificat del projecte de millora i ampliació de la vorera est del carrer LlevantProjecte modificat del projecte de millora i ampliació de la vorera est del carrer LlevantProjecte modificat del projecte de millora i ampliació de la vorera est del carrer Llevant (obra  
13/13), 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 91 de data 30 de 
desembre de 2014, per un import de  euros 11.449,66 euros (IVA inclòs), amb càrrec al pressupost de 
l'exercici 2014 (número d'operació comptable O2014000105158), presentada per l'empresa SERXAR, 
SAU, corresponent a la certificació cinquena i última de les obres executades durant el mes de 
desembre de 2014 del Projecte modificat del projecte de millora i ampliació de la vorera est del carrer 
Llevant, d'acord amb els antecedents exposats i els fonaments de drets invocats. 

TercerTercerTercerTercer .... Aquesta certificació número 5 i última està datada a l'any 2014 i és amb càrrec a aquest 
pressupost, malgrat sigui aprovada l'any 2015. 

QuartQuartQuartQuart.... Procedir a anul·lar l'excés de disposició de crèdit prevista inicialment al document 
comptable "AD" número 201400016406 per import de 9.716,53 euros amb càrrec a la partida 
pressupostària H330.15100.60906, d'acord amb els antecedents exposats.

CinquèCinquèCinquèCinquè. 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.

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

SetèSetèSetèSetè.... 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 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 EXECUTIU DE DDEL PROJECTE EXECUTIU DE DDEL PROJECTE EXECUTIU DE DDEL PROJECTE EXECUTIU DE D''''ADEQUACIÓ DE LADEQUACIÓ DE LADEQUACIÓ DE LADEQUACIÓ DE L''''ESPAI INTERIOR I JARDINS DEL CARRERESPAI INTERIOR I JARDINS DEL CARRERESPAI INTERIOR I JARDINS DEL CARRERESPAI INTERIOR I JARDINS DEL CARRER    
VALÈNCIAVALÈNCIAVALÈNCIAVALÈNCIA,,,,    A FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE L ''''EMPRESA EUROCATALANA OBRES I SERVEISEMPRESA EUROCATALANA OBRES I SERVEISEMPRESA EUROCATALANA OBRES I SERVEISEMPRESA EUROCATALANA OBRES I SERVEIS ,,,,    SLSLSLSL

1r En data 16 de setembre de 2014, la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte d'obres 
relatives al Projecte dProjecte dProjecte dProjecte d''''adequació de ladequació de ladequació de ladequació de l''''espai interior i jardins del carrer Valènciaespai interior i jardins del carrer Valènciaespai interior i jardins del carrer Valènciaespai interior i jardins del carrer València (obra 41/13 
[398-UR-11]), d'aquesta ciutat, a l'empresa EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL amb CIF 
B62554035, per un import de 285.823,34 euros més 60.022,90 euros en concepte d'IVA 21%), el que 
fa un total de 345.846,24 euros,  el que representa una baixa del 17,92% respecte al pressupost de 
licitació, amb un termini d'execució 3 mesos, comptats a partir de la data de l'acta de comprovació 
dels replanteig i amb càrrec a la partida pressupostària H330.15100.61911 de l'exercici 2014.

El 13 d'octubre de 2014 es va signar el acta de comprovació del replanteig i autorització d'inici de 
l'obra.

2n L'empresa EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL, ha presentat la factura número 254/2014 
de data 31 de desembre de 2014, per un import de 153.510,50 euros (IVA inclòs) corresponent a les 
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obres executades de la certificació d'obra tercera, del mes de desembre, relativa a les obres del 
Projecte dProjecte dProjecte dProjecte d ''''adequació de ladequació de ladequació de ladequació de l ''''espai interior i jardins del carrer Valènciaespai interior i jardins del carrer Valènciaespai interior i jardins del carrer Valènciaespai interior i jardins del carrer València  (obra 41/13 [398-UR-11]).

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.

Atès que les despeses que es presenten a la seva aprovació han estat executades a l'exercici del 
2014 i que les comprovacions posteriors per part dels tècnics també han estat realitzades dins de 
l'anterior exercici, per la qual cosa es pot concloure que en aplicació del principi d'anualitat les 
despeses corresponent a l'anterior exercici i que no han estat aprovades dins d'aquest per motius de 
caire organitzatiu i no per la correcta aplicació pressupostària. Per aquests motius s'entén que malgrat 
l'aprovació de l'òrgan competent sigui portada a efecte al present exercici la comptabilització i 
aplicació pressupostària correspon a l 'exercici 2014.

3r Que de la certificació esmentada el Servei d'Obres i Projectes han emès informe favorable en 
data 22 de gener de 2015.

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).

5è Que l'execució de les obres de l'actuació Remodelació dels espais interiors i jardins del carrerRemodelació dels espais interiors i jardins del carrerRemodelació dels espais interiors i jardins del carrerRemodelació dels espais interiors i jardins del carrer    
ValènciaValènciaValènciaValència  (obra 41/13) està cofinançat per la Diputació de Barcelona, en el marc del Pla "Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015", anualitat 2014 (codi XGL 14/X/102291).

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

Atès el que disposa la resolució de la Regidoria d'Hisenda de 7 de novembre de 2014 en el seu 
apartat 5, en relació a la possibilitat de comptabilitzar despeses de l'exercici 2014 a la comptabilitat 
amb posterioritat a l'acabament de l'any natural i les condicions d'aquestes.

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, de desembre de 2014, per un import total de 153.510,50 
euros (cent mil cinquanta-tres mil cinc-cents deu euros amb cinquanta cèntims d'euro), presentada per 
l'empresa EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL amb NIF B62554035, relativa a l'execució de les 
obres del Projecte dProjecte dProjecte dProjecte d''''adequació de ladequació de ladequació de ladequació de l''''espai interior i jardins del carrer Valènciaespai interior i jardins del carrer Valènciaespai interior i jardins del carrer Valènciaespai interior i jardins del carrer València (obra 41/13 
[398-UR-11], d'aquesta ciutat, d'acord amb els antecedents exposats i els fonaments de drets 
invocats.  L'execució de les obres de l'esmentat Projecte està cofinançat per la Diputació de Barcelona 
en el marc de la Xarxa de Governs Locals, anualitat 2014 (XGL 14/X/102291).

SegonSegonSegonSegon.... Aprovar el reconeixement de l'obligació que s'inclou a la factura número 254/2014 de 
data 31 de desembre de 2014, per un import de 153.510,50 euros (IVA inclòs), amb càrrec al 
pressupost de l'exercici 2014 (número d'operació comptable O-2014001004928), presentada per 
l'empresa EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL, corresponent a la certificació tercera de les 
obres executades durant el mes de desembre de 2014 del Projecte d'adequació de l'espai interior i 
jardins del carrer València, d'acord amb els antecedents exposats i els fonaments de drets invocats. 

TercerTercerTercerTercer .... Aquesta certificació número 3 està datada a l'any 2014 i és amb càrrec a aquest 
pressupost, malgrat sigui aprovada l'any 2015. 
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QuartQuartQuartQuart.... 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.

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

24242424).-).-).-).-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    2222    I ÚLTIMA DE LESI ÚLTIMA DE LESI ÚLTIMA DE LESI ÚLTIMA DE LES    
OBRES DEL PROJECTE DOBRES DEL PROJECTE DOBRES DEL PROJECTE DOBRES DEL PROJECTE D''''ADEQUACIÓ VORERA DADEQUACIÓ VORERA DADEQUACIÓ VORERA DADEQUACIÓ VORERA D''''ACCÉS A HABITATGES A LA CARRETERAACCÉS A HABITATGES A LA CARRETERAACCÉS A HABITATGES A LA CARRETERAACCÉS A HABITATGES A LA CARRETERA    
RIBESRIBESRIBESRIBES    ----    JOANOT MARTORELLJOANOT MARTORELLJOANOT MARTORELLJOANOT MARTORELL ,,,,    A FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE L ''''EMPRESA SERXAREMPRESA SERXAREMPRESA SERXAREMPRESA SERXAR ,,,,    SAUSAUSAUSAU

1r En data 14 d'octubre de 2014, la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte d'obres relatives 
al Projecte dProjecte dProjecte dProjecte d''''adequació vorera dadequació vorera dadequació vorera dadequació vorera d''''accés a habitatges a la carretera Ribesaccés a habitatges a la carretera Ribesaccés a habitatges a la carretera Ribesaccés a habitatges a la carretera Ribes    ----    Joanot MartorellJoanot MartorellJoanot MartorellJoanot Martorell, a 
l'empresa  SERXAR, SAU, per un import de 85.560,53  euros més 17.967,71 euros en concepte d'IVA 
(21%), el que fa un total de 103.528,53 euros, que representa una baixa del 20,00% respecte al 
pressupost de licitació, amb aplicació al codi pressupostari H330.15100.61906, mitjançant 
procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària .

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

2n L'empresa SERXAR, SAU, ha presentat la factura número 94 de data 30 de desembre de 2014, 
per un import de 1.874,97 euros (IVA inclòs) corresponent a les obres executades de la certificació 
d'obra segona i última, del mes de desembre, relativa a les obres del Projecte dProjecte dProjecte dProjecte d''''adequació voreraadequació voreraadequació voreraadequació vorera    
dddd''''accés a habitatges a la carretera Ribesaccés a habitatges a la carretera Ribesaccés a habitatges a la carretera Ribesaccés a habitatges a la carretera Ribes    ----    Joanot MartorellJoanot MartorellJoanot MartorellJoanot Martorell     (obra núm. 51/14 [386-UR-11]), 
d'aquesta ciutat.

L'empresa adjudicatària annexa a la factura esmentada la certificació d'obra segona i última 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.

Atès que les despeses que es presenten a la seva aprovació han estat executades a l'exercici del 
2014 i que les comprovacions posteriors per part dels tècnics també han estat realitzades dins de 
l'anterior exercici, per la qual cosa es pot concloure que en aplicació del principi d'anualitat les 
despeses corresponent a l'anterior exercici i que no han estat aprovades dins d'aquest per motius de 
caire organitzatiu i no per la correcta aplicació pressupostària. Per aquests motius s'entén que malgrat 
l'aprovació de l'òrgan competent sigui portada a efecte al present exercici la comptabilització i 
aplicació pressupostària correspon a l 'exercici 2014.

3r Que de la certificació esmentada el Servei d'Obres i Projectes han emès informe favorable en 
data 23 de gener de 2015.

4t En data 4 de desembre de 2014 es va signar l'acta de recepció de lacta de recepció de lacta de recepció de lacta de recepció de l''''obraobraobraobra    conforme les obres 
estan acabades i en bon estat, de conformitat amb les prescripcions tècniques i administratives del 
contracte aprovat. 

Que l'import del pressupost executat de l'esmentades obres s'ha tancat amb un import total de 
89898989....8820882088208820,,,,50505050    euros (IVA inclòs), la qual cosa representa una minoració de 13131313....708708708708,,,,03030303    euros (
13,240082%) respecte al preu d'adjudicació del contracte d'obres.

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



39

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

Atès el que disposa la resolució de la Regidoria d'Hisenda de 7 de novembre de 2014 en el seu 
apartat 5, en relació a la possibilitat de comptabilitzar despeses de l'exercici 2014 a la comptabilitat 
amb posterioritat a l'acabament de l'any natural i les condicions d'aquestes.

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 2 i última, de desembre de 2014, per un import total de 
1.874,97 euros (mil vuit-cents setanta-quatre euros amb noranta-set cèntims d'euro), presentada per 
l'empresa SERXAR, SAU (NIF A-59161158) relativa a l'execució de les obres del ProjecteProjecteProjecteProjecte     
dddd''''adequació vorera dadequació vorera dadequació vorera dadequació vorera d''''accés a habitatges a la carretera Ribesaccés a habitatges a la carretera Ribesaccés a habitatges a la carretera Ribesaccés a habitatges a la carretera Ribes    ----    Joanot MartorellJoanot MartorellJoanot MartorellJoanot Martorell     (obra núm. 51/14 
[386-UR-11]), d'aquesta ciutat, 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 94 de data 30 de 
desembre de 2014, per un import de 1.874,97 euros (IVA inclòs), amb càrrec al pressupost de 
l'exercici 2014 (número d'operació comptable O 2014000105637), presentada per l'empresa SERXAR, 
SAU, corresponent a la certificació segona i última de les obres executades durant el mes de 
desembre de 2014 del Projecte d'adequació vorera d'accés a habitatges a la carretera Ribes - Joanot 
Martorell, d'acord amb els antecedents exposats i els fonaments de drets invocats. 

TercerTercerTercerTercer .... Aquesta certificació número 2 i última està datada a l'any 2014 i és amb càrrec a aquest 
pressupost, malgrat sigui aprovada l'any 2015. 

QuartQuartQuartQuart.... Procedir a anul·lar l'excés de disposició de crèdit prevista inicialment al document 
comptable "AD" número 201400074458 per import de 13.708,03 euros amb càrrec a la partida 
pressupostària H330.15100.61906, d'acord amb els antecedents exposats.

CinquèCinquèCinquèCinquè. 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.

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

25252525).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERODICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERODICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERODICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO    2222    I ÚLTIMA DE LESI ÚLTIMA DE LESI ÚLTIMA DE LESI ÚLTIMA DE LES    
OBRES DEL PROJECTE DE PLATAFORMA ÚNICA AL CARRER LLIRI I JOSEP DE CALASSANÇOBRES DEL PROJECTE DE PLATAFORMA ÚNICA AL CARRER LLIRI I JOSEP DE CALASSANÇOBRES DEL PROJECTE DE PLATAFORMA ÚNICA AL CARRER LLIRI I JOSEP DE CALASSANÇOBRES DEL PROJECTE DE PLATAFORMA ÚNICA AL CARRER LLIRI I JOSEP DE CALASSANÇ,,,,    
A FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE L ''''EMPRESA EXCAVACIONS I OBRES PÚBLIQUES REQUENAEMPRESA EXCAVACIONS I OBRES PÚBLIQUES REQUENAEMPRESA EXCAVACIONS I OBRES PÚBLIQUES REQUENAEMPRESA EXCAVACIONS I OBRES PÚBLIQUES REQUENA ,,,,    SASASASA

1r En data 23 de setembre de 2014, la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte d'obres 
relatives al Projecte de plataforma única al carrer Lliri i Josep de CalassançProjecte de plataforma única al carrer Lliri i Josep de CalassançProjecte de plataforma única al carrer Lliri i Josep de CalassançProjecte de plataforma única al carrer Lliri i Josep de Calassanç    (obra núm. 52/14 
[528-UR-12]), d'aquesta ciutat, a l'empresa  EXCAVACIONS I OBRES PÚBLIQUES REQUENA, SA, 
amb CIF A59068072, per un import de 164.255,45 euros més 34.493,64 euros d'IVA, el que fa un total 
de 198.749,09 euros, que representa una baixa del 17,79% respecte al preu de licitació amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària 2014 H330.15100.60907.
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El 29 de setembre de 2014 es va signar el acta de comprovació del replanteig i autorització d'inici de 
l'obra.

2n L'empresa EXCAVACIONS I OBRES PÚBLIQUES REQUENA, SA, ha presentat la factura 
número 140976 de data 30 de desembre de 2014, per un import de 101.444,47 euros (IVA inclòs) 
corresponent a les obres executades de la certificació d'obra segona i última, del mes de desembre, 
relativa a les obres del Projecte de plataforma única al carrer Lliri i Josep de CalassançProjecte de plataforma única al carrer Lliri i Josep de CalassançProjecte de plataforma única al carrer Lliri i Josep de CalassançProjecte de plataforma única al carrer Lliri i Josep de Calassanç    (obra núm. 
52/14 [528-UR-12]),

L'empresa adjudicatària annexa a la factura esmentada la certificació d'obra segona i última 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.

Atès que les despeses que es presenten a la seva aprovació han estat executades a l'exercici del 
2014 i que les comprovacions posteriors per part dels tècnics també han estat realitzades dins de 
l'anterior exercici, per la qual cosa es pot concloure que en aplicació del principi d'anualitat les 
despeses corresponent a l'anterior exercici i que no han estat aprovades dins d'aquest per motius de 
caire organitzatiu i no per la correcta aplicació pressupostària. Per aquests motius s'entén que malgrat 
l'aprovació de l'òrgan competent sigui portada a efecte al present exercici la comptabilització i 
aplicació pressupostària correspon a l 'exercici 2014.

4t Que de la certificació esmentada el Servei d'Obres i Projectes han emès informe favorable en 
data 22 de gener de 2015.

5è En data 24 de desembre de 2014 es va signar l'acta de recepció de lacta de recepció de lacta de recepció de lacta de recepció de l''''obraobraobraobra    conforme les obres 
estan acabades i en bon estat, de conformitat amb les prescripcions tècniques i administratives del 
contracte aprovat. 

6è 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 el que disposa la resolució de la Regidoria d'Hisenda de 7 de novembre de 2014 en el seu 
apartat 5, en relació a la possibilitat de comptabilitzar despeses de l'exercici 2014 a la comptabilitat 
amb posterioritat a l'acabament de l'any natural i les condicions d'aquestes.

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 2 i última, de desembre de 2014, per un import total de 
101.444,47 euros (cent-un mil quatre-cents quaranta-quatre euros amb quaranta-set cèntims d'euro), 
presentada per l'empresa EXCAVACIONS I OBRES PÚBLIQUES REQUENA, SA, amb NIF 
A-59068072, relativa a l'execució de les obres del Projecte de plataforma única al carrer Lliri i JosepProjecte de plataforma única al carrer Lliri i JosepProjecte de plataforma única al carrer Lliri i JosepProjecte de plataforma única al carrer Lliri i Josep    
de Calassançde Calassançde Calassançde Calassanç    (obra núm. 52/14 [528-UR-12]), d'aquesta ciutat, 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 140976 de data 
30 de desembre de 2014, per un import de 101.444,47 euros (IVA inclòs), amb càrrec al pressupost de 
l'exercici 2014 (número d'operació comptable O-201400104915), presentada per l'empresa 
EXCAVACIONS I OBRES PÚBLIQUES REQUENA, SA, corresponent a la certificació segona i última 
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de les obres executades durant el mes de desembre de 2014 del Projecte de plataforma única al 
carrer Lliri i Josep de Calassanç, d'acord amb els antecedents exposats i els fonaments de drets 
invocats. 

TercerTercerTercerTercer .... Aquesta certificació número 2 i última està datada a l'any 2014 i és amb càrrec a aquest 
pressupost, malgrat sigui aprovada l'any 2015. 

QuartQuartQuartQuart.... 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.

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

26262626).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMEROAPROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMEROAPROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMEROAPROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO    1111    DE LES OBRESDE LES OBRESDE LES OBRESDE LES OBRES    
DEL PROJECTE EXECUTIU DE REHABILITACIÓ DDEL PROJECTE EXECUTIU DE REHABILITACIÓ DDEL PROJECTE EXECUTIU DE REHABILITACIÓ DDEL PROJECTE EXECUTIU DE REHABILITACIÓ D''''UNA NAU A ROCA UMBERT PER A LAUNA NAU A ROCA UMBERT PER A LAUNA NAU A ROCA UMBERT PER A LAUNA NAU A ROCA UMBERT PER A LA    
CREACIÓ DCREACIÓ DCREACIÓ DCREACIÓ D''''UN ESPAI DE DANSA SALAUN ESPAI DE DANSA SALAUN ESPAI DE DANSA SALAUN ESPAI DE DANSA SALA    1111,,,,    A FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE L''''EMPRESA ESTRUCTURAS Y OBRASEMPRESA ESTRUCTURAS Y OBRASEMPRESA ESTRUCTURAS Y OBRASEMPRESA ESTRUCTURAS Y OBRAS    
LA ROCALA ROCALA ROCALA ROCA,,,,    SLSLSLSL

1r En data 28 d'octubre de 2014, la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte d'obres 
relatives al Projecte executiu de rehabilitació d'una nau a Roca Umbert per a la creació d'un Espai de 
Dansa Sala 1 (obra 56/14), a l'empresa  ESTRUCTURAS Y OBRAS LA ROCA, SL, amb CIF 
B08868168, per un import de 230.616,06 euros  més 48.429,37 euros en concepte d'IVA (21%), el que 
fa un total de 279.045,43 euros, el que representa una baixa del 6,98% respecte al pressupost de 
licitació, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2014 H432.33310.62202, amb un termini d'execució 
de 2 mesos.

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

2n L'empresa ESTRUCTURAS Y OBRAS LA ROCA, SL, ha presentat la factura número 315/2014 
de data 24 de desembre de 2014, per un import de 72582.47 euros (IVA inclòs) corresponent a les 
obres executades de la certificació d'obra primera, del mes de desembre, relativa a les obres del 
Projecte executiu de rehabilitació d'una nau a Roca Umbert per a la creació d'un Espai de Dansa Sala 
1 (obra 56/14).

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

Atès que les despeses que es presenten a la seva aprovació han estat executades a l'exercici del 
2014 i que les comprovacions posteriors per part dels tècnics també han estat realitzades dins de 
l'anterior exercici, per la qual cosa es pot concloure que en aplicació del principi d'anualitat les 
despeses corresponent a l'anterior exercici i que no han estat aprovades dins d'aquest per motius de 
caire organitzatiu i no per la correcta aplicació pressupostària. Per aquests motius s'entén que malgrat 
l'aprovació de l'òrgan competent sigui portada a efecte al present exercici la comptabilització i 
aplicació pressupostària correspon a l 'exercici 2014.

3r Que de la certificació esmentada el Servei d'Obres i Projectes han emès informe favorable en 
data 23 de gener de 2015.

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).
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Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret ::::

Atès el que disposa la resolució de la Regidoria d'Hisenda de 7 de novembre de 2014 en el seu 
apartat 5, en relació a la possibilitat de comptabilitzar despeses de l'exercici 2014 a la comptabilitat 
amb posterioritat a l'acabament de l'any natural i les condicions d'aquestes.

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

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer. Aprovar la certificació número 1, de desembre de 2014, per un import total de 72.582,47 
euros (setanta-dos mil cinc-cents vuitanta-dos euros amb quaranta-set cèntims d'euro), presentada 
per l'empresa ESTRUCTURAS Y OBRAS LA ROCA, SL, amb CIF B08868168, relativa a l'execució de 
les obres del Projecte de rehabilitació dProjecte de rehabilitació dProjecte de rehabilitació dProjecte de rehabilitació d''''una nau a Roca Umbert per a la creació duna nau a Roca Umbert per a la creació duna nau a Roca Umbert per a la creació duna nau a Roca Umbert per a la creació d''''un Espai deun Espai deun Espai deun Espai de    
Dansa SalaDansa SalaDansa SalaDansa Sala    1111 (obra 56/14), d'aquesta ciutat, 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 315/2014 de 
data 24 de novembre de 2014, per un import de 72.582,47 euros (IVA inclòs), amb càrrec al 
pressupost de l'exercici 2014 (número d'operació comptable O-2014000105678), presentada per 
l'empresa ESTRUCTURAS Y OBRAS LA ROCA, SL, corresponent a la certificació primera de les 
obres executades durant el mes de desembre de 2014 del Projecte executiu de rehabilitació d'una nau 
a Roca Umbert per a la creació d'un Espai de Dansa Sala 1, d'acord amb els antecedents exposats i 
els fonaments de drets invocats. 

TercerTercerTercerTercer .... Aquesta certificació número 1 està datada a l'any 2014 i és amb càrrec a aquest 
pressupost, malgrat sigui aprovada l'any 2015. 

QuartQuartQuartQuart.... 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.

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

SisèSisèSisèSisè.... 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 ACCEPTAR LDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR L''''AJUT ECONÒMIC ATORGAT PEL CONSORCI PER AAJUT ECONÒMIC ATORGAT PEL CONSORCI PER AAJUT ECONÒMIC ATORGAT PEL CONSORCI PER AAJUT ECONÒMIC ATORGAT PEL CONSORCI PER A    
LA DEFENSA DE LA CONCA DEL BESÒS PER LLA DEFENSA DE LA CONCA DEL BESÒS PER LLA DEFENSA DE LA CONCA DEL BESÒS PER LLA DEFENSA DE LA CONCA DEL BESÒS PER L''''ACTUACIÓ ANOMENADAACTUACIÓ ANOMENADAACTUACIÓ ANOMENADAACTUACIÓ ANOMENADA    """"CONSOLIDACIÓCONSOLIDACIÓCONSOLIDACIÓCONSOLIDACIÓ     
DEL TALÚS DEL PASSEIG FLUVIAL EN LA ZONA DEL SOBREEIXIDOR DE LDEL TALÚS DEL PASSEIG FLUVIAL EN LA ZONA DEL SOBREEIXIDOR DE LDEL TALÚS DEL PASSEIG FLUVIAL EN LA ZONA DEL SOBREEIXIDOR DE LDEL TALÚS DEL PASSEIG FLUVIAL EN LA ZONA DEL SOBREEIXIDOR DE L''''EDAR I TREBALLSEDAR I TREBALLSEDAR I TREBALLSEDAR I TREBALLS    
DE RECUPERACIÓ DEL CABAL ECOLÒGIC I LA VEGETACIÓ DE LA RIBERA CARBONELLDE RECUPERACIÓ DEL CABAL ECOLÒGIC I LA VEGETACIÓ DE LA RIBERA CARBONELLDE RECUPERACIÓ DEL CABAL ECOLÒGIC I LA VEGETACIÓ DE LA RIBERA CARBONELLDE RECUPERACIÓ DEL CABAL ECOLÒGIC I LA VEGETACIÓ DE LA RIBERA CARBONELL"""",,,,    
DINS DEL PROGRAMA DE SUPORT PER A LA RESTAURACIÓ DE LDINS DEL PROGRAMA DE SUPORT PER A LA RESTAURACIÓ DE LDINS DEL PROGRAMA DE SUPORT PER A LA RESTAURACIÓ DE LDINS DEL PROGRAMA DE SUPORT PER A LA RESTAURACIÓ DE L''''ENTORN FLUVIALENTORN FLUVIALENTORN FLUVIALENTORN FLUVIAL,,,,    ANYANYANYANY    
2014201420142014

L'Ajuntament de Granollers, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 25 de novembre de 
2014, va 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 zona delConsolidació del talús del passeig Fluvial en la zona delConsolidació del talús del passeig Fluvial en la zona delConsolidació del talús del passeig Fluvial en la zona del    
sobreeixidor de lsobreeixidor de lsobreeixidor de lsobreeixidor 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, 
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d'acord amb el Programa "Suport per a la restauració de l'entorn fluvial" per a l'exercici 2014.

En data 15 de gener de 2015, amb registre d'entrada núm. 2015000550, el Consorci per a la Defensa 
de la Conca del riu Besòs notifica la resolució dictada per la Presidència amb el núm. 
P-2014/489/1282, de 19 de desembre, relativa a la concessió d'ajut econòmic a l'Ajuntament de 
Granollers d'un import màxim de 2.798,61 euros (IVA inclòs), corresponent al 50% de la despesa 
municipal pressupostada per a l'execució de l'actuació 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, actuació inclosa en el “Programa de suport als municipis per a les actuacions de 
restauració de l'entorn fluvial”, aprovada per la Junta General del Consorci per a la Defensa de la 
Conca del riu Besòs de data 11 de desembre de 2013.

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

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

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer :::: Acceptar l'ajut econòmic de 2.798,61 euros (IVA inclòs), d'acord amb les condicions 
establertes en la resolució de Presidència de data P-2013/391/1032, atorgada per el Consorci per la 
Defensa de la Conca del Riu Besòs pel cofinançament del 50% de l'actuació anomenada    
Consolidació del talús del passeig Fluvial en la zona del sobreeixidor de lConsolidació del talús del passeig Fluvial en la zona del sobreeixidor de lConsolidació del talús del passeig Fluvial en la zona del sobreeixidor de lConsolidació del talús 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", de Granollers, inclosa al  
“Programa de suport als municipis per a les actuacions de restauració de l'entorn fluvial” any 2015, 
que s'imputarà a la partida d'ingressos H352 46702 Subv. Consorci Defensa Conca Besòs.

SegonSegonSegonSegon:::: Notificar aquest acord al Consorci per la Defensa de la Conca del Riu Besòs i al Servei 
de Comptabilitat d'aquest Ajuntament.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

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

28282828).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR UNA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA DIPUTACIÓ DEDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR UNA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA DIPUTACIÓ DEDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR UNA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA DIPUTACIÓ DEDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR UNA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA DIPUTACIÓ DE    
BARCELONA A LBARCELONA A LBARCELONA A LBARCELONA A L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DEL XVIAJUNTAMENT DE GRANOLLERS AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DEL XVIAJUNTAMENT DE GRANOLLERS AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DEL XVIAJUNTAMENT DE GRANOLLERS AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DEL XVI    
TORNEIG INTERNACIONAL DTORNEIG INTERNACIONAL DTORNEIG INTERNACIONAL DTORNEIG INTERNACIONAL D ''''HANDBOL BASE GRANOLLERS CUPHANDBOL BASE GRANOLLERS CUPHANDBOL BASE GRANOLLERS CUPHANDBOL BASE GRANOLLERS CUP     2014201420142014

Ateses les competències de les Diputacions provincials d'assistència i cooperació jurídica, econòmica 
i tècnica als municipis, de cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i en la 
planificació en el territori provincial i de foment i administració dels interessos peculiars de la 
província, que els atribueixen l'article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del 
règim local, i l'article 91 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

Atès que la Diputació de Barcelona té entre les seves línies d'actuació la d'impulsar projectes de 
dinamització de la promoció econòmica en el marc ampli del desenvolupament local .

Atès l'article 15.1 de l'Ordenança General de subvencions de la Diputació de Barcelona, publicada en 
el BOPB de 15 de gener de 2009.
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Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 38/2003, de 17 de 
febrer, General de subvencions i el seu reglament de desenvolupament.

Vista l'Ordenança General de subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada definitivament per 
acord de Ple de 30 d'octubre de 2008 i que aquesta Ordenança estableix al seu article 15 el supòsit 
que habiliten a concedir subvencions pel procediment de concessió directe, de conformitat amb allò 
previst a l'article 22.2 de la LGS.

Atès que es donen les circumstàncies previstes a l'apartat 1.c) de l'article 15 de l'Ordenança, per tal 
que es pugui procedir a la concessió d'aquesta subvenció.

Vist l'apartat 4.1.3.b) de la Refosa 1/2014, sobre delegació de competències i d'atribucions d'òrgans 
de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 11876/13, 
de data 11 de desembre de 2013.

En data 15 de desembre de 2014, el president delegat de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local 
de la Diputació de Barcelona, va dictar un decret (ref. Registre 12045/14) pel qual s'aprovava la 
concessió d'una subvenció a favor de l'Ajuntament de Granollers en motiu de la celebració del XVI 
Torneig Internacional d’handbol base Granollers CUP per un import de 5.000,00 euros.

Aquest acord ha estat notificat a aquest Ajuntament en data 15 de gener de 2015 i amb número de 
registre 551.

Vist l'informe emès pel cap del Servei d'Esports.

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. Acceptar la subvenció de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de 
Barcelona que ha concedit a l'Ajuntament de Granollers amb motiu de la celebració XVI Torneig 
Internacional d'handbol base Granollers CUP 2014, per un import de 5.000,00 euros.

SEGON. Imputar el total concedit de 5.000,00€ a la partida d'ingressos H421 46100 (Diputació: 
programes i activitats) del pressupost del Servei d'Esports.

TERCER. Prendre el compromís de justificar aquesta subvenció, mitjançant despeses realitzades dins 
el període 1 de gener al 31 de desembre de 2014, com a màxim el dia 31 de març de 2015.

QUART. Notificar aquest acord l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de 
Barcelona i a l'Àrea Econòmica de l'Ajuntament de Granollers.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

29292929).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A L''''APROVACIÓ DE LES RECTIFICACIONS DAPROVACIÓ DE LES RECTIFICACIONS DAPROVACIÓ DE LES RECTIFICACIONS DAPROVACIÓ DE LES RECTIFICACIONS D''''ERRADES DEERRADES DEERRADES DEERRADES DE    
LLLL''''ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATAACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATAACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATAACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA     29292929    DE JULIOL DEDE JULIOL DEDE JULIOL DEDE JULIOL DE     2014201420142014,,,,    MODIFICAT PER LAMODIFICAT PER LAMODIFICAT PER LAMODIFICAT PER LA    
RESOLUCIÓ DRESOLUCIÓ DRESOLUCIÓ DRESOLUCIÓ D ''''ALCADIA  NÚMALCADIA  NÚMALCADIA  NÚMALCADIA  NÚM ....    1044104410441044////2014201420142014    DE RESOLUCIÓ DELS RECURSOS DE REPOSICIÓDE RESOLUCIÓ DELS RECURSOS DE REPOSICIÓDE RESOLUCIÓ DELS RECURSOS DE REPOSICIÓDE RESOLUCIÓ DELS RECURSOS DE REPOSICIÓ

1. En data 29 de juliol de 2014, mitjançant acord de Junta de Govern Local, es va aprovar l'atorgament 
de 919 ajuts individuals de material i llibres, en el marc de la convocatòria per la curs escolar 
2014/2015, per un import total de 58.620,00 euros, dels quals 21.360,00 euros correspon a l'ajut de 
material i 37.260,00 euros a l'ajut de llibres.

2. En data 13 de novembre de 2014 es va aprovar per resolució d'alcaldia núm. 1044/2014 la resolució 
dels recursos de reposició que es van presentar contra la resolució de la convocatòria dels ajuts 
esmentats, per la qual cosa es va aprovar l'estimació d'11 nous beneficiaris, per un import total de 
680,00 euros, dels quals 260,00 euros correspon a ajuts de material i 420,00 euros a ajuts de llibres, i 
es va modificar l'acord de Junta de Govern Local esmentat amb anterioritat en el sentit d'aprovar una 
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nova relació de beneficiaris dels ajuts .

3. Amb posterioritat s'han observat un seguit d'errades que cal esmenar:

a) Hi ha un sol·licitant que per error administratiu no constava en el llistat d'ajuts concedits malgrat si 
que compleix els requisits.

Import ajut esmenatImport ajut esmenatImport ajut esmenatImport ajut esmenatNom i cognomsNom i cognomsNom i cognomsNom i cognoms     
alumnealumnealumnealumne////nananana

EscolaEscolaEscolaEscola RectificacióRectificacióRectificacióRectificació
MaterialMaterialMaterialMaterial     LlibresLlibresLlibresLlibres     

Ajay Chand Mestres Montaña
incloure l'ajut  a la 

relació inicial.
20,00 € 60,00 €

b) En dos ajuts existeix un error en el curs escolar, que comporta una modificació en el import de l'ajut 
atorgat inicialment, atès que l'import per infantil és de 30€ i per primària de 80€, dels quals 20€ són 
per material i 60€ per llibres.

Import aprovat a laImport aprovat a laImport aprovat a laImport aprovat a la     
relació inicialrelació inicialrelació inicialrelació inicial

Import ajutImport ajutImport ajutImport ajut     
esmenatesmenatesmenatesmenatNom i cognomsNom i cognomsNom i cognomsNom i cognoms     

alumnealumnealumnealumne////nananana
EscolaEscolaEscolaEscola RectificacióRectificacióRectificacióRectificació

MaterialMaterialMaterialMaterial MaterialMaterialMaterialMaterial LlibresLlibresLlibresLlibres

Kadidia Keita Fàtima Canvi de curs d'infantil a 
Primària

30,00 € 20,00 € 60,00 €

Nawal El Firem EM Salvador Llobet Canvi de curs d'infantil a 
Primària

30,00 € 20,00 € 60,00 €

c) En tres ajuts existeix un error en el curs escolar, i d'acord amb el curs escolar correcte no es 
compleix l'objecte d'aquesta convocatòria.

Import aprovat a laImport aprovat a laImport aprovat a laImport aprovat a la     
relació inicialrelació inicialrelació inicialrelació inicial

Import ajutImport ajutImport ajutImport ajut     
esmenatesmenatesmenatesmenatNom i cognomsNom i cognomsNom i cognomsNom i cognoms     

alumnealumnealumnealumne////nananana
EscolaEscolaEscolaEscola RectificacióRectificacióRectificacióRectificació

MaterialMaterialMaterialMaterial LlibresLlibresLlibresLlibres MaterialMaterialMaterialMaterial LlibresLlibresLlibresLlibres     

Ibrahima Diakabi  Fàtima Canvi de curs de P3 a 
escola bressol

30,00 € 0 € 0 €

Abdourrahmane Balde Els Quatre Vents Canvi de curs de 6è a 
1r ESO

20,00 € 60,00 € 0 € 0€

Fatou Diop Pau Vila
Canvi de curs de 6è a 
1r ESO

20,00 € 60,00 € 0 € 0€

d) S'ha atorgat uns ajuts per duplicat, atès que la persona beneficiària va presentar dos sol·licituds 
amb dos registres diferents.

Import aprovat a laImport aprovat a laImport aprovat a laImport aprovat a la     
relació inicialrelació inicialrelació inicialrelació inicial

Import ajutImport ajutImport ajutImport ajut     
esmenatesmenatesmenatesmenatNom i cognomsNom i cognomsNom i cognomsNom i cognoms     

alumnealumnealumnealumne////nananana
EscolaEscolaEscolaEscola RectificacióRectificacióRectificacióRectificació

MaterialMaterialMaterialMaterial LlibresLlibresLlibresLlibres MaterialMaterialMaterialMaterial LlibresLlibresLlibresLlibres     
Mohamed Nkaich Mestres Montaña 60,00 € 30,00 €

Wail Nkaich Mestres Montaña

Esmenar l'import 
definitiu de l'ajut, per 
duplicitat 40,00 € 120,00 € 20,00 € 60,00 €

e) En un ajut s'ha detectat un error en el nom del fill del Sr. Si Mohamed Moumne amb NIE 
Y1091713D.

Import aprovat a laImport aprovat a laImport aprovat a laImport aprovat a la     
relació inicialrelació inicialrelació inicialrelació inicial

Import ajutImport ajutImport ajutImport ajut     
esmenatesmenatesmenatesmenatNom i cognomsNom i cognomsNom i cognomsNom i cognoms     

alumnealumnealumnealumne////nananana    
EscolaEscolaEscolaEscola RectificacióRectificacióRectificacióRectificació

MaterialMaterialMaterialMaterial LlibresLlibresLlibresLlibres MaterialMaterialMaterialMaterial LlibresLlibresLlibresLlibres     
Hamza Khrichef 
Bouhouch

EM Salvador 
Llobet

20,00 € 60,00 € 0 € 0 €

Nouha Moumne
EM Salvador 
Llobet

Canvi en el nom del fill de 
Hamza Khrichef Bouhouch 

per a Nouha Moumne 0 € 0 € 20,00 € 60,00 €

4. L'informe tècnic emès en data 31 de desembre 2014 informa favorablement a la rectificació de les 



46

esmentades errades, que comporta un total de 926 ajuts de material i llibres per al curs escolar 
2014-2015, i que ascendeix a un import total de 59.180,00 euros, dels quals 21.500,00 euros 
correspon a ajuts de material i 37.680,00 euros a llibres escolars.

5. Atès que existeix crèdit suficient autoritzat per atendre aquestes esmenes (A 201400030171). 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

1. L'article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i procediment administratiu comú, preveu que les administracions públiques poden esmenar 
en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics 
existents als seus actes.

2. La Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment 
administratiu comú, i la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment administratiu de 
les administracions públiques de Catalunya, en quan a normativa aplicable pel que fa al procediment 
administratiu i en totes les qüestions no previstes a les bases reguladores d'aquests ajuts, aprovades 
per la Junta de Govern Local de 13 de maig de 2014, i publicades al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de 28 de maig de 2014.

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 .-.-.-.-    Aprovar les rectificacions d'errades de l'acord de Junta de Govern Local de data 29 de juliol 
de 2014, relatiu a la resolució de la convocatòria dels ajuts de material i llibres per al curs escolar 
2104/2015, modificat per la resolució d'alcaldia núm. 1044/2014, de resolució dels recurs de reposició, 
d'acord amb els fets i fonaments de dret invocats, i aprovar una nova relació de beneficiaris amb 
inclusió de les rectificacions esmentades, d'acord amb el document annex adjunt, conservant la resta 
de termes de l'acord que no es veuen afectats.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Disposar un increment de despesa per un import màxim de 280,00 €, d'acord amb les 
rectificacions d'errades esmentades, que es concreten en 40,00 € en concepte d'ajuts de material i 
240,00 € en concepte d'ajuts de llibres.

Nom i cognomsNom i cognomsNom i cognomsNom i cognoms     
alumnealumnealumnealumne////nananana    

EscolaEscolaEscolaEscola Material €Material €Material €Material € Llibres €Llibres €Llibres €Llibres €

Ajay Chand Mestres Montaña 20,00 € 60,00 €
Kadidia Keita Fàtima 60,00 €
Nawal El Firem EM Salvador Llobet 60,00 €
Nouha Moumne EM Salvador Llobet 20,00 € 60,00 €

Import total ajuts estimatsImport total ajuts estimatsImport total ajuts estimatsImport total ajuts estimats :::: 40404040,,,,00000000    €€€€ 240240240240,,,,00000000    €€€€    

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Anul·lar l'import disposat dels documents comptables que es relacionen tot seguit, atès que 
els següents ajuts comporten una minoració de la despesa aprovada inicialment, d'acord amb els fets 
exposats.

Nom i cognoms alumneNom i cognoms alumneNom i cognoms alumneNom i cognoms alumne ////nananana    EscolaEscolaEscolaEscola NúmNúmNúmNúm....    operacióoperacióoperacióoperació     """"DDDD"""" MaterialMaterialMaterialMaterial     LlibresLlibresLlibresLlibres     
Kadidia Keita Fàtima 201400057329 10,00 €
Nawal El Firem EM Salvador Llobet 201400058175 10,00 €
Ibrahima Diakabi Fàtima 201400058187 30,00 €

Abdourrahmane Balde Els Quatre Vents
201400056910
201400057633

20,00 € 60,00 €

Fatou Diop Pau Vila
201400056962
201400057717

20,00 € 60,00 €

Mohamed Nkaich Mestres Montaña 201400057338 30,00 €

Wail Nkaich Mestres Montaña
201400056691
201400057337

20,00 € 60,00 €

Hamza Khrichef Bouhouch EM Salvador Llobet
201400056848

20,00 € 60,00 €
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201400057548
Import totalImport totalImport totalImport total :::: 160160160160,,,,00000000    €€€€ 240240240240,,,,00000000    €€€€

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
30303030).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DELS AJUTS INDIVIDUALS DEPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DELS AJUTS INDIVIDUALS DEPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DELS AJUTS INDIVIDUALS DEPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DELS AJUTS INDIVIDUALS DE    
MATERIAL I LLIBRES PER AL CURS ESCOLARMATERIAL I LLIBRES PER AL CURS ESCOLARMATERIAL I LLIBRES PER AL CURS ESCOLARMATERIAL I LLIBRES PER AL CURS ESCOLAR     2014201420142014////2015201520152015,,,,    I EFECTUARI EFECTUARI EFECTUARI EFECTUAR ----NE EL PAGAMENTNE EL PAGAMENTNE EL PAGAMENTNE EL PAGAMENT

1. Un cop revisades les justificacions presentades per les escoles, AMPA i llibreries de Granollers, 
manca la justificació dels següents ajuts :

a) Algunes famílies han marxat a escoles fora de Granollers    o han marxat al seu país d'origen i, per 
tant, no han pogut presentar la justificació requerida.

Nom i cognoms alumneNom i cognoms alumneNom i cognoms alumneNom i cognoms alumne ////nananana EscolaEscolaEscolaEscola MaterialMaterialMaterialMaterial     LlibresLlibresLlibresLlibres     
Nour Sorroukh EM Salvador Llobet 30,00 €

Iker Cortes Martinez EM Salvador Llobet 20,00 € 60,00 €
Hugo Cortes Martínez EM Salvador Llobet 30,00 €
Dani Cortes Martínez EM Salvador Llobet 30,00 €

Abubakar Yss Mestres Montaña 20,00 € 60,00 €
Sualman Tariq Estel 30,00 €

b) Hi ha 7 vals de llibres que cap escola/AMPA ni llibreria ha presentat la corresponent justificació del 
gaudi de l'ajut, en concepte d'ajut individual de llibres per al curs escolar  2014/2015. 

Nom i cognoms alumneNom i cognoms alumneNom i cognoms alumneNom i cognoms alumne ////nananana LlibresLlibresLlibresLlibres     
Fassiriba Sidibe 60,00 €
Salma Arbaoui 60,00 €
Iman Abzaib 60,00 €

Yahya El Mrabet Hilali 60,00 €
Mariam Zaqui Zamani 60,00 €

Moussa Diao 60,00 €
Dado Diao Diao 60,00 €

2. La resta dels ajuts han estat degudament justificats, per la qual cosa suposa una despesa final en 
concepte d'ajuts de material i llibres per la curs escolar 2014-2015 per un import total de 58.480,00 
euros, dels quals 21.340,00 euros correspon a ajuts de material i 37.140,00 euros a llibres escolars, 
d'acord amb el document annex 1.

3. Els ajuts concedits són individuals, malgrat que el pagament dels ajuts de material es realitzarà 
directament als centres escolars i els ajuts de llibres a les llibreries de Granollers o bé a les 
AMPA/escoles en funció de la seva justificació , d'acord amb l'article 13 de les bases.

4. Consta a l'expedient la documentació corresponent a la justificació del gaudi de l'ajut que han 
presentat les escoles/AMPA i llibreries mitjançant val de llibres originals o bé graella justificativa .

5. L'informe tècnic emès al respecte afirma que l'execució dels ajuts ha estat gestionada de forma 
adient i que la documentació presentada justifica plenament aquesta correcta execució. És per això 
que s'informa favorablement la justificació dels ajuts concedits, a tots els efectes, complint les 
condicions i destinacions aprovades a l 'expedient de concessió.

6. Aquesta despesa s'ha d'introduir dins de l'aplicació pressupostària del 2014 ja que el gaudi dels 
ajuts han estat realitzada dins de l'exercici 2014, per aquest motiu l'aprovació del reconeixement 
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d'obligacions és corresponent  a l'aplicació pressupostària del 2014.

7. Atès que existeix crèdit suficient autoritzat per atendre aquesta despesa (A 201400030171).

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

1. L'article 13 de les bases reguladores d'aquests ajuts, aprovada per acord de la Junta de Govern 
Local de data 13 de maig de 2014, pel que fa a la justificació dels ajuts de llibres i de material .

2. Pel que fa al pagament, l'article 14 de les esmentades bases disposa que l'ajuntament transferirà al 
compte corrent que designi el centre escolar/AMPA o llibreria de Granollers l'import dels ajuts atorgats 
a les persones beneficiàries matriculades en cada centre.

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 .-.-.-.-    Aprovar les justificacions dels ajuts individuals de material i llibres per al curs escolar 
2014/2015, d'acord amb els fets i fonaments de dret invocats.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Acordar el reconeixement d'obligacions individuals per a cada beneficiari de l'ajut de material 
i llibres, que comporta una despesa total de 58.480,00 euros, dels quals 21.340,00 corresponen a 
ajuts de material i 37.140,00 a llibres escolars, i endosar-la a favor de les escoles/AMPA i llibreries, 
d'acord amb el document annex 1.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Efectuar el pagament dels ajuts individuals de material per al curs escolar 2014/15, per un 
import total de 21.340,00 euros, directament als centres escolars que tot seguit es relacionen, d'acord 
amb el detall següent i el document annex 1.

EscolaEscolaEscolaEscola NIFNIFNIFNIF ImportImportImportImport     

FÀTIMA Q5855792G 800,00 €

FERRER I GUÀRDIA Q5855720H 1.550,00 €

GRANULLARIUS Q5855762J 1.360,00 €

JOAN SOLANS Q5856059J 2.090,00 €

LLEDONER Q0801475E 1.480,00 €

MESTRES MONTAÑA Q5856045I 1.950,00 €

PAU VILA Q5855829G 1.110,00 €

PEREANTON Q5855908I 1.220,00 €

PONENT Q5856218B 2.560,00 €

SALVADOR ESPRIU Q5856066E 1.100,00 €

ESCOLA CERVETÓ, S.L B58035056 210,00 €

COL·LEGI L'ESTEL (Codina Masnou, Josefa) 036369881G 630,00 €

EDUCEM. (Duran Casanova, A. Maria) 077052132Q 380,00 €

E. M. SALVADOR LLOBET (Ass. Pedagògica Llobet) G63214399 1.570,00 €

ESCOLA PIA GRANOLLERS R0800590B 1.050,00 €

COL·LEGI JARDÍ (Girbau Banús, Ana) 037591745Q 550,00 €

ESCOLA M. ANNA MOGAS R0800352G 830,00 €

ESCOLA CAMINS Q0801464I 50,00 €

JACINT VERDAGUER Q5855682J 30,00 €

ELS QUATRE VENTS Q0801462C 340,00 €

JOAN MIRÓ Q5855614C 130,00 €
  BELLAVISTA - JOAN CAMPS I GIRÓ Q0801267F 110,00 €

  CONGOST Q5855255E 70,00 €

  AMPA ELS VINYALS G64225816 20,00 €

  ESCOLA MOGENT Q0801334D 70,00 €
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  GUERAU DE LIOST  Q0801232J 40,00 €

ESCOLA LES LLISSES Q5856028E 40,00 €
Import Total Ajut MaterialImport Total Ajut MaterialImport Total Ajut MaterialImport Total Ajut Material 21212121....340340340340,,,,00000000    €€€€

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Efectuar el pagament dels ajuts de llibres que, en funció de la seva justificació mitjançant la 
presentació dels  vals de llibres originals o una graella justificativa del gaudi de l'ajut, ascendeix a un 
import total de    37.140,00 euros, d'acord amb el detall següent i el document annex 1.

EscolaEscolaEscolaEscola ////AMPAAMPAAMPAAMPA////LlibreriaLlibreriaLlibreriaLlibreria NIFNIFNIFNIF Nº de valsNº de valsNº de valsNº de vals ImportImportImportImport
LA GRALLA, S.C.C.L F08587834 75 4.500,00 €
ESCOLA CONGOST Q5855255E 2 120,00 €
ESCOLA PIA GRANOLLERS R0800590B 17 1.020,00 €
ESCOLA LES LLISSES Q5856028E 2 120,00 €
AMPA SALVADOR ESPRIU G59651398 31 1.860,00 €
ABACUS F08226714 29 1.740,00 €
PAPERERIA MOLINS (Marina Molins Viaplana) 36533308Q 13 780,00 €
ESCOLA QUATRE VENTS Q0801462C 8 480,00 €

   AMPA ELS VINYALS G64225816 1 60,00 €
   ASSOCIACIÓ PARES C.P. JOAN CAMPS GIRÓ G58219452 4 240,00 €

FÀTIMA Q5855792G 25 1.500,00 €
FERRER I GUÀRDIA Q5855720H 52 3.120,00 €
GRANULLARIUS Q5855762J 47 2.820,00 €
JOAN SOLANS Q5856059J 58 3.480,00 €
LLEDONER Q0801475E 41 2.460,00 €
MESTRES MONTAÑA Q5856045I 51 3.060,00 €
PAU VILA Q5855829G 39 2.340,00 €
PEREANTON Q5855908I 34 2.040,00 €

   PONENT Q5856218B 77 4.620,00 €
   EDUCEM. (Duran Casanova, A.Maria) 77052132Q 2 120,00 €
   CAMINS Q0801464I 1 60,00 €
   AMPA MOGENT    G63591895 2 120,00 €
   COL·LEGI JARDÍ (Girbau Banús, Ana) 37591745Q 1 60,00 €
   GUERAU DE LIOST Q0801232J 2 120,00 €
   JOAN MIRO Q5855614C 5 300,00 €

Import Total Ajut LlibresImport Total Ajut LlibresImport Total Ajut LlibresImport Total Ajut Llibres 619619619619 37373737....140140140140,,,,00000000    €€€€

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.-    Anul·lar l'import dels documents comptables que es relacionen tot seguit, d'acord amb els 
fets exposats.

a) Per la no presentació de la corresponent justificació del gaudi de l 'ajut, en concepte d'ajut individual 
de llibres per al curs escolar 2014/2015. 

NúmNúmNúmNúm....    dddd''''operacióoperacióoperacióoperació     """"DDDD"""" Import LlibresImport LlibresImport LlibresImport Llibres
201400057003 60,00 €
201400056727 60,00 €
201400057276 60,00 €
201400057066 60,00 €
201400056982 60,00 €
201400056889 60,00 €
201400056890 60,00 €

b) Per la no presentació de la corresponent justificació atès que algunes famílies han marxat a escoles 
fora de Granollers    o han marxat al seu país d'origen.

NúmNúmNúmNúm....    dddd''''operacióoperacióoperacióoperació     """"DDDD"""" Import Material €Import Material €Import Material €Import Material € Import Llibres €Import Llibres €Import Llibres €Import Llibres €
201400057850 30,00 €
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201400056721
201400057381

20,00 € 60,00 €

201400057382 30,00 €
201400057383 30,00 €
201400057678
201400056938

20,00 € 60,00 €

201400058197 30,00 €

c) El document comptable A 201400030171, per un import de 6.520,00 euros, degut a que un cop 
resolta la convocatòria no s'ha disposat tot el crèdit autoritzat inicialment .

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

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 deu 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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