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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     31313131    DE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

DiaDiaDiaDia::::        8888    de setembre dede setembre dede setembre dede setembre 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

Sra. Alba Barnusell i Ortuño
Sra. Mònica Oliveres i Guixer
Sr. Albert Camps i Giró
Sra. Maria del Mar Sánchez i Martínez
Sra. Mireia López i Ontiveros
Sr. Juan Manuel Segovia Ramos

Regidors i regidores

Sr. Rudy Benza Alegría

Secretària general

Sra. Núria Blanchar Cazorla

Interventor general

Sr. Francesc Aragón Sánchez

ABSÈNCIES JUSTIFICADES

Sr. Jordi Terrades i Santacreu
Sra. Andrea Canelo Matito

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

3333).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ESTIMAR RECURS DE RESPOSICIÓ PRESENTAT PER LDICTAMEN RELATIU A ESTIMAR RECURS DE RESPOSICIÓ PRESENTAT PER LDICTAMEN RELATIU A ESTIMAR RECURS DE RESPOSICIÓ PRESENTAT PER LDICTAMEN RELATIU A ESTIMAR RECURS DE RESPOSICIÓ PRESENTAT PER L''''EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA    
ALUMBRADOS VIARIOS SA CONTRA ACORD DALUMBRADOS VIARIOS SA CONTRA ACORD DALUMBRADOS VIARIOS SA CONTRA ACORD DALUMBRADOS VIARIOS SA CONTRA ACORD D''''ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE    
SUBMINISTRAMENT PER A LA SUBSTITUCIÓ DE LLUMENERES EXISTENTS PER NOVESSUBMINISTRAMENT PER A LA SUBSTITUCIÓ DE LLUMENERES EXISTENTS PER NOVESSUBMINISTRAMENT PER A LA SUBSTITUCIÓ DE LLUMENERES EXISTENTS PER NOVESSUBMINISTRAMENT PER A LA SUBSTITUCIÓ DE LLUMENERES EXISTENTS PER NOVES    
LLUMENERES LED LAS EIXOS VIARIS DE LLLUMENERES LED LAS EIXOS VIARIS DE LLLUMENERES LED LAS EIXOS VIARIS DE LLLUMENERES LED LAS EIXOS VIARIS DE L''''AVAVAVAV....    SANT ESTEVESANT ESTEVESANT ESTEVESANT ESTEVE....AVAVAVAV....    DEL PARC I DELSDEL PARC I DELSDEL PARC I DELSDEL PARC I DELS    
CARRERS ROGER DE FLORCARRERS ROGER DE FLORCARRERS ROGER DE FLORCARRERS ROGER DE FLOR....LLUÍS COMPANYS A GRANOLLERSLLUÍS COMPANYS A GRANOLLERSLLUÍS COMPANYS A GRANOLLERSLLUÍS COMPANYS A GRANOLLERS,,,,    DEIXANT SENSE EFECTEDEIXANT SENSE EFECTEDEIXANT SENSE EFECTEDEIXANT SENSE EFECTE    
LLLL''''ACORD DACORD DACORD DACORD D''''ADJUDICACIÓ APROVAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN DATAADJUDICACIÓ APROVAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN DATAADJUDICACIÓ APROVAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN DATAADJUDICACIÓ APROVAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN DATA    28282828    DEDEDEDE    
JULIOL DEJULIOL DEJULIOL DEJULIOL DE     2015201520152015

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local , en sessió ordinària que va tenir lloc el dia  28 de juliol 
de 2015, es  va aprovar l'adjudicació a l'empresa  ETRA BONAL SA amb CIF A-08522955 del 
contracte de subministrament   per a la substitució de llumeneres existents per noves llumeneres de 
leds als eixos viaris de l'av. Sant Esteve - Av. del Parc i dels carrers de Roger de Flor - Lluís Company 
de Granollers, per un import de  109.665,92 euros més 23.029,84 euros en concepte de IVA, fent un 
total de 132.695,76 euros, per al contracte , amb un termini d'execució de 8 setmanes, amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària H311.16510.61929

En data 13 d'agost de 2015 ( núm. registre entrada 2015017988), el senyor MARC HERNANDEZ 
DUACASTELLA, actuant en nom i representació de la societat ALUMBRADOS VIARIOS SA amb CIF 
A-08523094 i amb domicili en passatge de la Plàsmica,s/n , nau 9, Cornellà de Llobregat, presenta 
recurs de reposició contra l'acord d'adjudicació del contracte de subministrament per a la substitució 
de llumeneres existents per noves llumeneres LED als eixos viaris de l'av. Sant Esteve- Av. del Parc i 
dels carrers Roger de Flor - Lluís Companys de Granollers.

En l'escrit de recurs presentat, s' exposa que hi ha un error en la baremació del criteri avaluable 
mitjançant fórmula matemàtica, preu de licitació, alterant així el resultat de l 'adjudicació.

Per aquest motiu, sol·licita que s' anul-li i es deixi sense efecte l 'adjudicació a l'empresa ETRA BONAL 
SA i s'ordeni la retroacció de les actuacions a la valoració econòmica de les ofertes i en conseqüència , 
adjudiqui dit contracte de subministrament a la recurrent ALUMBRADOS VIARIOS SA.

El recurs de reposició es formula en temps i forma i, en conseqüència, procedeix l'admissió a tràmit i 
entrar a conèixer les qüestions de fons plantejades.

D'acord amb l'informe tècnic emès per l'enginyer tècnic municipal de Serveis Municipals, de data 2 de 
setembre de 2015, es constata que hi ha un error aritmètic en el càlcul de les puntuacions relatives al 
criteri B1. Criteri avaluable de forma automàtica "Proposta econòmica". Preu de licitació, procedint així 
a rectificar a instància de l' interessat, la valoració de dit criteri, d'acord amb el que preveu l'article 
105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú: "les administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, 
d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus 
actes" :

B1.- Preu de licitació  (fins a 50 punts)

Puntuació aplicada de forma proporcional, aplicant la fórmula matemàtica  indicada per a cada 
prestació:

                  Pressupost de l'oferta amb més baixa
Puntuació= 50  x ------------------------------------------------------------  
                  Pressupost de l'oferta a valorar

1 – IBBE ELECTRICIDAD,SA: Preu:  124.237,52 €  (IVA exclòs) _ 44,1 punts

2 – SECE,SA: Preu:  136.717,56 €  (IVA exclós) _ 40,1 punts



1667

3 – ISTEM,SLU:   Preu:  182.043,21 €  (IVA exclòs) _ 30,1 punts

4 – ALUMBRADOS VIARIOS,SA: Preu:  129.058,68 €  (IVA exclòs) _ 42,5 punts

5 – Comercial Vallesana: Preu:  130.404,40 €  (IVA exclòs) _ 42,0 punts

6 – ETRA BONAL, SA: Preu:  109.665,92 €  (IVA exclòs) _ 50,0 punts

Resultant així la següent puntuació final: 

CRITERIS QUE DEPENEN D'UN 
JUDICI DE VALOR

CRITERIS AVALUABLES 
MITJANÇANT FÓRMULA 

MATEMÀTICA

EMPRESA

A1

Memòria 
luminotècnica

(20 punts)

A2

Pla de 
treballs

(7 punts)

A2

Resolució 
anomalies

(3 punts)

B1

Preu 
licitació 

(50 punts)

B2
 

 Subministre 
stocks 

(15 punts)

B3 

 Millora

(5 punts)

TOTAL

1 IBBE 
ELECTRICIDAD

16 3 1 44,14 3,3 5 72,4

2 SECE 16 7 3 40,11 7,8 5 78,9
3 ISTEM 12 5 1 30,12 13,1 5 66,2
4 ALUVISA 14,5 5 1 42,49 11,6 5 79,6

5Comercial 
Vallesana

11 3 0 42,05 7,5 5 68,5

6 ETRA BONAL 14,5 4 2 50,00 0 5 75,5

D'acord amb l'informe emès per l'enginyer tècnic municipal de Serveis Municipals , en el qual es  
proposa a la Mesa de Contractació deixar sense efectes l'adjudicació del contracte a ETRA BONAL 
SA i proposar com oferta econòmicament més avantatjosa, la presentada per l'empresa 
ALUMBRADOS VIARIOS SA amb CIF  A-08523094 per un import de 129.058,68 euros més 27.102,32 
euros en concepte de IVA, fent un total de 156.161,00 euros, per al contracte de subministrament  per 
a la substitució de llumeneres existents per noves llumeneres de leds als eixos viaris de l'av. Sant 
Esteve - Av. del Parc i dels carrers de Roger de Flor - Lluís Company de Granollers, amb un termini 
d'execució de 8 setmanes.

D'acord amb la clàusula IV del Plec de Clàusules Administratives que regulen el contracte, l'òrgan de 
contractació, requerirà al licitador que ha presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa,  
ALUMBRADOS VIARIOS SA, per tal que en el termini de 10 dies hàbils, a comptar des del dia 
següent a aquell en que rebi el requeriment, presenti al Registre d'Entrada de l'Ajuntament i/o al 
Servei de Contractació, la documentació  prèvia a l'adjudicació del contracte. 

La Mesa de contractació, per tot l'exposat anteriorment, proposa :

- Estimar el recurs de reposició presentat per la societat ALUMBRADOS VIARIOS SA, una vegada 
constatada l'existència d'error aritmètic en el càlcul de la puntuació del criteri B1 Preu de licitació, 
d'acord amb l'aplicació de la fórmula detallada en la clàusula III.4 Criteris de valoració del Plec de 
Clàusules Administratives.

- Deixar sense efecte l'acord d'adjudicació del contracte de subministrament per a la substitució de 
llumeneres existents per noves llumeneres LED als eixos viaris de l 'av.Sant Esteve- Av. del Parc i dels 
carrers Roger de Flor- Lluís Companys, aprovat en sessió ordinària per la Junta de Govern Local en 
data 28 de juliol de 2015

- Adjudicar el contracte de subministrament  per a la substitució de llumeneres existents per noves 
llumeneres de leds als eixos viaris de l'av. Sant Esteve - Av. del Parc i dels carrers de Roger de Flor - 
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Lluís Company de Granollers, condicionada a lcondicionada a lcondicionada a lcondicionada a l''''aportació de la documentació prèviaaportació de la documentació prèviaaportació de la documentació prèviaaportació de la documentació prèvia, a l'empesa 
ALUMBRADOS VIARIOS SA amb CIF A-08523094, que ha presentat l'oferta econòmica més 
avantatjosa,   per un import de 129.058,68 euros més 27.102,32 euros en concepte d'IVA (21%), el 
que fa un total de 156.161,00 euros, el que representa una baixa del 30,40 % sobre el preu de licitació, 
amb un termini d'execució de 8 setmanes.

- Instar d'ofici la devolució d'ingressos indeguts a favor de l'empresa ETRA BONAL SA amb CIF 
A-08522955 pel que fa al pagament indegut de 5.805,97 euros,corresponents a :

- 5.483,30 euros dipositats en concepte de garantia definitiva, amb número comptable 
CV12015000047862.

-  235,97 euros dipositats en concepte de despeses de publicitat " Carta de pagament-  
Autoliquidació" 

-  86,70 euros dipositats en concepte de taxa de formalització de contracte," Carta de pagament- 
Autoliquidació" 

- Reconèixer el dret a la devolució de l 'ingrés indegut a l'empresa ETRA BONAL SA en el sentit indicat 
i retornar la quantitat indicada anteriorment.

Atès que la clàusula X.2 apartat g) del Plec de clàusules administratives particulars, estableix que 
l'adjudicatari haurà d'assumir les despeses derivades de la publicitat de la licitació, de conformitat 
amb allò que prescriu l'article 75 del RGLC amb un import màxim de 500 euros.

Per tal de donar compliment a aquesta prescripció, a continuació es relacionen les despeses que 
s'han produït en concepte de publicitat d'aquest procediment obert i tramitació ordinària.

Assumpte: Licitació del contracte de subministrament   per a la substitució de llumeneres existents per 
noves llumeneres de leds als eixos viaris de l'av. Sant Esteve - Av. del Parc i dels carrers de Roger de 
Flor - Lluís Company de Granollers :

Diari Oficial: Inserció al BOPB de data 05/06/2015
Liquidació: Núm. 201502003674L de data 05/06/2015  per import de 235,97 euros

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

Article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú: "les administracions públiques poden rectificar en qualsevol 
moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els 
seus actes". 

Article 151 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 a la classificació de les ofertes i l'adjudicació del 
contracte.

Articles 160 i  161 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 a l 'adjudicació mitjançant procediment obert.

Articles 154 i  156 del reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, pel que fa a la publicitat de la  formalització del contracte .

Els articles 20, 26 i 57 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós 
de la llei reguladora de les hisendes locals, assenyalen que els ajuntaments podran establir i exigir 
taxes per la prestació de serveis o la realització d'activitats de la seva competència que es refereixin, 
afectin o beneficiïn de manera particular als subjectes passius, sempre i quan no siguin de sol·licitud o 
recepció voluntària i no es prestin pel sector privat  .

L'article 221.1 de la Llei 58/03, de 17 de desembre, General Tributària, estableix que el procediment 
per reconèixer el dret a la devolució dels ingressos indeguts s 'inicia d'ofici o a instància de l'interessat.
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L'article 32 de la Llei 58/03, de 17 de desembre, General Tributària, relatiu a la devolució d'ingressos 
indeguts, estableix que l'administració retornarà als obligats tributaris els ingressos que s'haguessin 
realitzat de forma indeguda amb ocasió del compliment de les seves obligacions tributària .

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....     Estimar el recurs de reposició interposat en data 13 d'agost de 2015  (núm. registre entrada 
2015017988) per el senyor Marc Hernandez Duacastella, actuant en nom i representació de la societat 
ALUMBRADOS VIARIOS SA amb CIF A-08523094, contra acord d'adjudicació aprovat per la Junta de 
Govern Local en data 28 de juliol de 2015, donat que s'ha constat error aritmètic en la valoració del 
criteri B1. Preu de licitació, de conformitat  amb els fets i fonaments de dret invocats. 

SEGONSEGONSEGONSEGON.... Deixar sense efecte l'acord d'adjudicació del contracte de subministrament per a la 
substitució de llumeneres existents per noves llumeneres LED als eixos viaris de l'av.Sant Esteve- Av. 
del Parc i dels carrers Roger de Flor- Lluís Companys, a favor de ETRA BONAL,, aprovat en sessió 
ordinària per la Junta de Govern Local en data 28 de juliol de 2015, de conformitat amb els fets i 
fonaments de dret invocats.

TERCERTERCERTERCERTERCER.... Adjudicar a l'empresa  ALUMBRADOS VIARIOS SA amb CIF A-08523094 el contracte de 
subministrament   per a la substitució de llumeneres existents per noves llumeneres de leds als eixos 
viaris de l'av. Sant Esteve - Av. del Parc i dels carrers de Roger de Flor - Lluís Company de Granollers,  
per un import de 129.058,68 euros més 27.102,32 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 
156.161,00 euros, el que representa una baixa del 30,40 % sobre el preu de licitació, amb un termini 
d'execució de 8 setmanes, prèvia presentació de la documentació que requerirà l'òrgan de 
contractació, de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars,clàusula IV i 
d'acord amb els fets i fonaments invocats.

QUARTQUARTQUARTQUART.... Liquidar a l'empresa ALUMBRADOS VIARIOS SA la quantitat de 235,97 euros, en concepte 
de despeses de publicitat del procediment obert convocat per adjudicar el contracte de 
subministrament   per a la substitució de llumeneres existents per noves llumeneres de leds als eixos 
viaris de l'av. Sant Esteve - Av. del Parc i dels carrers de Roger de Flor - Lluís Company de Granollers. 
Aquestes despeses es podran abonar mitjançant transferència bancària al compte   
2013-0046-89-0200601574 tot indicant necessàriament el número dtot indicant necessàriament el número dtot indicant necessàriament el número dtot indicant necessàriament el número d''''expedientexpedientexpedientexpedient     ((((56565656////15151515)))) al que 
pertanyen i enviant una comunicació via correu electrònic (contractacio@ajuntament.granollers.cat) . 
També es podran abonar amb xec conformat o bé amb targeta de crèdit a la Unitat de Tresoreria de 
l'Ajuntament de Granollers ubicada al carrer Sant Josep, 7 2a. planta de Granollers, en el termini de 
quinze dies.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ....    Formalitzar el contracte mitjançant document administratiu dins el termini de 15 dies  hàbils 
a comptar des del següent a la data d'aquesta notificació, previ al pagament de la corresponent taxa 
(86,70 €)   de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars,clàusula X.2 apartat 
h)

SISÈSISÈSISÈSISÈ. Facultar al senyor Alcalde/President de la Corporació per a la signatura del contracte i dels 
documents necessaris per a l'execució d'aquest acord.

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

VUITÈVUITÈVUITÈVUITÈ....   Publicar l'acord d'adjudicació del contracte mitjançant anunci en el perfil del contractant de 
l'òrgan de contractació , i posteriorment la formalització del contracte en el perfil del contractant  i   en 
el BOPB,  d'acord al que estableix l'article 154.2 del Text refós de la Llei de contractes del sector 
públic.

NOVÈNOVÈNOVÈNOVÈ....    Instar d'ofici la devolució d'ingressos indeguts a favor de l'empresa ETRA BONAL SA amb CIF 
A-08522955 pel que fa al pagament indegut per quantitat total de 5.805,97 euros,dels quals, 5.483,30 
euros dipositats en concepte de garantia definitiva, amb número comptable CV12015000047862,  
235,97 euros dipositats en concepte de despeses de publicitat " Carta de Pagament - Autoliquidació" , 
i 86,70 euros dipositats en concepte de taxa de formalització de contracte " Carta de Pagament - 
Autoliquidació", d'acord amb els fets i fonaments de dret invocats.
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DESÈDESÈDESÈDESÈ.  Reconèixer el dret a la devolució de l'ingrés indegut a l'empresa ETRA BONAL SA amb CIF 
A-08522955 en el sentit indicat i retornar la quantitat indicada en el punt anterior d 'aquest acord,

ONZÈONZÈONZÈONZÈ.... Notificar al departament de comptabilitat de l'Àrea de Govern i Economia per tal que s' anul·li 
el document comptables  A/ núm. 27140  i document comptable D núm. 50681 i es confeccioni  el 
document comptable D d'acord per import de 156.161,00 euros.

DOTZÈDOTZÈDOTZÈDOTZÈ....    Contra el punt primer d'aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, es 
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. 

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT

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

4444).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PERDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PERDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PERDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER    
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONALA DIPUTACIÓ DE BARCELONALA DIPUTACIÓ DE BARCELONALA DIPUTACIÓ DE BARCELONA,,,,    PER A LES PROGRAMACIONS DPER A LES PROGRAMACIONS DPER A LES PROGRAMACIONS DPER A LES PROGRAMACIONS D''''ARTS ESCÈNIQUES IARTS ESCÈNIQUES IARTS ESCÈNIQUES IARTS ESCÈNIQUES I    
MUSICALS ADREÇADES A ESCOLARS PER EL CURSMUSICALS ADREÇADES A ESCOLARS PER EL CURSMUSICALS ADREÇADES A ESCOLARS PER EL CURSMUSICALS ADREÇADES A ESCOLARS PER EL CURS     2014201420142014----2015201520152015    

La Junta de Govern Local del dia 21 d'octubre de 2014 va acordar acollir-se a la convocatòria pública 
de la Diputació de Barcelona per a subvencions per a les programacions d'arts escèniques i musicals 
adreçades a escolars per al curs 2014-2015.

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 18 de desembre de 2014 va aprovar 
resoldre la convocatòria, segons Bases reguladores per a la concessió de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva, per a les programacions  d'arts escèniques i musicals adreçades a escolars  
per el curs 2014-2015.

Els acords de la resolució recull atorgar a l'Ajuntament de Granollers la quantitat de 19.100 euros per 
desenvolupar la programació d'arts i escèniques i musicals  adreçades als escolars per al curs 2014. 
Aquesta subvenció té un caràcter plurianual i s'aplicà com segueix:

Any 2014: 9.950 euros
Any 2015: 9.950 euros

En data 10 de febrer de 2015 la Junta de Govern Local va aprovar acceptar la subvenció de la 
Diputació de Barcelona per a les Programacions d'arts Escèniques i Musicals adreçades  a les 
escoles per un import de 19.100€

A la mateixa resolució  es recull l 'acord  que el termini per a la presentació de la justificació és el  30 de 
setembre de 2014.
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Així mateix a l'article 17 en referència a la subcontractació  diu: 
“No podran subcontractar-se total o parcialment aspectes concrets que conformen l'execució de 
l'activitat subvencionada. No obstant això , s'acceptarà la gestió externalitzada del programa quan 
aquesta derivi d'una relació jurídica prèvia i preexistent a la sol·licitud presentada .”

La Fundació Privada Cultural de Granollers AC  ha organitzat al llarg dels anys un conjunt d'activitats 
en l'ordre artístic, cívic o cultural adreçades als alumnes de les escoles de la ciutat . Aquestes activitats 
han rebut sempre des del seu inici, el curs 1982/83 el suport i recolzament econòmic de l 'Ajuntament. 
L'Ajuntament de Granollers entre els seus objectius compta, en potenciar activitats complementàries 
adreçades als escolars de Granollers en els camps esmentats i no té possibilitat d'organitzar-les amb 
personal propi. 
L'Ajuntament ha considerat convenient coordinar i conveniar aquestes activitats amb la Fundació 
Privada Cultural de Granollers AC perquè és una entitat profundament arrelada a la ciutat de 
Granollers, per la seva llarga tradició de dedicació al foment de l'activitat cultural entre els infants i 
joves de la ciutat i per la seva gestió del programa d'activitats, i així ho ha fet al llarg d'aquests anys. 
Aquest fet s'ha  materialitzat amb la signatura de convenis per el desenvolupament d'aquests 
programes. 

En data 2 de juny de 2014, per Resolució d'Alcaldia núm. 371/2014 es va  aprovar el conveni de 
col·laboració amb la Fundació Privada Cultural de Granollers AC per a la realització de la programació 
d'arts escèniques a les escoles. El conveni és vigent fins el 31 de desembre del 2017.
En el marc d'aquest conveni, en sessió de data 31 de març de 2015 la Junta de Govern va aprovar  
l'atorgament  d'una subvenció nominativa a la Fundació  Cultural de Granollers AC per un import de 
45.500€.

En data 10 de juliol de 2015, la Fundació Privada Cultural de Granollers ha presentat la memòria de la 
programació, així com el balanç econòmic de les activitats. Les despeses totals del programa han 
estat de 136.264,50€.

En data 28 de juliol de 2015 la Junta de Govern Local va aprovar la justificació de l'addenda 
econòmica 2015, concedida a la Fundació Privada Cultural de Granollers AC, en el marc del conveni 
entre l'entitat i l'Ajuntament de Granollers per a la programació d'activitats d'arts escèniques i musicals 
adreçades a escolars per el curs 2014-2015.

Que l’ens local ha reconegut les obligacions recollides en la relació de despeses que consta a 
continuació, les quals han estat destinades en el percentatge imputat a l’actuació subvencionada, la 
qual ha tingut un cost total de 132.784,50€  euros. La diferència entre els imports justificats a 
l'Ajuntament (136.264,50€) i a la Diputació està motivada perquè l'Ajuntament subvenciona 3.480€ del 
transport de l'alumnat fins als espais de les actuacions, que la Diputació considera despesa no 
subvencionable.

Que la quantia de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona (19.100€), juntament amb 
altres fonts de finançament, no supera el cost total de l’actuació subvencionada.

Que aquest ens local té arxivats i a disposició de la Diputació de Barcelona tots els documents 
justificatius originals de les despeses relacionades, i seran conservats per un període no inferior a 6 
anys.

Vist l'informe emès per la cap del Servei d'Educació en data 1 de setembre de 2015 en el que fa 
referència a l'informe que va emetre l'interventor de la corporació local Sr. Francesc Aragó en data 17 
d'octubre de 2014, es tramita la justificació.

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

PRIMER. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, per al 
Programa escolar Teatre, música i dansa per el curs 2013/2014 per un import de 19.900€.

SEGON. Trametre el certificat corresponent i la documentació requerida a la Diputació de Barcelona .

TERCER. Notificar aquest acord a l'Àrea Econòmica i a l'Àrea de Presidència de la Diputació de 
Barcelona.
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QUART.Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat 
d'interposar-hi els recursos corresponents.

APROVAT PER UNANIMITAT
 

 ÀREA DÀREA DÀREA DÀREA D''''ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTARACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTARACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTARACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR

5555).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A MODIFICAR  LA PLURIANUALITAT DEL CONTRACTE DEDICTAMEN RELATIU A MODIFICAR  LA PLURIANUALITAT DEL CONTRACTE DEDICTAMEN RELATIU A MODIFICAR  LA PLURIANUALITAT DEL CONTRACTE DEDICTAMEN RELATIU A MODIFICAR  LA PLURIANUALITAT DEL CONTRACTE DE    
SUBMINISTRAMENT DE DUES UNITATS DE VEHICLE GRUA EN LA MODALITAT DE RENTINGSUBMINISTRAMENT DE DUES UNITATS DE VEHICLE GRUA EN LA MODALITAT DE RENTINGSUBMINISTRAMENT DE DUES UNITATS DE VEHICLE GRUA EN LA MODALITAT DE RENTINGSUBMINISTRAMENT DE DUES UNITATS DE VEHICLE GRUA EN LA MODALITAT DE RENTING    
PER A LA POLICIA LOCAL ADJUDICAT A LPER A LA POLICIA LOCAL ADJUDICAT A LPER A LA POLICIA LOCAL ADJUDICAT A LPER A LA POLICIA LOCAL ADJUDICAT A L''''EMPRESA FRAIKIN ALQUILER DE VEHICULOSEMPRESA FRAIKIN ALQUILER DE VEHICULOSEMPRESA FRAIKIN ALQUILER DE VEHICULOSEMPRESA FRAIKIN ALQUILER DE VEHICULOS,,,,SASASASA    
POSTERIORMENT  SUBROGAT A LPOSTERIORMENT  SUBROGAT A LPOSTERIORMENT  SUBROGAT A LPOSTERIORMENT  SUBROGAT A L ''''EMPRESA FRAIKIN ASSETSEMPRESA FRAIKIN ASSETSEMPRESA FRAIKIN ASSETSEMPRESA FRAIKIN ASSETS ,,,,SAS SUCURSAL EN ESPAÑASAS SUCURSAL EN ESPAÑASAS SUCURSAL EN ESPAÑASAS SUCURSAL EN ESPAÑA

Mitjançant  dictamen de la Junta de Govern Local en sessió ordinària que va tenir lloc el 28 de març 
de 2011,  es va adjudicar a l'empresa FRAIKIN ALQUILER DE VEHICULOS, SA  amb CIF 
A614247183  el contracte de subministrament de dues unitats de vehicle grua en la modalitat de 
renting per un import de 166.944,00 euros més 30.049,92 euros en concepte d'IVA (18%) el que fa un 
total de 196.993,92 euros amb una vigència de 48 mesos i la següent distribució d'imports per 
anualitats:

2011 2012 2013 2014 2015
Base Imposable 27.824,00 41.736,00 41.736,00 41.736,00 13.912,00
IVA 18% 5.008,32 7.512,48 7.512,48 7.512,48 2.504,16
TOTAL 32.832,32 49.248,48 49.248,48 49.248,48 16.416,16

El contracte núm. 120/11 es va formalitzar amb data 19 d'abril de 2011 i els vehicles objecte de 
contracte van ésser lliurats en data 1 de setembre de 2011, per tant el termini de 48 mesos es 
comptabilitza a partir d'aquesta data de lliurament.

Amb data 31 de desembre de 2012 l'empresa FRAIKIN ALQUILER DE VEHICULOS, SA amb CIF 
A61427183 va presentar una instància amb registre d'entrada num. 23660 en la qual comunicava la 
subrogació de la posició de contractista a favor de FRAIKIN ASSETS, SAS Sucursal en España amb 
CIF: W0017646A pel que fa al contracte de subministrament de dues unitats de vehicle grua en la 
modalitat de rentig  de l'Ajuntament de Granollers.

D'acord amb l'informe de l'inspector en cap de la Policia Local de Granollers de data 24 de juliol de 
2015, es necessari modificar la distribució d'imports i anualitats inicialment prevista, ja que per a l'any 
2011 s'havia calculat  la despesa des del mes de juny i en realitat  començà al setembre , el que fa que 
a la última anualitat 2015, faltin diners en el document comptable previst  AD I12015000007888 de 
16.833,52 corresponent als mesos de gener a abril, per tant es proposa:

- modificar l'import de les plurianualitats aprovades del contracte de subministrament de dues unitats 
de vehicle grua en la modalitat de renting i ampliar el document comptable ADI12015000007888 en un 
import de 13.912,00 euros més 2.921,52 euros d'IVA (21%) el que fa un total de 16.833,52 euros que 
corresponen als mesos de maig, juny, juliol i agost 2015, amb càrrec a la partida pressupostària 
H322.13350.20400 "Arrendament grues retirada vehicles" de l'exercici 2015, en la qual existeix 
suficient consignació pressupostària, d'acord amb la següent distribució final d'anualitats:

2011 2012 2013 2014 2015
Base Imposable 13.912,00 41.736,00 41.736,00 41.736,00 27.824,00
IVA 18% i 21% 2.504,16 (18%) 7.929,84

 (18% i 21%)
8.764,56 (21%) 8.764,56 (21%) 5.843,04 (21%)

TOTAL 16.416,16 49.665,84 50.500,56 50.500,56 33.667,04

Aquesta modificació  no implica en cap cas, modificació de contracte ja que simplement es tracta de 
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regularitzar la consignació pressupostària de l 'exercici 2015.

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

 Article 105.2 de la Llei 30/1992,  de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions �

Públiques i del Procediment Administratiu Comú, pel que fa a les rectificacions d'ofici d'errors 
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

  

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .... Modificar l'import de les plurianualitats aprovades del contracte de subministrament de 
dues unitats de vehicle grua en la modalitat de renting, sense implicació de modificació de l'import 
total  adjudicat a l'empresa FRAIKIN ASSETS, SAS Sucursal en España  amb CIF W0017646A  i 
ampliar el document comptable ADI12015000007888 per  un import de 13.912,00 euros més 2.921,52 
euros d'IVA (21%) el que fa un total de 16.833,52 euros que corresponen als mesos de maig, juny, 
juliol i agost 2015, amb càrrec a la partida pressupostària H322.13350.20400 "Arrendament grues 
retirada vehicles" de l'exercici 2015, d'acord amb la següent distribució final d'anualitats:

2011 2012 2013 2014 2015
Base Imposable 13.912,00 41.736,00 41.736,00 41.736,00 27.824,00
IVA 18% i 21% 2.504,16 (18%) 7.929,84

 (18% i 21%)
8.764,56 (21%) 8.764,56 (21%) 5.843,04 (21%)

TOTAL 16.416,16 49.665,84 50.500,56 50.500,56 33.667,04

d'acord amb els fets i fonaments de dret invocats.
 
APROVAT PER UNANIMITAT

 
6666).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA VARIACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA VARIACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA VARIACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA VARIACIÓ DE L ''''IMPORT I LA DESPESA DEL LLOGUERIMPORT I LA DESPESA DEL LLOGUERIMPORT I LA DESPESA DEL LLOGUERIMPORT I LA DESPESA DEL LLOGUER     
DE LDE LDE LDE L''''EDIFICI DEL CARRER DE LA PRINCESAEDIFICI DEL CARRER DE LA PRINCESAEDIFICI DEL CARRER DE LA PRINCESAEDIFICI DEL CARRER DE LA PRINCESA ,,,,    55555555    ----57575757    A LA LA LA L''''EMPRESA ROCMAS SAEMPRESA ROCMAS SAEMPRESA ROCMAS SAEMPRESA ROCMAS SA

L'Ajuntament de Granollers té subscrit un contracte d'arrendament de l'edifici situat al carrer de la 
Princesa, 55-57, destinat anteriorment a tanatori, amb l'empresa ROCMAS, SA, representada per 
Miguel Cabré Junqueras, per un període de 50 anys, comptats des del dia 22 d'abril de 1997.

D'acord amb la clàusula tercera del contracte esmentat "la renda total que en cada moment sigui 
abonada per l'arrendatari durant la vigència del contracte i en les seves possibles pròrrogues, 
s'acomodarà cada any a la variació percentual experimentada per l'índex General Nacional del 
sistema d'Índexs de Preus de Consum (IPC) establert per l'Institut Nacional d'Estadística.......". 

La variació percentual de l'IPC interanual nacional ha estat segons l'Institut Nacional d'Estadística del 
-1 %.

En data   21 de juliol de 2015, la Junta de Govern Local va aprovar la variació  del -1% per al cànon 
del dret real de superfície de la parcel·la del tanatori que ha de satisfer l'empresa Cabré Junqueras, 
SA, a l'Ajuntament, a partir de la notificació del qual l'empresa ROCMAS,SA presenta la factura a 
l'Ajuntament del lloguer de l'edifici del carrer de la Princesa, 55-57, actualment destinat al Servei de 
Seguretat Ciutadana.

L'import que correspon liquidar a l'empresa ROCMAS, SA per a l'any 2015, després d'aplicar la 
variació percentual anual experimentada per l'IPC  del -1% aplicat a la renda de l'any 2014,  que va 
ser de 33.090,42 € (27.347,45 € més 5.742,96 € d'IVA), serà de 32.759,52 €, segons el detall següent:

ExerciciExerciciExerciciExercici TotalTotalTotalTotal Base imposableBase imposableBase imposableBase imposable IVAIVAIVAIVA IPCIPCIPCIPC
2015 32.759,52 € 27.073,98 € 5.685,54 € -1 %
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Hi ha suficient consignació pressupostària disponible a la vinculació jurídica de la partida 
2015.H320.13000.20200.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

1. La Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans.
2. Contracte de lloguer signat entre l'Ajuntament de Granollers i l'empresa ROCMAS SA, aprovat pel 
Ple de l'Ajuntament en data 22 d'abril de 1997.

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 variació  i la despesa de l'arrendament per a l'exercici 2015, de l'edifici del carrer 
de la Princesa, 55-57, llogat a l'empresa ROCMAS,SA, destinat al Servei de Seguretat Ciutadana de 
l'àrea de Territori i Ciutat, d'acord amb l'índex de l'Institut Nacional d'Estadística, un -1%:

ExerciciExerciciExerciciExercici TotalTotalTotalTotal Base imposableBase imposableBase imposableBase imposable IVAIVAIVAIVA IPCIPCIPCIPC
2015 32.759,52 € 27.073,98 € 5.685,54 € -1 %

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

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- 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 los disset hores i vint minuts i 
s'estén aquesta acta de la qual dono fe. 

LA SECRETÀRIA GENERAL ACCIDENTALLA SECRETÀRIA GENERAL ACCIDENTALLA SECRETÀRIA GENERAL ACCIDENTALLA SECRETÀRIA GENERAL ACCIDENTAL
VIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAU
LLLL''''ALCALDEALCALDEALCALDEALCALDE
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