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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     21212121    DE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

DiaDiaDiaDia::::        27272727    de maig dede maig dede maig dede maig de     2014201420142014
HoraHoraHoraHora::::    17171717::::05050505    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. Pietat Sanjuán i Trujillo
Sra. Alba Barnusell i Ortuño
Sr. Albert Camps i Giró
Sra. Maria del Mar Sánchez i Martínez
Sr. Juan Manuel Segovia Ramos

Regidors i regidores

Secretària general

Sra. Aurora Corral Garcia

Interventor general

Sr. Francesc Aragón Sánchez

ABSÈNCIES JUSTIFICADES

Sr. Jordi Terrades i Santacreu
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 ....

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

Sentencia  número 254/2014 de 21/01/2014 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala de lo 
Contenciós-Administratiu secció tercera, en la qual es desestima el recurs d'apel·lació contra 
sentencia 181/2011 (S) presentat per ROSA ULLDEMOLINS CARRENCA. 
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ÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

4444).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ACOLLIRDICTAMEN RELATIU A ACOLLIRDICTAMEN RELATIU A ACOLLIRDICTAMEN RELATIU A ACOLLIR----SE A LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓ DESE A LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓ DESE A LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓ DESE A LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓ DE    
BARCELONA PER LBARCELONA PER LBARCELONA PER LBARCELONA PER L''''ATORGAMENT DATORGAMENT DATORGAMENT DATORGAMENT D''''AJUT DE SUPORT TÈCNIC A LAJUT DE SUPORT TÈCNIC A LAJUT DE SUPORT TÈCNIC A LAJUT DE SUPORT TÈCNIC A L''''ÀMBIT DÀMBIT DÀMBIT DÀMBIT D''''ACTUACIÓ DEACTUACIÓ DEACTUACIÓ DEACTUACIÓ DE    
LLLL''''ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA EN EL MARC DEL CATÀLEG DE CONCERTACIÓ DE LÀREA DE GOVERN I ECONOMIA EN EL MARC DEL CATÀLEG DE CONCERTACIÓ DE LÀREA DE GOVERN I ECONOMIA EN EL MARC DEL CATÀLEG DE CONCERTACIÓ DE LÀREA DE GOVERN I ECONOMIA EN EL MARC DEL CATÀLEG DE CONCERTACIÓ DE L''''ANYANYANYANY    
2014201420142014    DEL PLADEL PLADEL PLADEL PLA    """"XARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALS    2012201220122012----2015201520152015"""",,,,    QUAN A LQUAN A LQUAN A LQUAN A L''''ADEQÜACIÓ A LAADEQÜACIÓ A LAADEQÜACIÓ A LAADEQÜACIÓ A LA    
NORMATIVA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONALNORMATIVA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONALNORMATIVA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONALNORMATIVA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

PrimerPrimerPrimerPrimer .... L'Ajuntament de Granollers, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 17 de 
juliol de 2012, va sol·licitar l'adhesió 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.

SegonSegonSegonSegon.... Que, en el Butlletí Oficial de la Província del darrer dia 5 de febrer de 2014, es publica 
l'anunci d'aprovació, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015". del catàleg de serveis 
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. 

El Catàleg de concertació és l'instrument constituït per una relació completa i ordenada de recursos 
concertables, que, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-1015", periòdicament publica la 
Diputació de Barcelona amb la finalitat d'oferir als ens locals els recursos disponibles per tal de 
satisfer les seves necessitats.

L'art. 4 del règim regulador estableix que els recursos que la Diputació de Barcelona ofereix als ens 
locals responen a la tipologia i classificació següent :

a. Recursos tècnics, consistents en l'elaboració de treballs d'assessorament i assistència adreçats a 
oferir suport especialitzat, tècnic o jurídic als ens locals .

b. Recursos econòmics, consistents en recursos dineraris adreçats al finançament de serveis i 
activitats i també d'estructures de gestió locals, mitjançant transferències dineràries puntuals. 

c. Recursos materials, consistents en l'actuació directa, per mitjans propis o aliens de la Diputació de 
Barcelona, en el sistema de producció i prestació de serveis i activitats locals .

I, dintre dels recursos tècnics, es recull, entre altre, la redacció de plans, projectes i informes: 
Elaboració i lliurament d'un pla, projecte o estudi a l'ens destinatari, prèvia sol.licitud del mateix. 

TercerTercerTercerTercer .... Que, per Resolució de l'alcaldia núm. 1415/2009, de 29 d'octubre, es va adjudicar la prestació 
del servei de col.laboració en la revisió i actualització del compliment dels principis i drets de protecció 
de dades i en el desenvolupament i establiment de les mesures de seguretat de tipus tècnic, jurídic i 
organitzatiu, requerides per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal (LOPD) i el RD 1720/2007, de 21 de desembre, que aprova el Reglament de 
desplegament de la LOPD, d'acord amb el programa de col.laboració presentat per la Diputació de 
Barcelona a través del programa SANPD per a la realització de l'auditoria legal de la revisió i 
actualització de les accions esmentades.

QuartQuartQuartQuart.... Que, l'art. 96.1 del Reglament de desplegament de la LOPD, estableix que "a partir del nivell 
mitjà, els sistemes d'informació i instal.lacions de tractament i emmagatzematge de dades s'han de 
sotmetre, almenys, cada dos anys, a una auditoria interna o externa que verifiqui el compliment de les 
mesures de seguretat de nivell mtijà", motiu pel qual, i després del temps transcorregut des de la 
darrera auditoria de 2009 que s'ha fet esmen, i per tal de donar compliment a aquesta norma, es fa 
necessari la realització d'un nou informe d'auditoria que dictamini sobre l'adequació de les mesures i 
controls a la Llei i el seu desplegament reglamentari , identificant les seves deficiències i es proposi les 
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mesures correctores o complementàries necessàries, incloent-hi també, les dades, fets i observacions 
en què es basin els dictàmens assolits i les recomanacions proposades .

CinquèCinquèCinquèCinquè.... Atès que el Catàleg de serveis de l'any 2014 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015 
recull dins de la classe de recursos tècnics el recurs anomenat  "Adequació a la normativa de protecció 
de dades de caràcter personal", essent el termini màxim de sol.licitud el dia 30 d'octubre de 2014.

Per això, el Servei de Secretaria General proposa acollir-se a la convocatòria pública per a 
l'atorgament d'ajut de suport tècnicsuport tècnicsuport tècnicsuport tècnic per a les actuació que tot seguit es dirà, inclosa en el recurs de   "
Redacció de plans, projectes i informes" dins de l'àmbit d'actuació de l'Àrea de Govern i Economia que 
la Diputació de Barcelona posa a l'abast del municipi de Granollers, en el marc del Catàleg de 
concertació de l'any 2014 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", i atenent a què el municipi de 
Granollers es un municipi SANPD:

* Adequació a la normativa de protecció de dades de caràcter personalAdequació a la normativa de protecció de dades de caràcter personalAdequació a la normativa de protecció de dades de caràcter personalAdequació a la normativa de protecció de dades de caràcter personal,,,,    consistent en  la 
realització d'un nou informe d'auditoria que dictamini sobre l'adequació de les mesures i controls a 
la Llei i el seu desplegament reglamentari, identificant les seves deficiències i es proposi les 
mesures correctores o complementàries necessàries, incloent-hi també, les dades, fets i 
observacions en què es basin els dictàmens assolits i les recomanacions proposades, d'acord 
amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal 
(LOPD) i el RD 1720/2007, de 21 de desembre, que aprova el Reglament de desplegament de la 
LOPD.

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

IIII....    D'acord amb el Règim regulador aplicable al Catàleg de serveis de l'any 2014 del Pla "Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015", que estableix les condicions generals de sol·licitud, el procediment de 
formalització dels recursos, els terminis d'execució i de justificació i s'hi desenvolupen les condicions 
generals i específiques de la seva gestió, tot preveient un procediment que consta de les fases 
següents; sol·licitud, instrucció, resolució, execució i justificació i tancament .  Publicat al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona de data 5 de febrer de 2014.

IIIIIIII....  La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) 
i el RD 1720/2007, de 21 de desembre, que aprova el Reglament de desplegament de la LOPD, i en 
concret, l'art. 96 del Reglament, quan a la regulació de la realització d'auditories.

De conformitat amb el punt  5.) de l'acord del Ple celebrat en sessió extraordinària 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 .-.-.-.- Acollir-se a la convocatòria pública per a l'atorgament d'ajut de suport tècnicajut de suport tècnicajut de suport tècnicajut de suport tècnic    que la 
Diputació de Barcelona posa a l'abast del municipi de Granollers, com a municipi SANPD, 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 detalla a continuació, de conformitat amb els fets exposats i amb els fonaments de 
drets invocats:

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

ÀMBIT DÀMBIT DÀMBIT DÀMBIT D''''ACTUACIÓACTUACIÓACTUACIÓACTUACIÓ Àrea de Govern i EconomiaÀrea de Govern i EconomiaÀrea de Govern i EconomiaÀrea de Govern i Economia

PROGRAMA DE 
CONCERTACIÓ

CODI 
RECURS

NOM DEL RECURS NOM ACTUACIÓ DEMANADA

Regulació de la 
societat de la 
informació

4015 Redacció de plans, 
projectes i informes

Adequació a la normativa de 
protecció de dades de caràcter 
personal al municipi de Granollers

Destinataris: Ajuntaments de municipis deAjuntaments de municipis deAjuntaments de municipis deAjuntaments de municipis de     50.00150.00150.00150.001     aaaa    75.00075.00075.00075.000     habitantshabitantshabitantshabitants
Termini màxim de sol·licitud: 30303030    dddd''''octubre deoctubre deoctubre deoctubre de     2014201420142014
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SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Acceptar les condicions generals i les específiques de concertació establertes en el règim 
regulador aplicable al Catàleg de concertació de l'any 2014 del Pla "Xarxa de Governs Locals 
2012-2015", publicat en el Butlletí Oficial de la Província  de dia 5 de febrer de 2014.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Tramitar la sol·licitud per a l'actuació abans esmentada per a la concertació del recurs 
tècnic a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu Electrònica 
Corporativa de la Diputació de Barcelona, d'acord amb els requisits establerts a l'article 8 del règim 
regulador aplicable al Catàleg de concertació de l'any 2014 del Pla "Xarxa de Governs Locals 
2012-2015". 

APROVAT PER UNANIMITAT

 
3333).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR EL DESESTIMENT DEL PROCÉS LICITATORI ENDEGATDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL DESESTIMENT DEL PROCÉS LICITATORI ENDEGATDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL DESESTIMENT DEL PROCÉS LICITATORI ENDEGATDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL DESESTIMENT DEL PROCÉS LICITATORI ENDEGAT    
PER LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE FONS DOCUMENTAL PER A LA XARXAPER LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE FONS DOCUMENTAL PER A LA XARXAPER LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE FONS DOCUMENTAL PER A LA XARXAPER LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE FONS DOCUMENTAL PER A LA XARXA    
MUNICIPAL DE BIBLIOTEQUES DE GRANOLLERS MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIATMUNICIPAL DE BIBLIOTEQUES DE GRANOLLERS MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIATMUNICIPAL DE BIBLIOTEQUES DE GRANOLLERS MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIATMUNICIPAL DE BIBLIOTEQUES DE GRANOLLERS MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT    
SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I A INICIAR UN NOU PROCÉS DE LICITACIÓSENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I A INICIAR UN NOU PROCÉS DE LICITACIÓSENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I A INICIAR UN NOU PROCÉS DE LICITACIÓSENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I A INICIAR UN NOU PROCÉS DE LICITACIÓ ....

El 13 de maig de 2014,  la Junta de Govern Local va autoritzar la despesa i va aprovar els plecs de 
clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars per a l'expedient de contractació de 
subministrament de fons documental per a la xarxa municipal de biblioteques de Granollers a 
adjudicar per procediment negociat sense publicitat, per un període de 9 mesos amb possibilitat de 9 
mesos mes de pròrroga, i per un import total màxim de 19.230,77 euros més 769,23 euros  en 
concepte de 4% d'IVA,  i amb la distribució següent:

• Biblioteca Can Pedrals: 12.538,46€ més 501,54 € d'IVA  que fa un total de 13.040,00 €
• Biblioteca Roca Umbert:  6.692,31€ més 267,69 € d'IVA  que fa un total de   6.960,00 €

La despesa derivada d'aquesta subministre té caràcter estimatiu, i s'anirà executant en funció de les 
necessitats de les biblioteques. El preu de cada article ha de ser el resultat d’aplicar el descompte 
ofert pel licitador al preu fix de venda al públic i inclourà el transport des del magatzem del 
subministrador fins a la Biblioteca Can Pedrals i Biblioteca Roca Umbert .

Atès que en el decurs de la tramitació s'ha observat un error en la formulació dels criteris de valoració 
per a l'obtenció de l'oferta econòmicament més avantatjosa, és necessari el desistiment del 
procediment licitatori endegat i l'inici d'un nou procediment de licitació de conformitat amb l'article 
155.4 del TRLCSP.

S'han redactat de nou els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques 
particulars corresponents per adjudicar aquesta contractació  mitjançant procediment negociat sense 
publicitat, d'acord amb els articles 173 i 176 a 178 del TRLCSP .

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

- Article  155.4 Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), pel que fa al 
desestiment del procediment de licitació i a l 'inici d'un de nou.

- Article 9 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), pel que fa a la 
consideració d'aquest contracte com a contracte de subministrament.

- Articles 22 i 109 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) , pel que fa a la 
necessitat i justificació de la contractació a realitzar .

- Article 52  del Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), pel que fa a la 
designació del responsable del contracte.

- Article 110 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), pel que fa a 
l'aprovació de l'expedient de contractació.

- Article 178.1 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), pel que fa a la 
tramitació del contracte de subministrament mitjançant procediment negociat sense publicitat .

Es proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern Local ::::    
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PPPPRIMERRIMERRIMERRIMER.... Aprovar el desistiment del procediment de licitació endegat  per a la contractació del 
subministrament de fons documental per a la xarxa municipal de biblioteques de Granollers, a 
adjudicar mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària .

SEGONSEGONSEGONSEGON....    Iniciar de nou l'expedient licitatori, autoritzar la despesa i aprovar la contractació del 
subministrament de fons documental per a la xarxa municipal de biblioteques de Granollers per un 
període de 9 mesos amb possibilitat de 9 mesos mes de pròrroga, per un import total màxim de 
19.230,77 euros més 769,23 euros  en concepte de 4% d'IVA,  i amb la distribució següent:

• Biblioteca Can Pedrals: 12.538,46€ més 501,54 € d'IVA  que fa un total de 13.040,00 €
• Biblioteca Roca Umbert:  6.692,31€ més 267,69 € d'IVA  que fa un total de   6.960,00 €

a adjudicar per procediment negociat sense publicitat, de conformitat amb els fets i fonaments 
invocats.

TERCERTERCERTERCERTERCER. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques 
particulars que han de regir el contracte i el seu procés d'adjudicació mitjançant procediment negociat 
sense publicitat 

QUARTQUARTQUARTQUART.... Dotar el pressupost ordinari de l'exercici 2014 amb crèdit suficient per atendre les despeses 
que es derivin d'aquesta contractació, i condicionar l'adjudicació contractual a l'obtenció de 
finançament  mitjançant  crèdit bancari, que es troba en procés de tramitació per tal d'atendre les 
despeses que es derivin d'aquesta contractació, 

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.... Designar com a responsable del contracte a la senyora Dolors Portero Trujillo, Responsable 
del Servei de Cultura de l'Ajuntament de Granollers, d'acord amb l'article 52 del TRLCSP.

SISÈSISÈSISÈSISÈ....    Autoritzar a la cap del Servei de Contractació i Compres de l'Ajuntament de Granollers per tal 
que faci el requeriment establert a la clàusula III .3   del Plec de clàusules administratives particulars .

SETÈSETÈSETÈSETÈ.... Notificar als tècnics responsables per tal d'iniciar les negociacions amb les empreses 
convocades.

VUITÈVUITÈVUITÈVUITÈ....    Contra el punt primer 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

 

5555).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A DECLARAR DESERT EL PROCEDIMENT OBERT ENDEGAT PER ADICTAMEN RELATIU A DECLARAR DESERT EL PROCEDIMENT OBERT ENDEGAT PER ADICTAMEN RELATIU A DECLARAR DESERT EL PROCEDIMENT OBERT ENDEGAT PER ADICTAMEN RELATIU A DECLARAR DESERT EL PROCEDIMENT OBERT ENDEGAT PER A    
ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D''''IMPRESSIÓIMPRESSIÓIMPRESSIÓIMPRESSIÓ    
DEL BUTLLETÍ MUNICIPALDEL BUTLLETÍ MUNICIPALDEL BUTLLETÍ MUNICIPALDEL BUTLLETÍ MUNICIPAL     """"GRANOLLERS INFORMAGRANOLLERS INFORMAGRANOLLERS INFORMAGRANOLLERS INFORMA """"    I DEI DEI DEI DE    """"LA PEDRA DE LLA PEDRA DE LLA PEDRA DE LLA PEDRA DE L ''''ENCANTENCANTENCANTENCANT""""    I INICIARI INICIARI INICIARI INICIAR    
UN NOU PROCEDIMENT LICITATORI A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIATUN NOU PROCEDIMENT LICITATORI A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIATUN NOU PROCEDIMENT LICITATORI A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIATUN NOU PROCEDIMENT LICITATORI A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT    
SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓ ORDINARIASENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓ ORDINARIASENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓ ORDINARIASENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓ ORDINARIA ....

1.- Mitjançant dictamen de la Junta de Govern Local en sessió ordinària que va tenir lloc el 26 de 
novembre de 2013, es va aprovar la contractació i es va iniciar la licitació per adjudicar mitjançant 
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procediment obert i tramitació ordinària, el contracte de serveis d'impressió del butlletí municipal  
"Granollers Informa" i de "La Pedra de l'Encant" amb un pressupost total de 60.999,84 euros més 
2.439,99 euros d'IVA (4%), el que fa un total de 63.439,83 euros per a un període executiu de dos 
anys amb possibilitat d'un any més de pròrroga.

2.- Mitjançant dictamen de la Junta de Govern Local en sessió ordinària que va tenir lloc el 11 de 
febrer de 2014, es va  declarar desert el procediment obert endegat per a adjudicar el contracte de 
serveis per a la prestació del servei d'impressió del butlletí municipal  "Granollers Informa" i de "La 
Pedra de l'Encant" editats per l'Ajuntament de Granollers per manca d'ofertes i es va aprovar una nova 
contractació i uns nous plecs de clàusules administratives particulars modificant el pressupost de 
licitació  per un import màxim de 73.199,76 euros més 2.928,00 euros d'IVA, el que fa un total de 
76.127,75 euros a adjudicar mitjançant procediment obert i tràmit ordinari  .

3.- En data 19 de febrer de 2014 es va publicar el corresponent anunci de licitació al BOPB amb data 
límit de presentació de pliques de 12 de març de 2014 .

4.- A la data de finalització d'ofertes, cap empresa ha presentat proposta, per tant la Mesa de 
Contractació proposa declarar desert aquest procediment licitatori per manca d'ofertes, d'acord amb 
l'acta que consta en aquest expedient de data  17 de març de 2014.

5.- D'acord amb l'informe tècnic, s'han redactat uns nous plecs de clàusules administratives particulars 
i prescripcions tècniques particulars per adjudicar  aquest nou contracte de serveis (categoria 15 de 
l'Annex II) per a la prestació del servei d'impressió del butlletí municipal "Granollers Informa " i "La 
Pedra de l'Encant" editats  per l'Ajuntament de Granollers a adjudicar mitjançant procediment negociat 
sense publicitat  d'acord amb allò que estableix l'article  170 c)  del RDL 3/2011, de 14 de novembre, 
del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, pel qual es determina que el contracte es pot 
adjudicar mitjançant procediment negociat en el cas que hagi estat declarat desert prèviament del 
procediment obert anterior sense modificar les condicions inicials .

6.- El pressupost  es el mateix que en el procediment obert anterior, es a dir 73.199,76 euros més 
2.928,00 euros d'IVA (4%), el que fa un total de 76.127,75 euros per a un període executiu de dos 
anys, amb possibilitat d'un any més de pròrroga. La primera impressió correspon al butlletí del mes 
d'octubre de 2014.

en període executiu:
2014201420142014

((((dddd''''octubre a desembreoctubre a desembreoctubre a desembreoctubre a desembre ))))
2015201520152015

((((de gener a desembrede gener a desembrede gener a desembrede gener a desembre ))))
2016201620162016

((((de gener a setembrede gener a setembrede gener a setembrede gener a setembre ))))
Partida pressupostària

Import IVA 4% Import IVA 4% Import IVA 4%
H121.92051.24000 9.149,97 366,00 36.599,88 1.463,99 27.449,91 1.098,00
TOTAL  €/ANY 9.515,97 38.063,87 28.547,91
TOTAL PERIODE EXECUTIU                             73.199,76 + 2.928,00 d'IVA 4% = 76.127,75 euros

en cas de pròrroga:
2016201620162016

((((    dddd''''octubre a desembreoctubre a desembreoctubre a desembreoctubre a desembre     ))))
2017201720172017

((((    de  gener a setembrede  gener a setembrede  gener a setembrede  gener a setembre ))))
Partida pressupostària

Import IVA 4% Import IVA 4%
H121.92051.24000 9.149,97 366,00 27.449,91 1.098,00
TOTAL €/ANY 9.515,97 28.547,91
TOTAL CONTRACTE AMB PRÒRROGUES           109.799,64 + 4.392,00 d'IVA 4% = 114.191,64 
euros

El valor estimat d'aquesta nova contractació es el mateix que en l'anterior procediment, es a dir 
109.799,64 euros més 4.392,00 euros d'IVA (4%) que compren el període executiu (24 mesos) més la 
possible pròrroga ( 12 mesos).

7.- Caldrà  dotar de suficient consignació pressupostària a la partida H121.92051.24000 "Edició i 
Distribució Premsa" dels pressupostos afectats per fer front a la despesa derivada d'aquesta 
contractació, de conformitat amb l'article 174 del RDL 2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

8.- La responsable del contracte, serà la senyora Montserrat Garriga Pineda, cap de Presa i 
Comunicació de l'Ajuntament de Granollers, amb les funcions previstes a l'article 52 del TRLCSP.
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Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret ::::

Article 151.3 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei de �

contractes del sector públic, que estableix que "l'òrgan de contractació no pot declarar deserta una 
licitació quan hi  hagi alguna oferta o proposició que sigui admissible d'acord amb els criteris que 
figurin en el plec", del que es desprèn que l'òrgan de contractació pot declarar deserta una licitació 
quan no hi hagin ofertes presentades.
Article 10 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 qualificació dels contractes de serveis .
Articles 22 i 109 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 necessitat i justificació de la contractació a realitzar .
Article 52 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 designació del responsable del contracte.
Articles 170 c) i 173, 176 a 178 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 tramitació de l'expedient de contractació 
del procediment negociat sense publicitat.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.- Declarar desert el procediment obert endegat per adjudicar el contracte de serveis per a la 
prestació del servei d'impressió del butlletí municipal "Granollers Informa" i de "La Pedra de l'Encant" 
editats per l'Ajuntament de Granollers per manca d'ofertes, de conformitat amb els fets i fonaments de 
dret invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-    Iniciar l'expedient licitatori, autoritzar la despesa i aprovar la contractació de la prestació del 
servei d'impressió del butlletí municipal "Granollers Informa" i de "La Pedra de l'Encant" editats per 
l'Ajuntament de Granollers, mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària per 
a un període executiu de 24 mesos i un import total màxim de 73.199,76 euros més 2.928,00 euros en 
concepte d'IVA (4%), el que fa un total de 76.127,75 euros, de conformitat amb els fets i fonaments 
invocats.

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Declarar la plurianualitat del contracte de serveis per a la prestació del servei d'impressió 
del butlletí municipal "Granollers Informa" i de "La Pedra de l'Encant" editats per l'Ajuntament de 
Granollers,  a adjudicar mitjançant procediment negociat sense publicitat que s'executarà durant els 
exercicis 2014, 1015 i 2016, d'acord amb la següent distribució econòmica:

Amb càrrec a la partida pressupostària H121.92051.24000 de l'exercici 2014, la quantitat de �

9.515,97 euros
Amb càrrec a la partida pressupostària H121.92051.24000 de l'exercici 2015 la quantitat de �

38.063.87 euros
Amb càrrec a la partida pressupostària H121.92051.24000 de l'exercici 2016 la quantitat de �

28.547,91 euros.

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.-  Aprovar els nous plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques 
particulars que han de regir el procediment negociat sense publicitat .

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.- Designar com a responsable del contracte a la senyora Montserrat Garriga Pineda, cap de 
Presa i Comunicació de l'Ajuntament de Granollers.

SISÈSISÈSISÈSISÈ.-.-.-.- Autoritzar a la cap del Servei de Contractació i Compres de l'Ajuntament de Granollers per tal 
que faci el requeriment establert a la clàusula IV del Plec de clàusules administratives particulars .

SETÈSETÈSETÈSETÈ.-.-.-.- Notificar als tècnics responsables per tal d'iniciar les negociacions amb les empreses a 
convidar: IMPREMTA PAGES, SL, JIMÉNEZ GODOY,SA i ZOSMAMEDIA,SA

VUITÈVUITÈVUITÈVUITÈ.-.-.-.-    Notificar al departament de comptabilitat de l'Àrea de Govern i Economia per tal que anul.li 
els documents comptables A201400007612 per import de 22.203,93 euros; AFUT201400007613 per 
import de 38.063,87 euros i AFUT201400007614 per import de 15.859,95 euros i confeccioni nous 
documents comptables amb càrrec a la partida pressupostaria indicada pels imports i anualitats 
indicats en el tercer punt d'aquest acord.
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NOVÈNOVÈNOVÈNOVÈ.-.-.-.- Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat 
d'interposar-hi els recursos corresponents.

APROVAT PER UNANIMITAT

 
6666).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA CORRECCIÓ DDICTAMEN RELATIU A LA CORRECCIÓ DDICTAMEN RELATIU A LA CORRECCIÓ DDICTAMEN RELATIU A LA CORRECCIÓ D''''UN ERROR MATERIAL EN LUN ERROR MATERIAL EN LUN ERROR MATERIAL EN LUN ERROR MATERIAL EN L''''ACORD PRÈS PERACORD PRÈS PERACORD PRÈS PERACORD PRÈS PER    
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIALA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIALA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIALA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA    29292929    DDDD''''ABRIL DEABRIL DEABRIL DEABRIL DE    2014201420142014    REFERENT A LA TAXA PERREFERENT A LA TAXA PERREFERENT A LA TAXA PERREFERENT A LA TAXA PER    
APROFITAMENTS ESPECIALS DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL DE LAPROFITAMENTS ESPECIALS DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL DE LAPROFITAMENTS ESPECIALS DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL DE LAPROFITAMENTS ESPECIALS DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL DE L''''EXERCICIEXERCICIEXERCICIEXERCICI     2013201320132013    A NOM DEA NOM DEA NOM DEA NOM DE    
FRANCE TELECOM ESPAÑA SAFRANCE TELECOM ESPAÑA SAFRANCE TELECOM ESPAÑA SAFRANCE TELECOM ESPAÑA SA

PrimerPrimerPrimerPrimer     :::: El tècnic municipal del Servei de Gestió Tributària informa d'ofici que s'aprecia l'existència 
d'un error material o de fet en el Dictamen aprovat per la Junta de Govern Local, de data 29 d'abril de 
2014, pel qual s'aprova la liquidació corresponent a la Taxa per Aprofitaments Especials del Domini 
Públic Local de l'exercici 2013201320132013 a  nom de FRANCE TELECOM ESPAÑA SAFRANCE TELECOM ESPAÑA SAFRANCE TELECOM ESPAÑA SAFRANCE TELECOM ESPAÑA SA  amb CIF A82009812. 

L'error material consisteix en el fet que al determinar la quantia de la Taxa de referència de l'exercici 
2013 per una errada de transcripció mecanogràfica es consignaren tant la Base imposable global , la 
Quota bàsica global  , la Imputació per operador i la Quota tributària  que constaven a les Ordenances 
Fiscals corresponents a l'exercici 2014  quan en realitat s'haurien d'haver transcrit les corresponents a 
les de l'exercici 2013, donat que la liquidació correspon a aquest últim.

SegonSegonSegonSegon::::    La documentació de l'esmentat expedient administratiu tramitat ho demostra atès que la tal i 
com consta a la ordenança fiscal 2.22 de l'exercici 2013, la Base imposable global  no és la 
consignada inicialment  de 14.026.824,99.- € sinó  14141414....967967967967....452452452452,,,,170170170170.-.-.-.-    €€€€ , la Quota bàsica global no és 
la consignada inicialment de 210.402,37.- € sinó 224224224224....511511511511,,,,78787878.-.-.-.-    €€€€, la Imputació per operador no és la 
consignada inicialment de 20,96 % sinó 19191919,,,,14141414%%%% i la Quota tributària no és la consignada inicialment 
de    44.107,49.- € sinó 42424242....981981981981,,,,36363636.-.-.-.-    €€€€. Per tant un cop substituïts tots aquests elements les dades 
referents al  càlcul de la Quota Tributària  quedarien de la següent manera :

Càlcul de la Quota Tributària
Base imposable global 14141414....967967967967....452452452452,,,,170170170170.-.-.-.-    €€€€

Quota bàsica global (1,5% sobre B.I) 224224224224....511511511511,,,,78787878.-.-.-.-    €€€€
Quota tributària a nom de FRANCE TELECOM ESPAÑA SA

 (19,14%19,14%19,14%19,14% sobre C.B.G)
42424242....981981981981,,,,36363636.-.-.-.-    €€€€

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

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

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

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

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

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

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

IIIIIIII. Article 12 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. Gestió. 

1. La gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs locals es du a terme d’acord amb el que 
preveuen la Llei general tributària i les altres lleis de l’Estat reguladores de la matèria, així com les 
disposicions dictades per desplegar-les. 

2. A través de les seves ordenances fiscals, les entitats locals poden adaptar la normativa a què es 
refereix l’apartat anterior al règim d’organització i funcionament intern propi de cadascuna 
d’aquestes,sense que l’adaptació pugui contravenir al contingut material de la normativa esmentada.

IIIIIIIIIIII.... Article 14 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. Revisió d’actes en via administrativa.  

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

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

IVIVIVIV.... OF 2.22. ( OF exercici 2013 ) , de 30 d'octubre de 2012, Reguladora de la Taxa per Aprofitaments 
Especials del Domini Públic Local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments 
d'interès general. 

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

PrimerPrimerPrimerPrimer ::::    Esmenar l'error material apreciat de conformitat amb els fets i els fonaments invocats, i per 
tant modificar el Dictamen aprovat per la Junta de Govern Local, de data 29 d'abril de 2014, pel qual 
s'aprovava la liquidació corresponent a la Taxa per Aprofitaments Especials del Domini Públic Local 
de l'exercici 2013201320132013 a  nom de FRANCE TELECOM ESPAÑA SAFRANCE TELECOM ESPAÑA SAFRANCE TELECOM ESPAÑA SAFRANCE TELECOM ESPAÑA SA  . Així en llur part dispositiva cal 
substituir :

" Primer: Aprovar la liquidació corresponent a la Taxa per Aprofitaments Especials del Domini Públic 
Local de l'exercici 2013 a nom de FRANCE TELECOM ESPAÑA SA amb NIF A82009812 per un 
import de 44.107,49 € d'acord amb els antecedents i fonaments de dret exposats."

Per :

"Primer: Aprovar la liquidació corresponent a la Taxa per Aprofitaments Especials del Domini Públic 
Local de l'exercici 2013 a nom de FRANCE TELECOM ESPAÑA SA amb NIF A82009812 per un 
import de 42424242....981981981981,,,,36363636.-.-.-.-€€€€ d'acord amb els antecedents i fonaments de dret exposats."

SegonSegonSegonSegon:::: Notificar aquest acord a FRANCE TELECOM ESPAÑA SAFRANCE TELECOM ESPAÑA SAFRANCE TELECOM ESPAÑA SAFRANCE TELECOM ESPAÑA SA amb domicili fiscal corresponent al 
Paseo del Club Deportivo, número 1, Edificio 8, 28.223 Pozuelo de Alarcón ( Madrid ).

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
7777).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA CORRECCIÓ DDICTAMEN RELATIU A LA CORRECCIÓ DDICTAMEN RELATIU A LA CORRECCIÓ DDICTAMEN RELATIU A LA CORRECCIÓ D''''UN ERROR MATERIAL EN LUN ERROR MATERIAL EN LUN ERROR MATERIAL EN LUN ERROR MATERIAL EN L''''ACORD PRÈS PERACORD PRÈS PERACORD PRÈS PERACORD PRÈS PER    
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIALA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIALA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIALA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA    29292929    DDDD''''ABRIL DEABRIL DEABRIL DEABRIL DE    2014201420142014    REFERENT A LA TAXA PERREFERENT A LA TAXA PERREFERENT A LA TAXA PERREFERENT A LA TAXA PER    
APROFITAMENTS ESPECIALS DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL DE LAPROFITAMENTS ESPECIALS DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL DE LAPROFITAMENTS ESPECIALS DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL DE LAPROFITAMENTS ESPECIALS DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL DE L''''EXERCICIEXERCICIEXERCICIEXERCICI     2013201320132013    A NOM DEA NOM DEA NOM DEA NOM DE    
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAUTELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAUTELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAUTELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAU
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PrimerPrimerPrimerPrimer     :::: El tècnic municipal del Servei de Gestió Tributària informa d'ofici que s'aprecia l'existència 
d'un error material o de fet en el Dictamen aprovat per la Junta de Govern Local, de data 29 d'abril de 
2014, pel qual s'aprova la liquidació corresponent a la Taxa per Aprofitaments Especials del Domini 
Públic Local de l'exercici 2013201320132013 a  nom de TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAUTELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAUTELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAUTELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAU amb CIF 
A78923125. 

L'error material consisteix en el fet que al determinar la quantia de la Taxa de referència de l'exercici 
2013 per una errada de transcripció mecanogràfica es consignaren tant la Base imposable global , la 
Quota bàsica global  , la Imputació per operador i la Quota tributària  que constaven a les Ordenances 
Fiscals corresponents a l'exercici 2014  quan en realitat s'haurien d'haver transcrit les corresponents a 
les de l'exercici 2013, donat que la liquidació correspon a aquest últim.

SegonSegonSegonSegon::::    La documentació de l'esmentat expedient administratiu tramitat ho demostra atès que la tal i 
com consta a la ordenança fiscal 2.22 de l'exercici 2013, la Base imposable global  no és la 
consignada inicialment  de 14.026.824,99.- € sinó  14141414....967967967967....452452452452,,,,170170170170.-.-.-.-    €€€€ , la Quota bàsica global no és 
la consignada inicialment de 210.402,37.- € sinó 224224224224....511511511511,,,,78787878.-.-.-.-    €€€€, la Imputació per operador no és la 
consignada inicialment de 40,82 % sinó 45454545,,,,14141414    %%%% i la Quota tributària no és la consignada inicialment 
de    85.893,57.- € sinó 101101101101....349349349349,,,,32323232.-.-.-.-    €€€€. Per tant un cop substituïts tots aquests elements les dades 
referents al  càlcul de la Quota Tributària  quedarien de la següent manera :

Càlcul de la Quota Tributària
Base imposable global 14141414....967967967967....452452452452,,,,170170170170.-.-.-.-    €€€€

Quota bàsica global (1,5% sobre B.I) 224224224224....511511511511,,,,78787878.-.-.-.-    €€€€
Quota tributària a nom de TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAU

 (45,14%45,14%45,14%45,14% sobre C.B.G)
101101101101....349349349349,,,,32323232.-.-.-.-    €€€€

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

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

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

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

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

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

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

IIIIIIII. Article 12 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. Gestió. 

1. La gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs locals es du a terme d’acord amb el que 
preveuen la Llei general tributària i les altres lleis de l’Estat reguladores de la matèria, així com les 
disposicions dictades per desplegar-les. 

2. A través de les seves ordenances fiscals, les entitats locals poden adaptar la normativa a què es 
refereix l’apartat anterior al règim d’organització i funcionament intern propi de cadascuna 
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d’aquestes,sense que l’adaptació pugui contravenir al contingut material de la normativa esmentada.

IIIIIIIIIIII.... Article 14 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. Revisió d’actes en via administrativa.  

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

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

IVIVIVIV.... OF 2.22. ( OF exercici 2013 ) , de 30 d'octubre de 2012, Reguladora de la Taxa per Aprofitaments 
Especials del Domini Públic Local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments 
d'interès general. 

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

PrimerPrimerPrimerPrimer ::::    Esmenar l'error material apreciat de conformitat amb els fets i els fonaments invocats, i per 
tant modificar el Dictamen aprovat per la Junta de Govern Local, de data 29 d'abril de 2014, pel qual 
s'aprovava la liquidació corresponent a la Taxa per Aprofitaments Especials del Domini Públic Local 
de l'exercici 2013201320132013 a  nom de TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAUTELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAUTELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAUTELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAU. Així en llur part dispositiva on 
deia: 

" Primer: Aprovar la liquidació corresponent a la Taxa per Aprofitaments Especials del Domini Públic 
Local de l'exercici 2013 a nom de TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAU  amb CIF A78923125 per un 
import de 85.893,57.- € d'acord amb els antecedents i fonaments de dret exposats."

S'ha de substituir per :

"Primer: Aprovar la liquidació corresponent a la Taxa per Aprofitaments Especials del Domini Públic 
Local de l'exercici 2013 a nom de TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAU  amb CIF A78923125 per un 
import de 101101101101....349349349349,,,,32323232.-.-.-.-    €€€€ d'acord amb els antecedents i fonaments de dret exposats."

SegonSegonSegonSegon:::: Notificar aquest acord a TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAUTELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAUTELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAUTELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAU amb domicili fiscal 
corresponent al carrer Rosselló, núm. 353, 3r , 08205 de Barcelona ( BARCELONA ) .

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
8888).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA CORRECCIÓ DDICTAMEN RELATIU A LA CORRECCIÓ DDICTAMEN RELATIU A LA CORRECCIÓ DDICTAMEN RELATIU A LA CORRECCIÓ D''''UN ERROR MATERIAL EN LUN ERROR MATERIAL EN LUN ERROR MATERIAL EN LUN ERROR MATERIAL EN L''''ACORD PRÈS PERACORD PRÈS PERACORD PRÈS PERACORD PRÈS PER    
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIALA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIALA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIALA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA    29292929    DDDD''''ABRIL DEABRIL DEABRIL DEABRIL DE    2014201420142014    REFERENT A LA TAXA PERREFERENT A LA TAXA PERREFERENT A LA TAXA PERREFERENT A LA TAXA PER    
APROFITAMENTS ESPECIALS DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL DE LAPROFITAMENTS ESPECIALS DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL DE LAPROFITAMENTS ESPECIALS DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL DE LAPROFITAMENTS ESPECIALS DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL DE L''''EXERCICIEXERCICIEXERCICIEXERCICI     2013201320132013    A NOM DEA NOM DEA NOM DEA NOM DE    
VODAFONE ESPAÑA SAVODAFONE ESPAÑA SAVODAFONE ESPAÑA SAVODAFONE ESPAÑA SA

PrimerPrimerPrimerPrimer     :::: El tècnic municipal del Servei de Gestió Tributària informa d'ofici que s'aprecia l'existència 
d'un error material o de fet en el Dictamen aprovat per la Junta de Govern Local, de data 29 d'abril de 
2014, pel qual s'aprova la liquidació corresponent a la Taxa per Aprofitaments Especials del Domini 
Públic Local de l'exercici 2013201320132013 a  nom de VODAFONE ESPAÑA SAVODAFONE ESPAÑA SAVODAFONE ESPAÑA SAVODAFONE ESPAÑA SA  amb CIF A80907397. 

L'error material consisteix en el fet que al determinar la quantia de la Taxa de referència de l'exercici 
2013 per una errada de transcripció mecanogràfica es consignaren tant la Base imposable global , la 
Quota bàsica global  , la Imputació per operador i la Quota tributària  que constaven a les Ordenances 
Fiscals corresponents a l'exercici 2014  quan en realitat s'haurien d'haver transcrit les corresponents a 
les de l'exercici 2013, donat que la liquidació correspon a aquest últim.
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SegonSegonSegonSegon::::    La documentació de l'esmentat expedient administratiu tramitat ho demostra atès que la tal i 
com consta a la ordenança fiscal 2.22 de l'exercici 2013, la Base imposable global  no és la 
consignada inicialment  de 14.026.824,99.- € sinó  14141414....967967967967....452452452452,,,,170170170170.-.-.-.-    €€€€ , la Quota bàsica global no és 
la consignada inicialment de 210.402,37.- € sinó 224224224224....511511511511,,,,78787878.-.-.-.-    €€€€, la Imputació per operador no és la 
consignada inicialment de 27,96 % sinó 28282828,,,,41414141    %%%% i la Quota tributària no és la consignada inicialment 
de    58.824,05.- € sinó 63636363....776776776776,,,,13131313.-.-.-.-    €€€€. Per tant un cop substituïts tots aquests elements les dades 
referents al  càlcul de la Quota Tributària  quedarien de la següent manera :

Càlcul de la Quota Tributària
Base imposable global 14141414....967967967967....452452452452,,,,170170170170.-.-.-.-    €€€€

Quota bàsica global (1,5% sobre B.I) 224224224224....511511511511,,,,78787878.-.-.-.-    €€€€
Quota tributària a nom de    VODAFONE ESPAÑA SA

 (28,41%28,41%28,41%28,41% sobre C.B.G)
63636363....776776776776,,,,13131313.-.-.-.-    €€€€

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

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

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

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

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

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

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

IIIIIIII. Article 12 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. Gestió. 

1. La gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs locals es du a terme d’acord amb el que 
preveuen la Llei general tributària i les altres lleis de l’Estat reguladores de la matèria, així com les 
disposicions dictades per desplegar-les. 

2. A través de les seves ordenances fiscals, les entitats locals poden adaptar la normativa a què es 
refereix l’apartat anterior al règim d’organització i funcionament intern propi de cadascuna 
d’aquestes,sense que l’adaptació pugui contravenir al contingut material de la normativa esmentada.

IIIIIIIIIIII.... Article 14 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. Revisió d’actes en via administrativa.  

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

a) La devolució d’ingressos indeguts i la rectificació d’errors materials en l’àmbit dels tributs locals 
s’han d’ajustar al que disposen els articles 32 i 220 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 
tributària. 
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IVIVIVIV.... OF 2.22. ( OF exercici 2013 ) , de 30 d'octubre de 2012, Reguladora de la Taxa per Aprofitaments 
Especials del Domini Públic Local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments 
d'interès general. 

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

PrimerPrimerPrimerPrimer ::::    Esmenar l'error material apreciat de conformitat amb els fets i els fonaments invocats, i per 
tant modificar el Dictamen aprovat per la Junta de Govern Local, de data 29 d'abril de 2014, pel qual 
s'aprovava la liquidació corresponent a la Taxa per Aprofitaments Especials del Domini Públic Local 
de l'exercici 2013201320132013 a  nom de VODAFONE ESPAÑA SAVODAFONE ESPAÑA SAVODAFONE ESPAÑA SAVODAFONE ESPAÑA SA  . Així en llur part dispositiva on deia :

" Primer: Aprovar la liquidació corresponent a la Taxa per Aprofitaments Especials del Domini Públic 
Local de l'exercici 2013 a nom de VODAFONE ESPAÑA SA amb CIF A80907397 per un import de 
85.893,57.- € d'acord amb els antecedents i fonaments de dret exposats."

S'ha de substituir per :

"Primer: Aprovar la liquidació corresponent a la Taxa per Aprofitaments Especials del Domini Públic 
Local de l'exercici 2013 a nom de VODAFONE ESPAÑA SA amb CIF A80907397 per un import de 
63636363....776776776776,,,,13131313.-.-.-.-    €€€€ d'acord amb els antecedents i fonaments de dret exposats."

SegonSegonSegonSegon:::: Notificar aquest acord a VODAFONE ESPAÑA SAVODAFONE ESPAÑA SAVODAFONE ESPAÑA SAVODAFONE ESPAÑA SA amb domicili fiscal corresponent a 
l'Avenida América, 115, 28.042 de Madrid ( MADRID ). 

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''AUTORITZACIÓ DE LA COMPATIBILITAT PER A ACTIVITATSAUTORITZACIÓ DE LA COMPATIBILITAT PER A ACTIVITATSAUTORITZACIÓ DE LA COMPATIBILITAT PER A ACTIVITATSAUTORITZACIÓ DE LA COMPATIBILITAT PER A ACTIVITATS    
PRIVADES DEL SENYOR JOSEP LLUÍS CASTELL ROMEROPRIVADES DEL SENYOR JOSEP LLUÍS CASTELL ROMEROPRIVADES DEL SENYOR JOSEP LLUÍS CASTELL ROMEROPRIVADES DEL SENYOR JOSEP LLUÍS CASTELL ROMERO

Vista la sol·licitud de compatibilitat d’activitats privades efectuada en data 16 de maig de 
2014 amb registre d’entrada núm. 9774, pel senyor     Josep Lluís Castell RomeroJosep Lluís Castell RomeroJosep Lluís Castell RomeroJosep Lluís Castell Romero , personal 
funcionari  de la plantilla d’aquest ajuntament, que ostenta un nomenament per acord plenari 
de 5 de juliol de 2011, com personal eventual al càrrec de Director de serveis de 
manteniment de ciutat i seguretat,   per mitjà de la qual demana la compatibilitat per a 
l'exercici d'una segona activitat privada per compte propi amb l'Agrupació de Municipis amb 
Transport Urbà (AMTU).

Atès que el senyor     Josep Lluís Castell RomeroJosep Lluís Castell RomeroJosep Lluís Castell RomeroJosep Lluís Castell Romero ocupa a l’ajuntament un lloc de treball que té 
assignada una tipologia de jornada ordinària i que la dedicació a la segona activitat per 
compte propi té una dedicació setmanal de 6 hores i 25 minuts.  

Vist que l'activitat proposada no està afectada pel règim d'incompatibilitat regulada per la 
normativa que consta en els fonaments de dret.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret
L’article 2.1.c) de la Llei 53/1984 de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al 
servei de les administracions publiques. 

L’article 12 i 14 de la llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al 
servei de les administracions públiques, que enumera les causes d’incompatibilitat, resultant 
que cap d’elles és aplicable al cas que ens ocupa. 
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Articles 321 a 344  del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals.

Articles 1, 5, 11, 12 i 21 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del 
personal al servei de l'administració de la Generalitat.

Articles 8, 9, 10 i 11 del Real decret 598/1985, de 30 d'abril, del Reglament d'incompatibilitats 
del personal al servei de les administracions públiques.

L’acord de delegacions del Ple a la Junta de Govern Local, aprovat en sessió plenària del dia 
5 de juliol de 2011. 

D’acord amb el que s’ha exposat anteriorment, es proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents acords:

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 al senyor      Josep Lluís Castell RomeroJosep Lluís Castell RomeroJosep Lluís Castell RomeroJosep Lluís Castell Romero  la compatibilitat de l’activitat 
privada per compte propi com a enginyer a l'Agrupació de Municipis amb Transport Urbà 
(AMTU), sol·licitada en data 16 de maig de 2014 per a la realització d'una segona activita 
'fora de la jornada de treball assignada en aquest ajuntament, amb la que desenvolupa com 
a  Director de serveis de manteniment de ciutat i seguretat. L’autorització es concedeix 
sempre que la suma de les jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no 
superi la jornada ordinària establerta a l’entitat local incrementada en un 50% i que no hi hagi 
coincidència horària en l’exercici d’ambdues activitats.

SEGONSEGONSEGONSEGON....    Aquesta autorització restarà sense efecte en els supòsits següents:

- si l’activitat privada impedís o menys cabés l’estricte compliment dels deures o en 
comprometés la seva imparcialitat o independència, 
- si l’activitat privada tingués alguna relació amb els assumptes que la persona conegui 
per raó del càrrec,

- si la dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb la jornada laboral.

TERCERTERCERTERCERTERCER....    El senyor Josep Lluís Castell RomeroJosep Lluís Castell RomeroJosep Lluís Castell RomeroJosep Lluís Castell Romero està obligat a posar en coneixement d’aquest 
ajuntament qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona activitat 
declarada, així com quant al règim de cotitzacions.

QUARTQUARTQUARTQUART....    Notificar aquest acord a les persones interessades.    

APROVAT PER UNANIMITAT

 
10101010).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DE LES DESPESESPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DE LES DESPESESPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DE LES DESPESESPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DE LES DESPESES    
CORRESPONENTS AL PROJECTE “LA RECUPERACIÓ DE L’AGROBIODIVERSITATCORRESPONENTS AL PROJECTE “LA RECUPERACIÓ DE L’AGROBIODIVERSITATCORRESPONENTS AL PROJECTE “LA RECUPERACIÓ DE L’AGROBIODIVERSITATCORRESPONENTS AL PROJECTE “LA RECUPERACIÓ DE L’AGROBIODIVERSITAT    
HORTÍCOLA COM A ELEMENT DINAMITZADOR DEL SECTOR AGROALIMENTARI DEL VALLÈSHORTÍCOLA COM A ELEMENT DINAMITZADOR DEL SECTOR AGROALIMENTARI DEL VALLÈSHORTÍCOLA COM A ELEMENT DINAMITZADOR DEL SECTOR AGROALIMENTARI DEL VALLÈSHORTÍCOLA COM A ELEMENT DINAMITZADOR DEL SECTOR AGROALIMENTARI DEL VALLÈS    
ORIENTAL”ORIENTAL”ORIENTAL”ORIENTAL”

L’Ajuntament de Granollers té oberta una línia de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, el Museu de Ciències Naturals de Granollers, l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, i 
l’associació Llavors Orientals per a la recuperació de varietats locals i la seva transferència a la 
pagesia local.

En aquest context, el 15 de maig de 2013 el Consell Comarcal del Vallès Oriental va sol·licitar un ajut 
econòmic del Catàleg de serveis 2013 de la Diputació de Barcelona pel projecte “La recuperació de 



15

l’agrobiodiversitat hortícola com a element dinamitzador del sector agroalimentari del Vallès Oriental”. 
El projecte es coordina pel Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’executa conjuntament amb 
l’Ajuntament de Granollers i l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.

El 27 de juny de 2013 la Junta del Govern de la Diputació de Barcelona va adoptar un acord en el qual 
s’aprova el projecte sol·licitat (amb codi 13/Y/93357) i el finançament de part de la Diputació de 
Barcelona de 12.960,00€ (60% del pressupost total). La data límit d’execució del projecte és el 30 
d'abril de 2014.

El 10 de febrer de 2014 es va completar la signatura d’un conveni de col·laboració amb el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i Granollers Mercat per a 
l’execució del projecte.

Segons aquest conveni l’Ajuntament de Granollers, a través de l'entitat pública empresarial Granollers 
Mercat, es compromet a executar les següents activitats amb el següent pressupost:

Activitat Descripció

Pressupost 
màxim 

d’execució 

Catalogació de les llavors antigues inventariades 
Creació de fitxes descriptives de cada varietat amb informació agronòmica i 
gastronòmica

DESPESES 
D'ASSISTÈNCIA 

I/O SERVEIS 
TÈCNICS 

EXTERNS per a 
la creació d’un 
banc de llavors 

de varietats 
antigues Creació d’un protocol pel maneig i l’intercanvi de les llavors en el Banc de llavors

3200 € 
(IVA inclòs)

DESPESES DE 
PERSONAL 

TÈCNIC PROPI
Participació en la taula territorial i la taula de gestió del projecte, manteniment del 
Banc de llavors 3200 €

Total  6400 €

El mateix conveni estableix l’obligació a l’Ajuntament de Granollers, a través de l'entitat pública 
empresarial Granollers Mercat, de cofinançar el 40% del cost d’aquestes activitats.

Que Granollers Mercat ha reconegut les obligacions recollides en aquesta relació de despeses, que 
han estat destinades, integrament o parcialment,  a l'execució del projecte “La recuperació de 
l’agrobiodiversitat hortícola com a element dinamitzador del sector agroalimentari del Vallès Oriental”, 
resultant un import total justificat de 6.633,75 euros.

Que aquesta quantia, conjuntament  amb altres fonts específiques de finançament de l'actuació 
subvencionada, no supera el cost total de la mateixa.

Que aquest ens local té arxivats i a disposició del Consell Comarcal del Vallès Oriental i 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 informe favorable de data 22 de maig de 2014, del tècnic de dinamització agraria de l'Ajuntament 
de Granollers, 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 .-.-.-.-    Aprovar la justificació econòmica en nom de Granollers Mercat, corresponent a la part 
executada per Granollers Mercat, de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona al Consell 
Comarcal del Vallès Oriental per al desenvolupament del projecte “La recuperació de“La recuperació de“La recuperació de“La recuperació de    
l’agrobiodiversitat hortícola com a element dinamitzador del sector agroalimentari del Vallèsl’agrobiodiversitat hortícola com a element dinamitzador del sector agroalimentari del Vallèsl’agrobiodiversitat hortícola com a element dinamitzador del sector agroalimentari del Vallèsl’agrobiodiversitat hortícola com a element dinamitzador del sector agroalimentari del Vallès    
Oriental”Oriental”Oriental”Oriental” , per import total de 6666....633633633633,,,,75757575    euroseuroseuroseuros,,,,    IVA inclòsIVA inclòsIVA inclòsIVA inclòs, d’acord amb els pactes especificats al 
conveni de col·laboració.

SegonSegonSegonSegon-.-.-.-.    Fer constar que la relació de despeses directes que justifiquen el projecte són :
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DESPESES D'ASSISTÈNCIA I/O SERVEIS TÈCNICS EXTERNS

Número
factura

Data 
Factura

Data aprovació 
factura/ 
reconeixement 
obligació

Nom 
proveïdor/a 
beneficiari/a

NIF del 
proveïdor

Descripció 
de la despesa

Cost*
total

% 
Imputat

Import *
justificat

7/2014 03-03-14 04/03/2014 L'Espigall, 
SCP 

J65939241 Factura per al 
100% de 
l'import de la 
realització d'un 
protocol de 
gestió del 
banc de 
llavors 
comarcal del 
Vallès i la 
creació d'una 
base de dades 
per a la seva 
gestió.

3.200,00€ 100,00% 3.200,00€

DESPESES DE PERSONAL TÈCNIC PROPI

 Període 
nòmina: 
Des de

Període 
nòmina:     
Fins

Nom i cognoms NIF del 
perceptor

Lloc de 
treball

Cost*
total

% 
Imputat

Import *
justificat

Setembre 
2013

Març 
2014

Jordi Montpart López 35102236G Tècnic de 
Granollers 
Mercat

28.614,61 € 12,00% 3.433,75 €

IMPORT TOTAL: 6.633,75 euros

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Notificar l'acord al Consell Comarcal del Vallès Oriental .

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
11111111).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LAPROPOSTA RELATIVA A ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LAPROPOSTA RELATIVA A ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LAPROPOSTA RELATIVA A ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA    
DIPUTACIÓ DE BARCELONADIPUTACIÓ DE BARCELONADIPUTACIÓ DE BARCELONADIPUTACIÓ DE BARCELONA,,,,    PER AL COFINANÇAMENT DE LES ACCIONS “INTEGRACIÓPER AL COFINANÇAMENT DE LES ACCIONS “INTEGRACIÓPER AL COFINANÇAMENT DE LES ACCIONS “INTEGRACIÓPER AL COFINANÇAMENT DE LES ACCIONS “INTEGRACIÓ    
SOCIOLABORAL DE PERSONES AMB MALALTIES MENTALS”SOCIOLABORAL DE PERSONES AMB MALALTIES MENTALS”SOCIOLABORAL DE PERSONES AMB MALALTIES MENTALS”SOCIOLABORAL DE PERSONES AMB MALALTIES MENTALS”    ((((OTLOTLOTLOTL))))    I “FINANÇAMENT DELSI “FINANÇAMENT DELSI “FINANÇAMENT DELSI “FINANÇAMENT DELS    
SERVEIS LOCALS DSERVEIS LOCALS DSERVEIS LOCALS DSERVEIS LOCALS D''''OCUPACIÓ”OCUPACIÓ”OCUPACIÓ”OCUPACIÓ”     ((((SLOSLOSLOSLO)))),,,,    EN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEISEN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEISEN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEISEN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEIS    2014201420142014    DELDELDELDEL    
PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALSPLA “XARXA DE GOVERNS LOCALSPLA “XARXA DE GOVERNS LOCALSPLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS     2012201220122012----2015201520152015””””

1111.... El 31313131    de maig dede maig dede maig dede maig de    2012201220122012, el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar el Pla “Xarxa de GovernsPla “Xarxa de GovernsPla “Xarxa de GovernsPla “Xarxa de Governs    
LocalsLocalsLocalsLocals     2012201220122012----2015201520152015””””,,,, que és l'instrument preferent per a l'exercici de les funcions d'assistència i 
cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el seu ProtocolProtocolProtocolProtocol  general, que té com a finalitat 
establir el marc general i la metodologia d'implementació de les actuacions i dels recursos del Pla . 

2222.... Un dels recursos econòmics concertables són els    fons de prestaciófons de prestaciófons de prestaciófons de prestació, que consisteixen en 
transferències dineràries excepcionals per al finançament de serveis i estructures de gestió local, que 
la Diputació de Barcelona atorga per concessió directaconcessió directaconcessió directaconcessió directa en funció de criteris poblacionals, 
socioeconòmics i de gestió.

3333.... El 30303030    de gener dede gener dede gener dede gener de    2014201420142014, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona aprovà el Catàleg de 
serveis de l'any 2014, el seu règim regulador i la convocatòria anual per a la concessió de recursos .

4444.... El 10101010    dddd''''abril deabril deabril deabril de    2014201420142014, la mateixa Junta de Govern adoptà l'acord pel qual s'aprova la concessió 
del fons de prestació de les accions “Finançament dels serveis locals d“Finançament dels serveis locals d“Finançament dels serveis locals d“Finançament dels serveis locals d''''ocupació”ocupació”ocupació”ocupació”  i “Integració“Integració“Integració“Integració     
sociolaboral de persones amb malalties mentals”sociolaboral de persones amb malalties mentals”sociolaboral de persones amb malalties mentals”sociolaboral de persones amb malalties mentals” per a l'any 2014. Enguany, els imports aprovats a 
favor de l'Ajuntament de Granollers per a aquestes accions, han estat els següents:

NOM ACCIÓNOM ACCIÓNOM ACCIÓNOM ACCIÓ Nº EXPNº EXPNº EXPNº EXP.... CODI XGLCODI XGLCODI XGLCODI XGL SUBVENCIÓSUBVENCIÓSUBVENCIÓSUBVENCIÓ

Finançament dels serveis locals d'ocupació 2014/2495 14/Y/102188 30.022,17 €
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Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals 2014/2494 14/Y/102265 31.676,20 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL::::    61616161....698698698698,,,,37373737    €€€€

5555.... Granollers MercatGranollers MercatGranollers MercatGranollers Mercat    és una entitat pública empresarial local adscrita a l'Àrea de Govern i 
Economia de l'Ajuntament de Granollers. Segons l’article 3 dels seus Estatuts, la seva finalitat és la de 
promoure el desenvolupament local i el creixement econòmic equilibrat del municipi, així com vetllar 
per la seva cohesió territorial i social mitjançant la prestació de serveis als ciutadans i a les empreses 
del municipi i de la seva àrea d’influència en matèria de promoció econòmicaen matèria de promoció econòmicaen matèria de promoció econòmicaen matèria de promoció econòmica,,,,    comercialcomercialcomercialcomercial ,,,,    turística iturística iturística iturística i    
firalfiralfiralfiral ....

6666.... L'Ajuntament de Granollers, en ús de la potestat d’autoorganitzaciópotestat d’autoorganitzaciópotestat d’autoorganitzaciópotestat d’autoorganització de les administracions 
locals, pot encarregar a Granollers Mercat l'execució de determinats projectes. D'aquesta manera, es 
considera convenient encarregar-li l’execució de les dues accions atorgades per part de la Diputació 
de Barcelona, atès que disposa dels recursos necessaris fer dur-les a terme.

7777.... Per l'efectivitat de la concessió, és necessari que els beneficiarisés necessari que els beneficiarisés necessari que els beneficiarisés necessari que els beneficiaris, com a molt tard el 15151515    dededede    
setembre desetembre desetembre desetembre de    2014201420142014,,,, manifestin expressament lmanifestin expressament lmanifestin expressament lmanifestin expressament l''''acceptació de lacceptació de lacceptació de lacceptació de l''''ajutajutajutajut així com de tots els termes de la 
concessió i les condicions de la seva execució .

8888.... Vist l'informe, amb data 15151515    de maig dede maig dede maig dede maig de    2014201420142014,,,, del tècnic especialista de Granollers Mercat, Sr. 
Quim Xicoira Albert, pel qual proposa l'acceptació de la subvenció de la Diputació de Barcelona.

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 .-.-.-.-    AcceptarAcceptarAcceptarAcceptar ,,,,    en nom de len nom de len nom de len nom de l''''EPE Granollers MercatEPE Granollers MercatEPE Granollers MercatEPE Granollers Mercat,,,,    la totalitat de la subvenció dela totalitat de la subvenció dela totalitat de la subvenció dela totalitat de la subvenció de    61616161....698698698698,,,,37373737    €€€€    
atorgada per la Diputació de Barcelona per al cofinançament, el marc del catàleg de serveis 2014 del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, de les accions que es detallen a continuació:

NOM ACCIÓNOM ACCIÓNOM ACCIÓNOM ACCIÓ Nº EXPNº EXPNº EXPNº EXP.... CODI XGLCODI XGLCODI XGLCODI XGL SUBVENCIÓSUBVENCIÓSUBVENCIÓSUBVENCIÓ

Finançament dels serveis locals d'ocupació 2014/2495 14/Y/102188 30.022,17 €

Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals 2014/2494 14/Y/102265 31.676,20 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL::::    61616161....698698698698,,,,37373737    €€€€

Acceptar, així mateix, tots els termes de la concessió i les condicions per a la seva execució , les quals 
es recullen en l'acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 10101010    dddd''''abril deabril deabril deabril de     2014201420142014....

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Preveure aquests imports als centres de costcentres de costcentres de costcentres de cost    002002002002....SLO iSLO iSLO iSLO i    002002002002....OTLOTLOTLOTL, respectivament, del 
pressupost de l'EPE Granollers Mercat per a l'exercici 2014.

TercerTercerTercerTercer.- Encarregar a l'EPE Granollers Mercat l'execució d'ambdues accions.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Notificar aquest acord a les persones interessades, això és, al Servei de Mercat de Treball de 
la Diputació de Barcelona, i al Servei de Comptabilitat de l 'EPE Granollers Mercat.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
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ÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIAÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIAÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIAÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIA

12121212).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A MODIFICAR LPROPOSTA RELATIVA A MODIFICAR LPROPOSTA RELATIVA A MODIFICAR LPROPOSTA RELATIVA A MODIFICAR L''''ACORD DE JUNTA DE GOVERN DE DATAACORD DE JUNTA DE GOVERN DE DATAACORD DE JUNTA DE GOVERN DE DATAACORD DE JUNTA DE GOVERN DE DATA    25252525    DEDEDEDE    
FEBRER DEFEBRER DEFEBRER DEFEBRER DE    2014201420142014    QUE APROVÀ LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS ATORGADES PERQUE APROVÀ LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS ATORGADES PERQUE APROVÀ LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS ATORGADES PERQUE APROVÀ LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS ATORGADES PER    
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONALA DIPUTACIÓ DE BARCELONALA DIPUTACIÓ DE BARCELONALA DIPUTACIÓ DE BARCELONA,,,,    EN EL MARC DEL CATÀLEG DE CONCERTACIÓ DE LEN EL MARC DEL CATÀLEG DE CONCERTACIÓ DE LEN EL MARC DEL CATÀLEG DE CONCERTACIÓ DE LEN EL MARC DEL CATÀLEG DE CONCERTACIÓ DE L''''ANYANYANYANY    
2013201320132013    DEL PLADEL PLADEL PLADEL PLA    """"XARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALS    2012201220122012----2015201520152015"""",,,,    PER AL PROJECTEPER AL PROJECTEPER AL PROJECTEPER AL PROJECTE    """"4444    PROJECTESPROJECTESPROJECTESPROJECTES     
DE LDE LDE LDE L''''ÀMBIT DE LÀMBIT DE LÀMBIT DE LÀMBIT DE L''''ACCIÓ COMUNITÀRIAACCIÓ COMUNITÀRIAACCIÓ COMUNITÀRIAACCIÓ COMUNITÀRIA,,,,    PARTICIPACIÓPARTICIPACIÓPARTICIPACIÓPARTICIPACIÓ ,,,,    IGUALTAT I JOVENTUTIGUALTAT I JOVENTUTIGUALTAT I JOVENTUTIGUALTAT I JOVENTUT""""    PRESENTATPRESENTATPRESENTATPRESENTAT    
PER LPER LPER LPER L''''ÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIAÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIAÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIAÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIA

En data 25 de febrer de 2014 la Junta de Govern Local va aprovar la justificació de les subvencions 
atorgades per la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de concertació de l'any 2013 del Pla 
"Xarxa de Governs Locals 2012-2015", per als projectes presentats per l'Àrea de Planificació 
Estratègica i Ciutadania de l'Ajuntament de Granollers.

En data 14 de maig de 2014 la Diputació de Barcelona ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona una relació d'expedients de subvencions atorgades a l'Ajuntament de Granollers, entre 
les quals està l'atorgada pel projecte "4 projectes de l'àmbit de l'acció comunitària, participació, 
igualtat i joventut", aprovant la liquidació provisional de l'esmentat ajut i concedint un tràmit 
d'audiència de 15 dies hàbils, el qual finalitza el proper 31 de maig d'enguany, per tal d'atendre els 
requeriments d'aportació de documentació justificativa i /o esmena d'expedients segons el cas. 

La Diputació de Barcelona ha concretat mitjançant correo electrònic de data 16 de maig de 2014,  
l'esmena de la justificació de la subvenció del projecte esmentat al punt anterior, essent aquesta que 
cal determinar els mesos dins les caselles de les despeses de personal en el formulari (C-401) que 
certifica la despesa econòmica del projecte, en lloc de que hi figuri només l'any.

Atès l'informe favorable del Coordinador Administratiu de 'Àrea de Planificació Estratègica i Ciutadania 
de data 23 de maig de 2014.

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 modificació del formulari de justificació econòmica C-401 de la subvenció 
atorgada per la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de concertació de l'any 2013 del Pla 
"Xarxa de Governs Locals 2012-2015", per al projecte presentat per l'Àrea de Planificació Estratègica i 
Ciutadania de l'Ajuntament de Granollers "4 projectes de l'àmbit de l'acció comunitària, participació, 
igualtat i joventut", en el sentit de que s'especifiqui a les caselles on es concreten els períodes de 
temps de les despeses de personal els mesos de dedicació.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
13131313).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA FORMALITZACIÓ I SIGNATURA DEL CONVENIDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA FORMALITZACIÓ I SIGNATURA DEL CONVENIDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA FORMALITZACIÓ I SIGNATURA DEL CONVENIDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA FORMALITZACIÓ I SIGNATURA DEL CONVENI    
REGULADOR DE SUBVENCIÓ PER ALREGULADOR DE SUBVENCIÓ PER ALREGULADOR DE SUBVENCIÓ PER ALREGULADOR DE SUBVENCIÓ PER AL    2014201420142014    AMB LA DIPUTACIÓ DE BARCELONAAMB LA DIPUTACIÓ DE BARCELONAAMB LA DIPUTACIÓ DE BARCELONAAMB LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA,,,,    PER APER APER APER A    
LLLL''''IMPULS DELS SERVEIS DE MEDIACIÓ CIUTADANAIMPULS DELS SERVEIS DE MEDIACIÓ CIUTADANAIMPULS DELS SERVEIS DE MEDIACIÓ CIUTADANAIMPULS DELS SERVEIS DE MEDIACIÓ CIUTADANA ,,,,    EN EL MARC DEL PROTOCOL GENERALEN EL MARC DEL PROTOCOL GENERALEN EL MARC DEL PROTOCOL GENERALEN EL MARC DEL PROTOCOL GENERAL    
DEL PLA DE CONCERTACIÓ XBMQDEL PLA DE CONCERTACIÓ XBMQDEL PLA DE CONCERTACIÓ XBMQDEL PLA DE CONCERTACIÓ XBMQ     2012201220122012----2015201520152015

1111rrrr.... El Servei de Polítiques de Diversitat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona (DiBa) té la voluntat 
de cooperar i donar suport als ajuntaments per tal de consolidar polítiques de cohesió social, 
convivència i ciutadania. Per aquest motiu va impulsar l'any 2006 el Programa de suport als 
ajuntaments per l'impuls de serveis de mediació ciutadana, a fi que es posessin en marxa equips i 
centres de mediació ciutadana, a través del Protocol General de Concertació Xarxa Barcelona 
Municipis de Qualitat 2007-2011, al qual es va adherir l'Ajuntament de Granollers.

2222nnnn.... Aquest protocol ha estat modificat per acord Plenari de la DiBa en data 22 de desembre de 2011, 
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aplicant-se un règim transitori que amplia la vigència i efectes del mateix a partir de l'1 de gener de 
2012 i finalitzarà amb l'aprovació d'un nou protocol o instrument d'actuació que el substitueixi.

3333rrrr. El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el 31 de maig de 2012, va aprovar el pla 
"Xarxa de Governs Locals 2012-2015", que és l'instrument preferent per a l'exercici de les funcions 
d'assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol General, actual 
marc en el qual es fa el present conveni de col·laboració.

4444tttt.... El Pla d'Actuació Municipal de l'Ajuntament de Granollers 2011-2015, dins de l'equipament de Can 
Jonch. Centre de Cultura per la Pau, té prevista la continuació de l'àmbit de la mediació i la resolució 
pacífica de conflictes al municipi . 

5555èèèè. En data 12 de maig de 2014, i número de registre 9004, el Servei de Polítiques de Diversitat i 
Ciutadania de la Diputació de Barcelona ens ha tramès el nou conveni de col·laboració vinculat al 
Programa de suport als ajuntaments per l'impuls de serveis de mediació ciutadana, amb codi 
14/Y/101232, per l'import de 28.500 €, destinat a la contractació d'un equip de 2 mediadors/res, amb 
una vigència que va de l'1 de gener de 2014, i fins a la realització del seu objecte, tanmateix la 
vigència està vinculada a la del Protocol General del Pla de Concertació. En cas que durant la 
vigència d'aquest Conveni s'aprovés un nou Protocol General o instrument equivalent, o es modifiqués 
l'actual, aquest conveni seguirà vigent, si no el contradiu .

6666èèèè.... Atès l'informe del Responsable del Servei de Relacions Ciutadanes, de data 13 de maig de 2014, 
favorable a la formalització i la signatura de l'esmentat conveni de col·laboració, i de l'acceptació de la 
subvenció.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

1111rrrr....    La llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

2222nnnn....    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 .

3333rrrr.... L'acord de ple de 5 de juliol de 2011, que delega a la Junta de Govern Local com a òrgan 
competent per sol·licitar i acceptar les subvencions atorgades per organismes públics així com els 
convenis que les regulin.

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 formalització del conveni regulador de subvenció entre el Servei de Polítiques de 
Diversitat i Ciutadania de l'Àrea d'Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament 
de Granollers, per al desenvolupament del Programa de suport als ajuntaments per l'impuls de serveis 
de mediació ciutadana, amb codi 14/Y/101232, destinat al finançament del Servei de Mediació de 
l'Ajuntament de Granollers. El text íntegre d'aquest conveni es reprodueix a continuació:.

"CONVENI DE COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR ENTRE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA DE SUPORT ALS 
ENS LOCALS PER A L’IMPULS DELS SERVEIS DE MEDIACIÓ CIUTADANA

ENTITATS QUE INTERVENEN

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per la diputada delegada d’Educació, Igualtat i 
Ciutadania, l’Il·lma Sra. Mireia Solsona i Garriga, i facultada d’acord amb la Refosa 1/2014, sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada per decret de la Presidència d’aquesta corporació de 11/12/2013 (núm. 
11876/13), publicat al BOPB de 23/12/2013, assistida per la secretària delegada Sra. Beatriz Espinàs 
Vijande en virtut de les facultats conferides en virtut del Decret de la Presidència núm. 12577/13 de 16 
de desembre de 2013 (publicat en el BOPB de 20 de gener de 2014).
 
AJUNTAMENT DE GRANOLLERS,  representat per l’Alcalde Il·lm. Sr. Josep Mayoral Antigas, assistit 
per la secretària de l’ens Sra. Aurora Corral García, degudament autoritzats.
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ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

I. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument preferent per a l’exercici de les 
funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol 
general, que té com a finalitat establir el marc general i las metodologia d’implementació de les 
actuacions i dels recursos del Pla. 

II. En el marc de l’esmentat Protocol, l’Ajuntament de Granollers ha sol·licitat a la Diputació per a 
aquest exercici la concertació de recursos consistents en ajuts econòmics per donar continuïtat al 
desenvolupament del Programa de suport als ens locals per a l’impuls dels serveis de mediació 
ciutadana.

III. La sol·licitud anterior s’ha formalitzat administrativament mitjançant conveni específic el text del 
qual va ser aprovat per decret del diputat delegat per a la Cooperació local de data 23 d’abril de 2014. 

IV. Atès que en aquesta actuació existeixen raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari o 
d’altres degudament justificades, atès que es considera d’interès públic i social impulsar les 
actuacions que motiven l’ajut econòmic, per l’especificitat de l’objecte de l’activitat subvencionada, 
especialment pel que fa als objectius compartits entre el Servei de Polítiques d’Acció Comunitària i 
Participació Ciutadana i els diferents ajuntaments de la demarcació de Barcelona relatius a la 
consolidació de polítiques de cohesió social, convivència i ciutadania. En aquest context  el Servei de 
Polítiques d’Acció Comunitària i Participació Ciutadana posa a l’abast dels municipis el programa de 
mediació ciutadana, per tal d’atendre la necessitat d’establir noves formes de resolució de conflictes, 
sent la mediació ciutadana una bona eina de treball per potenciar el diàleg, la cohesió i la integració 
davant la diversitat social i cultural en les ciutats i barris .

Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, 
subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents:

PACTES

Primer.- Objecte del conveni

1.1. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries en relació a 
l’actuació desenvolupament del Programa de suport als ens locals per a l’impuls dels serveis de 
mediació ciutadana.

1.2. Aquesta actuació    es concreta en què l’ens local posi a disposició de la ciutadania un servei de 
mediació per a la resolució alternativa de conflictes .

1.3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens destinatari i de la 
Diputació de Barcelona:

- L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions que són objecte 
d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que conté al seu favor l’article  4 de la Carta Europea 
d’Autonomia Local i el títol competencial relatiu al foment dels interessos municipals .

- Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es palesa en la vinculació existent 
entre les actuacions esmentades, la competència de la Diputació d’assistència i cooperació envers els 
municipis i els objectius d’aquesta Diputació per fer -la efectiva. 

Segon.- Obligacions de les parts

Ambdues institucions adopten, pel que fa al compliment del conveni, els compromisos següents:

Per part de la Diputació:

La Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de 
Barcelona, a través del Servei de Polítiques d’Acció Comunitària i Participació Ciutadana, es 
compromet a:
a) Aportar a l’Ajuntament de Granollers l’import de VINT-I-VUIT MIL CINC-CENTS EUROS 
(28.500,00€) en concepte d’ajut econòmic, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/60300/232A1/46252 del vigent pressupost de la corporació, destinats a la contractació de 39:30 
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hores setmanals de professional/s mediadors i mediadores per donar suport a la creació/manteniment 
d’un servei de mediació ciutadana durant l’any 2014.
b) Definir, amb la col·laboració de l’ens local, les tasques i el model organitzatiu a desenvolupar 
per part d’aquest professional.
c) Assumir el seguiment professional dels equips facilitant el treball en xarxa i la recerca de 
propostes de mediació tipus o vàlides per les diferents ciutats .
d) Fer el seguiment i avaluació del programa de mediació ciutadana.
e) Proporcionar instruments de control tècnic de la qualitat per a la millora i la innovació dels 
serveis de mediació.

L’Ajuntament de Granollers es compromet a:

a) La realització i gestió de les actuacions previstes en el present conveni. Tenir un servei de 
mediació ciutadana que treballi per afavorir la convivència, oferint vies no adversarials de prevenció, 
gestió i resolució de conflictes que sorgeixin en el municipi, a través de la cultura del diàleg i la 
corresponsabilització del conjunt de la ciutadania, de forma transversal i cooperativa, fomentant la 
sensibilització i la formació .
b) La contractació, durant la vigència del conveni, de 39:30 hores setmanals de professional/s de la 
mediació i garantir la seva participació en el programa de formació que estableixi el Servei de 
Polítiques d’Acció Comunitària i Participació Ciutadana de la Diputació de Barcelona .
c) Prestar, sense interrupcions, el servei de mediació ciutadana, durant la vigència del conveni.
d) Comunicar als referents de Diputació qualsevol canvi en l’equip de mediació .
e) Aportar els recursos necessaris per tal que el/s professional/s de la mediació puguin 
desenvolupar la seva tasca durant l’exercici  2014.
f) Emplenar la fitxa de seguiment de l’actuació realitzada, segons el model que li facilitarà el 
Servei de Polítiques d’Acció Comunitària i Participació Ciutadana, i remetre-la al servei 
obligatòriament, per tal de poder efectuar els controls tècnics de qualitat de la tasca efectuada, 
acordats amb la Diputació de Barcelona.
g) Fer el seguiment i avaluació del programa de mediació, amb la col·laboració de la Diputació de 
Barcelona.
h) Si s’escau, i a petició de la Diputació de Barcelona, participar en espais de debat, formació o 
jornades on poder explicar aquesta experiència.
j) Presentar al Servei de Polítiques d’Acció Comunitària i Participació Ciutadana una memòria 
justificativa de la realització i el desenvolupament de l’activitat subvencionada  que contingui el 
següent:
- Definició del Servei
- Objectius del Servei per a l’any de vigència del conveni
- Accions concretes desenvolupades durant l’any de vigència del conveni (difusió, sensibilització, 
gestió de casos, etc.) 
- Avaluació general del programa a nivell de:

Assoliment d’objectius
Dificultats tècniques en el desenvolupament del programa 

- Propostes de millora i identificació de necessitats :
Del servei 
Suggeriments a la Diputació 

- Propostes per a l’any següent
 
k) Incorporar en totes les comunicacions i informacions que es facin de les activitats 
desenvolupades en base a aquest conveni i en qualsevol suport que aquestes es presentin, 
l’anagrama i el logo de la Diputació de Barcelona, així com el text: “en col·laboració amb la Diputació 
de Barcelona”, juntament amb la resta d’anagrames i logos que siguin escaients.

Tercer.- Vigència del conveni

Aquest conveni entrarà en vigor des del dia de la seva signatura, estenent-se la seva vigència fins el 
31 de desembre de l’any en curs, podent-se prorrogar en anys successius per acord de les parts. En el 
cas de pròrroga, les parts podran introduir les modificacions que considerin escaients .

Quart.- Execució i justificació 

4.1. Es podran justificar despeses generades dins del període d’execució de l’ajut, establert en el 
període comprés entre l’1 de gener de 2014 i el 31 de desembre de 2014.
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4.2. Els beneficiaris disposaran com a màxim fins el  31 de març de 2015 per a trametre a la Diputació 
la justificació de les actuacions objecte d’ajut .

4.3. La despesa elegible seran despeses del capítol 1 corresponents a personal contractat en raó del 
que figura al pacte 2.2 del present conveni, així com les corresponents a personal de l’ajuntament en 
la part dedicada a realitzar tasques pròpies dels serveis de mediació ciutadana .

També seran elegibles les despeses de capítol  2 destinades a la contractació de serveis de mediació. 

4.4 Per a la justificació de les despeses caldrà que l’ens destinatari presenti el model normalitzat de 
justificació de despeses corresponent al tràmit C400 “Justificació de despeses", d’acord amb la 
modalitat d’execució, disponible a la Seu Electrònica Corporativa, en el sí del Portal de tràmits els ens 
locals i altres administracions , en l'espai de la Xarxa de Governs Locals.

4.5. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris hauran d'estar datades d'acord 
amb l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova el Reglament pel 
qual es regulen les obligacions de facturació, i es referiran, en tot cas, a actuacions realitzades durant 
el període d'execució establert.

4.6. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització d’un pagament a l’ens 
destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor de la Diputació, en el termini màxim de 15 dies 
des de l’entrada de la justificació al Registre de Factures de la Diputació de Barcelona, enviarà un 
escrit a l’ens destinatari per tal que aquest pugui presentar una nova justificació o una justificació 
complementària.

4.7. En cas que les justificacions no siguin conformes per requisits materials, el centre gestor, en el 
termini màxim de 15 dies des de l’entrada de la justificació al Registre de Factures de la Diputació de 
Barcelona, informarà a l’ens destinatari dels defectes observats, demanant-li, si escau, l’emissió d’una 
justificació rectificativa . 

4.8. En cas que el total d’aportacions per a l’actuació superi el 100 per cent del seu cost de realització 
o que les despeses justificades per l’entitat siguin inferiors a l’aportació aprovada, el suport econòmic 
per la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la proporció que correspongui a la reducció operada.

4.9. Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector públic poden executar i 
aprovar les despeses corresponents a les actuacions aprovades. Aquesta possibilitat queda 
condicionada a l’acreditació que l’executor és un ens instrumental de l’ens destinatari o que integra el 
seu sector públic.

4.10.L’ens destinatari haurà d’estar al corrent del pagament de les seves obligacions fiscals i amb la 
Seguretat Social, com a requisit necessari per a que la Diputació faci efectiu el seu pagament .

Cinquè.- Pagament 

El pagament de l’aportació de la Diputació podrà fer-se d’un sol cop o en un màxim de tres pagaments 
parcials, sempre prèvia presentació de justificacions per part de l’ens destinatari .

En el cas de presentació de justificacions parcials, l’ens beneficiari haurà de presentar la següent 
documentació justificativa en el termini màxim de tres mesos des de la finalització del període al que 
facin referència:

- Contracte de treball o decret d’adjudicació dels serveis. La data d’inici i finalització del contracte ha 
d’estar dins del període d’execució de l’actuació.

- Justificació de les despeses mitjançant el model normalitzat de justificació de despeses corresponent  
al tràmit C400 “Justificació de despeses", d’acord amb la modalitat d’execució, disponible a la Seu 
Electrònica Corporativa, en el sí del Portal de tràmits els ens locals i altres administracions, en l'espai 
de la Xarxa de Governs Locals.

En el cas de pagament íntegre o en el darrer dels pagaments parcials, l’ens beneficiari haurà de 
presentar la següent documentació justificativa, en un termini màxim de tres mesos comptador des de 
la finalització del període de vigència del conveni :

- Justificació de les despeses pendents de justificar mitjançant el model normalitzat de justificació de 
despeses corresponent al tràmit C400 “Justificació de despeses", d’acord amb la modalitat d’execució, 
disponible a la Seu Electrònica Corporativa, en el sí del Portal de tràmits els ens locals i altres 
administracions, en l'espai de la Xarxa de Governs Locals.

- Una memòria tècnica justificativa del compliment de les obligacions recollides al pacte segon del 
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present conveni, segons el model facilitat pel Servei de Polítiques d’Acció Comunitària i Participació 
Ciutadana.

En el cas que no s’hagi presentat cap justificació parcial caldrà presentar també el contracte de treball 
o decret d’adjudicació dels serveis. La data d’inici i finalització del contracte ha d’estar dins del període 
d’execució de l’actuació.

Sisè.- Identificació i senyalització

Quan sigui necessària la difusió pública, l’ens destinatari haurà de preveure la presència de la marca 
corporativa de la Diputació en un lloc preferencial. Per a la correcta aplicació de la marca de la 
Diputació, cal seguir les normes disponibles a la Seu Electrònica de la Diputació .

Setè.- Modificacions

7.1. En cas d’impossibilitat de complir amb els terminis d’execució i/o justificació previstos, l’ens 
destinatari haurà de comunicar-ho al centre gestor.

7.2. Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents de les 
parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part integrant del mateix.

Vuitè.- Incompliment

8.1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la seva 
resolució.

8.2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la part 
interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant l’altra part. La 
desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós 
administratiu.

8.3. Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa, qualsevol 
de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.

Novè.- Formes d’extinció

El present conveni es pot extingir per les causes següents:

- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència .

- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.

- Per mutu acord de les parts signatàries.
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, llevat que 
siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions interadministratives i de 
cooperació.

Desè.- Marc normatiu

10.1.Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol general del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”, constitueixen la llei del present conveni .
10.2 . A més de la normativa específica esmentada, serà d’aplicació:
- La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i ratificada per 
instrument de 20 de gener de 1988.
- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de 
Catalunya. 
- El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya.
- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals de Catalunya (ROAS).
- La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la  cooperació local .
- La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona publicada en el BOPB de 15 de gener de 2009.

Onzè.- Jurisdicció competent

La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en darrera 
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instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre jurisdiccional 
contenciós administratiu.

Dotzè. - Relacions amb terceres administracions públiques

En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la sol·licitud 
corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens destinatari. Alhora, seran aquests mateixos ens els 
encarregats de comunicar a tercers la subscripció del present conveni, o de fer-lo públic quan això 
sigui preceptiu.

Tretzè.- Responsabilitat enfront tercers

La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions derivades 
del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les actuacions. 

Catorzè.- Protecció de dades

14.1.Els ens destinataris hauran de complir els requeriments previstos a la normativa vigent sobre 
protecció de dades personals, i, en particular, a les disposicions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades  de  caràcter  personal  (en  endavant, LOPD),  específicament,  en  
allò relatiu a les previsions de l’art. 20 sobre creació i modificació de fitxers, sempre i quan ostentin la 
condició de “responsables dels fitxers” de les dades personals a tractar en el decurs de les 
actuacions.

14.2.L’ens sol·licitant autoritza a la Diputació de Barcelona, com a encarregada del tractament, per 
subcontractar a un tercer la realització d’aquells tractaments de dades que siguin necessaris i que 
tinguin per finalitat la realització de les actuacions pròpies de l’objecte de cada recurs sol·licitat, així 
com també, per a la realització d’estudis i enquestes sobre el grau de satisfacció del servei objecte del 
recurs. Tanmateix, la Diputació de Barcelona vetllarà per la realització del contracte formalitzat amb el 
subcontractista  respectant les obligacions fixades a l’art . 12 de la LOPD.

14.3.La Diputació tindrà a disposició de l’ens local còpia del contracte subscrit amb el subcontractista 
per tal de poder fer-ne consulta i li comunicarà la identitat del subcontractista i els tractaments 
subcontractats.

14.4.En cas que l’ens local actuï com a intermediari entre altres entitats (públiques o privades) i la 
Diputació de Barcelona, es considerarà que actua en condició d’encarregat del tractament i que 
disposa de l’ autorització dels diferents responsables dels fitxers, en els termes previstos a l’art. 12 de 
la LOPD per al subencàrrec a la Diputació.

14.5.El tractament de les dades personals es durà a terme d’acord amb les previsions següents:
- Les dades facilitades, així com les recollides i tractades, únicament seran utilitzades per a la 
realització de les actuacions previstes en l’objecte del recurs sol·licitat i per a la realització d’estudis i 
enquestes sobre el grau de satisfacció dels serveis oferts .
- La Diputació de Barcelona, com a encarregada del tractament, adoptarà les mesures tècniques i 
organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades, dels sistemes i equips que 
intervinguin en el tractament de les dades de caràcter personal, i garantirà el compliment del deure de 
secret atribuïble a totes les persones que intervinguin en qualsevol de les fases del tractament de les 
dades, d’acord amb les previsions establertes a l’art. 10 de la LOPD.
- Un cop finalitzat el període d’autorització, la Diputació de Barcelona procedirà a la devolució i/o 
destrucció de les dades inicialment facilitades i de les obtingudes en execució dels treballs realitzats. 
Aquesta obligació es projectarà també sobre l’empresa o empreses subcontractades.
- No es realitzarà cap transferència internacional de dades, a països que no proporcionin un nivell de 
protecció equiparable a la LOPD, sense disposar prèviament de la corresponent autorització del 
director de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

14.6.Respecte dels recursos econòmics atorgats, els ens destinataris facilitaran les dades 
necessàries per a la justificació de la despesa en els termes previstos en aquest règim de concertació 
i en els formularis corresponents fent cessió de les mateixes a la Diputació de Barcelona per al 
seguiment i control de l’execució de l’ajut.

14.7.Els ens destinataris tindran a disposició de la Diputació de Barcelona els documents originals 
que es requereixin per tal de poder fer-ne consulta, en el cas que es cregui necessari, i/o ampliar la 
informació a efectes de la justificació de la despesa.
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14.8.En qualsevol cas, les dades personals facilitades respectaran el principi de qualitat de les dades 
i no aniran més enllà de la finalitat de seguiment i control de l’ajut .

14.9.Les dades facilitades pels destinataris a la Diputació de Barcelona s’inclouran al fitxer “Gestió 
econòmica” amb la finalitat de fiscalitzar i gestionar l’ajut. L’exercici dels drets d’accés, rectificació i 
cancel·lació es podrà realitzar davant el Registre general de la Diputació de Barcelona, Rambla 
Catalunya, núm. 126, 08008, Barcelona, o a qualsevol altra oficina del Registre general de la 
Diputació de Barcelona (http://www.diba.cat/web/registre/).

I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per duplicat, en el 
lloc i data que s’assenyalen.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Acceptar la subvenció de 28.500 € de la Diputació de Barcelona, que s'ingressaran en la 
partida H241.46184 "Diputació Mediació Comunitària". 

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Facultar l'Alcalde, senyor Josep Mayoral i Antigas, per a la signatura de l'esmentat conveni, 

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

APROVAT PER UNANIMITAT

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

14141414).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A INICIAR LDICTAMEN RELATIU A INICIAR LDICTAMEN RELATIU A INICIAR LDICTAMEN RELATIU A INICIAR L''''EXPEDIENTEXPEDIENTEXPEDIENTEXPEDIENT,,,,    AUTORITZAR LA DESPESA I APROVAR LAAUTORITZAR LA DESPESA I APROVAR LAAUTORITZAR LA DESPESA I APROVAR LAAUTORITZAR LA DESPESA I APROVAR LA    
CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONSCONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONSCONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONSCONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS    
TÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE DE SERVEIS PER LA PRESTACIÓ DELSTÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE DE SERVEIS PER LA PRESTACIÓ DELSTÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE DE SERVEIS PER LA PRESTACIÓ DELSTÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE DE SERVEIS PER LA PRESTACIÓ DELS    
TREBALLS DTREBALLS DTREBALLS DTREBALLS D''''ALUMINI I VIDRIER DELS EDIFICIS MUNICIPALS DE GRANOLLERSALUMINI I VIDRIER DELS EDIFICIS MUNICIPALS DE GRANOLLERSALUMINI I VIDRIER DELS EDIFICIS MUNICIPALS DE GRANOLLERSALUMINI I VIDRIER DELS EDIFICIS MUNICIPALS DE GRANOLLERS    ,,,,    AAAA    
ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITATADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITATADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITATADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT,,,,        TRAMITACIÓTRAMITACIÓTRAMITACIÓTRAMITACIÓ     
ORDINÀRIA I DECLARARORDINÀRIA I DECLARARORDINÀRIA I DECLARARORDINÀRIA I DECLARAR ----NE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITAT ....

D'acord amb l'informe emès per el cap de Serveis Municipals, es necessària la contractació de treballs 
de manteniment d'alumini i vidrier que s'hagin de fer en els edificis municipals, referents a tasques de 
manteniment correctiu o petites actuacions de millora que puguin aparèixer durant el període executiu 
d'1 de juliol de 2014 fins al 30 de juny de 2016.
La tipologia de treballs que es podran encarregar són: reparació d'estructures d'alumini, reparació de 
fusteries d'alumini en finestres i portes, entre d'altres, reparació de panys i manetes de portes i 
finestres d'alumini i substitució de vidres trencats .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

designació del responsable del contracte.

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

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

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

refós de la Llei de contractes del sector públic, pel que fa a la tramitació del contracte de serveis 
mitjançant el procediment  negociat sense publicitat .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
15151515).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR L''''INCREMENT I LA DESPESA DEL LLOGUER DEINCREMENT I LA DESPESA DEL LLOGUER DEINCREMENT I LA DESPESA DEL LLOGUER DEINCREMENT I LA DESPESA DEL LLOGUER DE    
LLLL''''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 establert per l'Institut Nacional d'Estadística.......". 

L'increment de l'IPC interanual nacional ha estat segons l'Institut Nacional d'Estadística del 0,30 %.

En data 20 de maig de 2014, la Junta de Govern Local va aprovar l'increment del 2,9% 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 2014, després d'aplicar 
l'increment del 0,3 % aplicat a la renda de l'any 2013,  que va ser de 32.991,45 € (27.265,66 € més 
5.725,79 € d'IVA), serà de 33.090,42 €, segons el detall següent:

ExerciciExerciciExerciciExercici TotalTotalTotalTotal Base imposableBase imposableBase imposableBase imposable IVAIVAIVAIVA IPCIPCIPCIPC
2014 33.090,42 € 27.347,45 € 5.742,96 € 0,30 %

Hi ha suficient consignació pressupostària disponible a la vinculació jurídica de la partida 
2014.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 ::::    
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PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Aprovar l'increment i la despesa de l'arrendament per a l'exercici 2014, 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 0,30%:

ExerciciExerciciExerciciExercici TotalTotalTotalTotal Base imposableBase imposableBase imposableBase imposable IVAIVAIVAIVA IPCIPCIPCIPC
2014 33.090,42 € 27.347,45 € 5.742,96 € 0,30 %

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

 
16161616).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORI,,,,    AUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA I    
APROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUESAPROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUESAPROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUESAPROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES    
PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIUPARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIUPARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIUPARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU    
DDDD''''ADEQÜACIÓ DE LADEQÜACIÓ DE LADEQÜACIÓ DE LADEQÜACIÓ DE L''''ESPAI INTERIOR I JARDINS DEL CARRER VALÈNCIA DE GRANOLLERSESPAI INTERIOR I JARDINS DEL CARRER VALÈNCIA DE GRANOLLERSESPAI INTERIOR I JARDINS DEL CARRER VALÈNCIA DE GRANOLLERSESPAI INTERIOR I JARDINS DEL CARRER VALÈNCIA DE GRANOLLERS    ,,,,    
A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAA ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAA ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAA ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA     ....

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 7 de gener de 2014, es va aprovar inicialment el 
Projecte d'adeqüació de l'espai interior i jardins del carrer València (obra 41/13  [Clau 398-UR-11]) 
d'aquesta ciutat, així com l'estudi  de seguretat i salut, amb un pressupost estimat de 348.215,28 euros 
més  73.125,21 euros en concepte del 21% d'IVA, que fa un total de 421.340,49 euros, redactat pels 
tècnics municipals del Servei d'Obres i Projectes, on queda determinat en precisió la idoneïtat, 
naturalesa i extensió de les necessitats que hauran de cobrir -se mitjançant el corresponent contracte.

L'aprovació definitiva es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona amb data 13 de 
març de 2014 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6578 de data 10 de març de 2014, 
així com al e-tauler amb data 24 d'abril de 2014.

Aquest projecte té caràcter d'obra local ordinària, d'acord amb allò que disposa l'art. 6 i 122 del Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic, i reuneix tots els requisits de l'art. 1 del Reial Decret 
-Llei 9/2008, de 28 de novembre, i d'acord amb allò que disposa l'art.9.3 del Decret 179/1995 de 13 de 
juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, l'art. 89 del RDL 
781/1987, de 18 d'abril pel que fa relació a l'art. 234 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel 
qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

Que l'execució del Projecte anomenat  d'adeqüació de l'espai interior i jardins del carrer València de 
Granollers està financiat per part de la Diputació de Barcelona en el Marc de les Meses de concertació 
del Pla "Xarxa de Governs Locals" anualitat 2014 i per part de l'Ajuntament de Granollers a càrrec de 
la partida pressupostària H330.15100.61911 de l'any 2014 amb els següents imports:

A càrrec de la Diputació - XGL 2014 300.000,00 euros�

A càrrec de l'Ajuntament de Granollers 121.340,49 euros�

Ateses les característiques del Projecte executiu d'adeqüació de l'espai interior i jardins del carrer 
València de Granollers, es considera com a procediment més adequat, el procediment obert, 
tramitació ordinària, d'acord amb l'art. 157 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
oferta amb varis criteris d'adjudicació i  s'ha procedit a redactar el Plec de clàusules econòmic - 
administratives que regiran aquesta contractació.

L'existència de consignació pressupostària del codi H330.15100.61911 resta pendent del seu 
finançament mitjançant l'obtenció d'un crèdit bancari, que en aquests moments està en procés de 
tramitació, per la qual cosa es proposa condicionar l'adjudicació d'aquest contracte a l'obtenció de 
finançament per part de l'entitat bancària per a finançar la totalitat  les obligacions derivades del 
contracte.
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Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret ::::

Article 6 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei �

de contractes del Sector Públic, pel que fa a la qualificació dels contractes d'obres.

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

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

Article 52 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei �

de contractes del Sector Públic, pel que fa a la designació d'un responsable del contracte.

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

Llei de contractes del Sector Públic, pel que fa a l'aprovació de l'expedient de contractació.

Articles 157 a 161 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós �

de la Llei de contractes del Sector Públic, pel que fa a les prescripcions a aplicar en el 
procediment obert.

Atès allò que estableix el punt 4 de la Resolució d'alcaldia núm. 673/11, de  11 de juny, quan a la �

competència de la Junta de Govern Local en la contractació d'obres quan el seu import no superi 
el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en tot cas, els 6.010.121,04 euros, incloses les 
de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer ....    Iniciar la licitació per adjudicar mitjançant el sistema de procediment obert i tramitació 
ordinària, les obres del Projecte executiu d'adeqüació de l'espai interior i jardins del carrer València de 
Granollers cofinanciat per la Diputació de Barcelona en el Marc de les Meses de concertació del Pla 
"Xarxa de Governs Locals" i l'Ajuntament de Granollers (obra 41/13  [Clau 398-UR-11]) amb un 
pressupost de 348.215,28 euros més 73.125,21 euros en concepte d' IVA (21%),el que fa un total de 
421.340,49 euros, redactat pels tècnics municipals del Servei d'Obres i Projectes, on queda 
determinada en precisió l'idoneïtat, naturalesa i extensió de les necessitats que hauran de cobrir-se 
mitjançant el corresponent contracte.

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

TercerTercerTercerTercer ....     Autoritzar la despesa de 348.215,28 euros més  73.125,21 euros en concepte d' IVA (21%) 
per a l'adjudicació del Projecte  executiu d'adeqüació de l'espai interior i jardins del carrer València de 
Granollers amb càrrec a la partida pressupostària  H330.15100.61911 de l'exercici 2014.

QuartQuartQuartQuart....    Condicionar l'adjudicació contractual a l'obtenció de finançament mitjançant crèdit bancari, que 
es troba en procés de tramitació per tal d'atendre les despeses que es derivin d'aquesta contractació.

CinquèCinquèCinquèCinquè. Designar com a responsable del contracte al senyor David Ruíz Nieto, arquitecte tècnic del 
Servei d'Obres i Projectes de l'Ajuntament de Granollers, d'acord amb l'article 52 del TRLCSP.

SisèSisèSisèSisè....    Publicar l'anunci licitatori de la present contractació al BOPB i al perfil del contractant de la web 
municipal.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
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ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONAÀREA DE SERVEIS A LA PERSONAÀREA DE SERVEIS A LA PERSONAÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

17171717).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DEL COST DELDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DEL COST DELDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DEL COST DELDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DEL COST DEL    
SERVEI DE LES ESCOLES MUNICIPALSSERVEI DE LES ESCOLES MUNICIPALSSERVEI DE LES ESCOLES MUNICIPALSSERVEI DE LES ESCOLES MUNICIPALS::::    INSTITUT ESCOLA MUNICIPAL DEL TREBALL I DEINSTITUT ESCOLA MUNICIPAL DEL TREBALL I DEINSTITUT ESCOLA MUNICIPAL DEL TREBALL I DEINSTITUT ESCOLA MUNICIPAL DEL TREBALL I DE    
LLLL''''ESCOLA DESCOLA DESCOLA DESCOLA D''''EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA SALVADOR LLOBET PERÍODEEDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA SALVADOR LLOBET PERÍODEEDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA SALVADOR LLOBET PERÍODEEDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA SALVADOR LLOBET PERÍODE    
JULIOLJULIOLJULIOLJULIOL----DESEMBRE DEDESEMBRE DEDESEMBRE DEDESEMBRE DE     2013201320132013

La Junta de Govern Local en data 12 de novembre va aprovar el conveni de col·laboració entre 
l'Administració de la Generalitat  de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, i 
l'Ajuntament de Granollers per finançar el funcionament dels centres educatius de titularitat municipal 
que integren el servei d'Educació de Catalunya per al període juliol-desembre de 2013.

La clàusula cinquena del conveni diu: 

Les aportacions establertes a la clàusula primera seran transferides a l'Ajuntament de Granollers amb 
periodicitat mensual en concepte de bestreta. Abans de produir-se el darrer lliurament l'ajuntament 
haurà de presentar la següent documentació:

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

període juliol-desembre de 2013, diferenciant despeses de personal i despeses de 
funcionament.
Certificat del Secretari/interventor de l'administració titular de la correcta aplicació de fons .�

El termini de justificació finalitzarà el  30 de març de 2014.

En data 25 de març de 2014 la Junta de govern local va aprovar lla justificació de despeses del cost 
del servei per un import de 3.696.516,42, distribuïts aixi:

Centre educatiuCentre educatiuCentre educatiuCentre educatiu Despeses deDespeses deDespeses deDespeses de     
personalpersonalpersonalpersonal

Despeses  deDespeses  deDespeses  deDespeses  de     
funcionamentfuncionamentfuncionamentfuncionament

TotalTotalTotalTotal

E. Municipal Salvador Llobet 717.135,57 € 49.235,77 € 766.371,34 €

Institut Escola Municipal del Treball 2.715.075,47 € 215.069,61 € 2.930.145,08 €

A l'informe i al certificat emès per l'interventor presentat per la seva aprovació es recollia el següent, 
pel que fa a les despeses de funcionament de l'EMT

Que en el certificat figuren factures de consums corresponents al període generQue en el certificat figuren factures de consums corresponents al període generQue en el certificat figuren factures de consums corresponents al període generQue en el certificat figuren factures de consums corresponents al període gener----juny deljuny deljuny deljuny del    2013201320132013    quequequeque    
no sno sno sno s''''havien fet constar a lhavien fet constar a lhavien fet constar a lhavien fet constar a l ''''anterior certificat perquè no estaven a la comptabilitat municipalanterior certificat perquè no estaven a la comptabilitat municipalanterior certificat perquè no estaven a la comptabilitat municipalanterior certificat perquè no estaven a la comptabilitat municipal ....    

En data 17 d'abril del 2014 i amb registre d'entrada núm 7574  ha entrat una carta del Departament 
d'Ensenyament en la que se'ns comunica, que s'ha rebut el certificat de justificació sobre el cost del 
funcionament de l'Institut Escola Municipal de treball , per el període juliol-desembre 2013.I ens diu:

Que en aquest certificat també es fa constar que s'han inclòs factures de consums �

corresponents al període gener-juny 2013.
Que atès que es tracta de la justificació d'un conveni diferent a l'existent durant el període �

gener-juny 2013, només es pot acceptar per la despesa corresponent al període 
juliol-desembre 2013

I ens demanen un nou certificat amb les despeses de personal i funcionament només del període 
juliol-desembre 2013.

En els costos que ara es presenten s'han retirat totes les factures de subministrament del període 
gener-juny 2013, tot i que aquestes factures mai s'han pogut justificar davant del Departament.
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Amb aquestes rectificacions, els costos  han estat els següents:

Centre educatiu Despeses de 
personal

Despeses  de 
funcionament

Total

E. Municipal Salvador Llobet 717.135,57 € 49.235,77 € 766.371,34 €

Institut Escola Municipal del Treball 2.715.075,47 € 199.150,69 € 2.914.226,16 €

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

Centre educatiu Despeses de 
personal

Despeses  de 
funcionament

Total
despesa 
realitzada

Aportació 
Departament

E.M. Salvador Llobet 717.135,57 € 49.235,77 € 766.371,34 € 697.617,42 €

Institut EMT 2.715.075,47 € 199.150,69 € 2.914.226,16 € 2.935.224,17 €

TOTAL 3.680.597,50 € 3.632.841,59 €

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 modificació de la part expositiva de l'acord de la Junta de Govern Local de data 
25 de març de 2014 de forma que quedaria amb el següent redactat:

La Junta de Govern Local en data 12 de novembre va aprovar el conveni de col·laboració entre 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, i 
l'Ajuntament de Granollers per finançar el funcionament dels centres educatius de titularitat municipal 
que integren el servei d'Educació de Catalunya per al període juliol-desembre de 2013.

La clàusula cinquena del conveni diu: 

Les aportacions establertes a la clàusula primera seran transferides a l'Ajuntament de Granollers amb 
periodicitat mensual en concepte de bestreta. Abans de produir-se el darrer lliurament l'ajuntament 
haurà de presentar la següent documentació:

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

període juliol-desembre de 2013, diferenciant despeses de personal i despeses de 
funcionament.
Certificat del Secretari/interventor de l'administració titular de la correcta aplicació de fons .�

El termini de justificació finalitzarà el  30 de març de 2014.

El Departament d'Ensenyament de la Generalitat  demana la següent documentació:
Certificat dels cost del servei corresponent al període juliol-desembre 2013 desglossat per �

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

2013 d'acord amb la clàusula cinquena del mateix conveni.

Que el càlcul de despeses s'ha fet tenint en compte les dades de la comptabilitat oficial de 
l'Ajuntament a 28 de febrer de 2014.

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

Que s'ha inclòs com a despeses de funcionament la compra de maquinària de robòtica per un cicle 
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formatiu de l'EMT, perquè s'ha considerat una despesa necessària pel funcionament ordinari del cicle i 
no com una inversió.

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

Els costos han estat els següents:

Centre educatiu Despeses de 
personal

Despeses  de 
funcionament

Total

E. Municipal Salvador Llobet 717.135,57 € 49.235,77 € 766.371,34 €

Institut Escola Municipal del Treball 2.715.075,47 € 199.150,69 € 2.914.226,16 €

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

Centre educatiu Despeses de 
personal

Despeses  de 
funcionament

Total
despesa 
realitzada

Aportació 
Departament

E.M. Salvador Llobet 717.135,57 € 49.235,77 € 766.371,34 € 697.617,42€

Institut EMT 2.715.075,47 € 199.150,69 € 2.914.226,16 € 2.935.224,17 €

TOTAL 3.680.597,50 € 3.632.841,59 €

Vist l'informe emès per la cap del Servei d'Educació de data 16 de maig de 2014.

SEGON. Mantenir invariable la part dispositiva de l'acord de la Junta de Govern Local de data 25 de 
març de 2014.

TERCER. Trametre de nou  els certificats demanats al Departament d'Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya:

Certificat dels cost del servei corresponent al període juliol-desembre 2013 desglossat per �

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

2013 d'acord amb la clàusula cinquena del mateix conveni.

QUART. Notificar aquest acord a l'Àrea Econòmica i al Departament d'Ensenyament

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
18181818).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA    
CONCEDIDA AL CASAL DEL MESTRE AMB NIF GCONCEDIDA AL CASAL DEL MESTRE AMB NIF GCONCEDIDA AL CASAL DEL MESTRE AMB NIF GCONCEDIDA AL CASAL DEL MESTRE AMB NIF G08781858087818580878185808781858    EN EL MARC DE LAEN EL MARC DE LAEN EL MARC DE LAEN EL MARC DE LA    
CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DCONVOCATÒRIA DEL SERVEI DCONVOCATÒRIA DEL SERVEI DCONVOCATÒRIA DEL SERVEI D''''EDUCACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AEDUCACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AEDUCACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AEDUCACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A    
LLLL''''ANYANYANYANY    2013201320132013

En sessió de data 28 de maig de 2013 la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers va 
atorgar al Casal del Mestre una subvenció per import de 4.700,00 € per a l'actuació "Activitats de 
formació adreçades al col·lectiu de mestres i professors (Escola d'Estiu i altres)" i en data 28 de maig 
de 2013 es va signar el corresponent conveni de col·laboració que recull les obligacions de l'entitat 
beneficiària.
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La clàusula segona, apartat b) del conveni preveu que s'ha de presentar la justificació de l'actuació 
subvencionada abans del dia 28 de febrer de 2014.

En data 17 de febrer de 2014 amb número de registre d'entrada 2824 el Casal del Mestre ha presentat 
la justificació requerida.

Vist l'informe emès en data 14 d'abril de 2014 per la cap del Servei d'Educació que justifica la 
procedència d'aprovar la justificació de l'actuació subvencionada que s'ha indicat perquè s'ha verificat 
que el contingut de la documentació aportada s'ajusta a la finalitat i import de l'actuació 
subvencionada i acredita la correcta execució de l'actuació subvencionada de conformitat amb les 
condicions previstes al conveni de col·laboració formalitzat en data  28 de maig de 2013.

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

Article 14.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, estableix que són �

obligacions del beneficiari , entre d'altres:
a) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que 
fonamenta la concessió de la subvenció.
b) Justificar davant l'òrgan atorgant, el compliment dels requisits i condicions, així com la 
realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determina la concessió o gaudi de la 
subvenció.

Article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, pel que fa a la �

justificació de les subvencions públiques .

Article 71.1 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el reglament de la Llei 38/2003, �

de 17 de novembre, General de subvencions, pel que fa a la forma de justificació.

Articles 17, 18 i 19 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Granollers, �

aprovada per acord del Ple de la corporació, de 28 de febrer de 2006, i parcialment modificada per 
acord del Ple de la corporació, de 26 d'octubre de 2010, pel que fa a la formalització de les 
justificacions, les despeses subvencionables i la comprovació de les justificacions .

Clàusula segona, apartat b) del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Granollers i l'entitat �

beneficiària, mitjançant el qual es regula l'atorgament de la subvenció per a  l'actuació "Activitats 
de formació adreçades al col·lectiu de mestres i professors  (Escola d'Estiu i altres)", signat en data 
28 de maig de 2013, pel que fa al termini i forma de justificació per part del beneficiari del 
compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció .

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

PRIMER. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada per acord de la Junta de Govern Local de 
data 28 de maig del 2013 en el marc de la convocatòria del servei d'Educació per a la concessió de 
subvencions per a l'any 2013 en els termes que s'indiquen a continuació:

DataDataDataData    ////    
númnúmnúmnúm....    RGERGERGERGE

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació ImportImportImportImport     
actuacióactuacióactuacióactuació     
subvensubvensubvensubven ----
cionadacionadacionadacionada

ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

ImportImportImportImport     
justificatjustificatjustificatjustificat

17-2-14
núm. 2824

Casal del Mestre G08781858 Activitats de formació 
adreçades al col·lectiu de 
mestres i professors 
(Escola d'Estiu i altres)

18.881,05 € 4.700,00 € 6.755,73 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL 18181818....881881881881,,,,05050505    €€€€ 4444....700700700700,,,,00000000    €€€€ 6666....755755755755,,,,73737373    €€€€

SEGON. Notificar aquest acord a l'entitat beneficiària i a Intervenció.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
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19191919).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LA CONCESSIÓ DEL FONS DE PRESTACIÓ “SUPORTDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LA CONCESSIÓ DEL FONS DE PRESTACIÓ “SUPORTDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LA CONCESSIÓ DEL FONS DE PRESTACIÓ “SUPORTDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LA CONCESSIÓ DEL FONS DE PRESTACIÓ “SUPORT    
AL SERVEI DE MENJADOR DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALSAL SERVEI DE MENJADOR DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALSAL SERVEI DE MENJADOR DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALSAL SERVEI DE MENJADOR DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS""""    PER PART DE LAPER PART DE LAPER PART DE LAPER PART DE LA    
DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIADIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIADIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIADIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA     2014201420142014

El 10 d'abril de 2014, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va adoptar l'acord pel qual 
s'aprova la concessió del fons de prestació “Suport al servei de menjador de les escoles bressol 
municipals” en el marc del Catàleg de serveis  2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015.

En l'acord entre altres qüestions es regulen els criteris d 'acceptació, execució i justificació.

Concretament regula que pel que fa l'acceptació és necessari que els beneficiaris, com a molt tard, el 
15 de juliol de 2014 manifestin expressament l'acceptació de l'ajut i de tots els termes de la concessió 
i les condicions de la seva execució, a través, del model normalitzat disponible a la Seu Electrònica 
Corporativa. 

L'import de la subvenció és de 13131313....656656656656,,,,00000000    €€€€ i la forma del pagament serà la següent: l'equivalent al 
50% contra presentació de l'acceptació i la diferència restant un cop presentada la justificació de 
l'activitat objecte d'ajut.

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

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

PRIMER. Acceptar la quantitat de 13.656,0013.656,0013.656,0013.656,00     €€€€    concedida per la Diputació que Barcelona    
corresponent a la concessió del fons de prestació “Suport al servei de menjador de les escoles bressol 
municipals” en el marc del Catàleg de concertació 2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015.

SEGON. Imputar aquesta quantitat a la partida H416.46122 – Diputació suficiència alimentària 0-3 
anys.

TERCER. Prendre el compromís de justificar les despeses de l'actuació segons l'article quart de 
l'acord pres per la Diputació, fins el 31 de març de 2015.

QUART. Notificar aquesta resolució a l 'Àrea Econòmica i a la Diputació de Barcelona.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
20202020).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA    
CONCEDIDA A LCONCEDIDA A LCONCEDIDA A LCONCEDIDA A L''''ASSOCIACIÓ ESPLAI GUAIASSOCIACIÓ ESPLAI GUAIASSOCIACIÓ ESPLAI GUAIASSOCIACIÓ ESPLAI GUAI!!!!    DE PALOU AMB NIF GDE PALOU AMB NIF GDE PALOU AMB NIF GDE PALOU AMB NIF G----61616161....354354354354....031031031031    EN EL MARCEN EL MARCEN EL MARCEN EL MARC    
DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DDE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DDE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DDE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI D''''EDUCACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONSEDUCACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONSEDUCACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONSEDUCACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS    
PER A LPER A LPER A LPER A L''''ANYANYANYANY    2013201320132013

En sessió de data 28 de maig de 2013 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers es 
va atorgar a l'entitat ESPLAI GUAI! DE PALOU una subvenció nominativa per import de 5.500,00€ per 
a l'actuació "Casal d'estiu Aventura't i Belluga't ", a l'esmentat acord es recullen les obligacions de 
l'entitat beneficiària.

La base desena de la convocatòria de subvencions preveu que s'ha de presentar la justificació de 
l'actuació subvencionada abans del 28 de febrer de 2014.

En data 15 de febrer de 2014 amb número de registre d'entrada 2014000240 l'entitat ESPLAI GUAI! 
DE PALOU ha presentat la justificació requerida.
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Vist l'informe emès en data 14 d'abril de 2014 per la cap del Servei d'Educació que justifica la 
procedència d'aprovar la justificació de l'actuació subvencionada que s'ha indicat perquè s'ha verificat 
que el contingut de la documentació aportada s'ajusta a la finalitat i import de l'actuació 
subvencionada i  acredita la correcta execució de l'actuació subvencionada de conformitat amb les 
condicions previstes a l 'acord de la concessió.

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

Article 14.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, estableix que són �

obligacions del beneficiari , entre d'altres:
a) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que 
fonamenta la concessió de la subvenció.
b) Justificar davant l'òrgan atorgant, el compliment dels requisits i condicions, així com la 
realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determina la concessió o gaudi de la 
subvenció.

Article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, pel que fa a la �

justificació de les subvencions públiques .

Article 71.1 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el reglament de la Llei 38/2003, �

de 17 de novembre, General de subvencions, pel que fa a la forma de justificació.

Articles 17, 18 i 19 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Granollers, �

aprovada per acord del Ple de la corporació, de 28 de febrer de 2006, i parcialment modificada per 
acord del Ple de la corporació, de 26 d'octubre de 2010, pel que fa a la formalització de les 
justificacions, les despeses subvencionables i la comprovació de les justificacions .

Apartat segon de la part dispositiva de l'acord d'atorgament de la subvenció, aprovat per la Junta �

de Govern Local, de data 28 de maig de 2013, pel que fa al termini i forma de justificació per part 
del beneficiari del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció .

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

PRIMER.    Aprovar la justificació  de la subvenció atorgada a l'entitat ESPLAI GUAI! DE PALOU per 
acord de la Junta de Govern Local de data 28 de maig del 2013  en el marc de la convocatòria del 
servei d'Educació  per a la concessió de subvencions per a l'any 2013 en els termes que s'indiquen a 
continuació:

DataDataDataData    ////    
númnúmnúmnúm....    RGERGERGERGE

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació Import actuacióImport actuacióImport actuacióImport actuació     
subvencionadasubvencionadasubvencionadasubvencionada

ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

ImportImportImportImport     
justificatjustificatjustificatjustificat

15-02-14
núm. 
2014000240

Associació ESPLAI 
GUAI! DE PALOU

G-61.354.031 Casal d'estiu 
Aventura't i 
Belluga't

12.013,07 € 5.500,00 € 7.649,57 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL 12121212....013013013013,,,,07070707    €€€€ 5555....500500500500,,,,00000000    €€€€ 7777....649649649649,,,,57575757    €€€€

SEGON. Notificar aquest acord a l'entitat beneficiària i a Intervenció.

TERCER.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 DECLARAR DESERT EL PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSEDICTAMEN RELATIU A DECLARAR DESERT EL PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSEDICTAMEN RELATIU A DECLARAR DESERT EL PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSEDICTAMEN RELATIU A DECLARAR DESERT EL PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE    
PUBLICITAT DEL CONTRACTE PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DPUBLICITAT DEL CONTRACTE PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DPUBLICITAT DEL CONTRACTE PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DPUBLICITAT DEL CONTRACTE PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D''''EDUCACIÓ FÍSICA PER ALEDUCACIÓ FÍSICA PER ALEDUCACIÓ FÍSICA PER ALEDUCACIÓ FÍSICA PER AL    
PROGRAMA AFIS DPROGRAMA AFIS DPROGRAMA AFIS DPROGRAMA AFIS D''''ACTIVITAT FÍSICA I SALUT DE LACTIVITAT FÍSICA I SALUT DE LACTIVITAT FÍSICA I SALUT DE LACTIVITAT FÍSICA I SALUT DE L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER ALAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER ALAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER ALAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL    
PERÍODE DELPERÍODE DELPERÍODE DELPERÍODE DEL    1111    DDDD''''ABRIL DEABRIL DEABRIL DEABRIL DE    2014201420142014    FINS ALFINS ALFINS ALFINS AL    31313131    DE MARÇ DEDE MARÇ DEDE MARÇ DEDE MARÇ DE    2017201720172017,,,,    I INICIAR UN NOUI INICIAR UN NOUI INICIAR UN NOUI INICIAR UN NOU    
PROCEDIMENT LICITATORI A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT PER ALPROCEDIMENT LICITATORI A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT PER ALPROCEDIMENT LICITATORI A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT PER ALPROCEDIMENT LICITATORI A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT PER AL    
PERÍODE DE LPERÍODE DE LPERÍODE DE LPERÍODE DE L ''''1111    DE SETEMBRE DEDE SETEMBRE DEDE SETEMBRE DEDE SETEMBRE DE     2014201420142014    ALALALAL    31313131    DE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DE     2015201520152015....
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La Junta de Govern Local del 4 de febrer de 2014 va aprovar iniciar l'expedient licitatori, autoritzar la 
despesa i aprovar els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars per al 
contracte de prestació  del servei d'educació física per al programa AFIS d'activitat física i salut de 
l'Ajuntament de Granollers, per al període del 1 d'abril de 2014 fins al 31 de març de 2017, a adjudicar 
mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària,  per un import màxim  de 
18.876 euros més 3.963,96 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 22.839,96 euros i 
declarar-ne la seva plurianualitat

Amb data 6 de febrer de 2014 es va convidar a Josep Lluís Dosdá Bover, Pilar Benabarre Casals i 
Belén Martínez Gallego . Mitjançant e-mail que consten en aquest expedient, Pilar Benabarre Casals i 
Belén Martínez van declinar la proposta a participar en el procediment negociat per no estar-hi 
interessades. Únicament va presentar oferta Josep Lluís Dosdá Bover.

Desprès de les corresponents obertures del sobre núm. 2 (relatiu a l'oferta econòmica avaluable 
mitjançant fórmula matemàtica), la cap del Servei de Salut Pública va emetre informe tècnic en el qual  
proposava com a oferta econòmicament més avantatjosa, la presentada per Josep Lluís Dosdá Bover 
amb NIF. 73383693P i per un import de 22.839,96 €, dels quals 18.876 € corresponen al pressupost 
d'execució i 3.963,96 a l'IVA (21%), que representava una baixa del 0% respecte al preu de licitació.

En data 21 de febrer de 2014, de conformitat amb la clàusula IV. Adjudicació, del Plec de clàusules 
administratives, es va requerir electrònicament a Josep Lluís Dosdá Bover amb NIF. 73383693P a 
presentar la documentació prèvia a l'adjudicació del contracte, en el termini de 10 dies hàbils. Dins 
d'aquest termini no s'ha acreditat la solvència econòmica, financera i tècnica, per la qual cosa, de 
conformitat amb la clàusula IV del plec administratiu, l'òrgan de contractació entén que Josep Lluís 
Dosdá Bover ha retirat la seva oferta en no haver presentat la documentació en el termini i la forma 
establerts, i s'exclou la seva proposta del procés licitatori ..

D'acord amb l'informe tècnic, de data 27 de març de 2014, es proposa declarar desert el contracte de 
serveis  per a la prestació del servei d'educació física per al programa AFIS d'activitat física i salut de 
l'Ajuntament de Granollers per al període del 1 d'abril de 2014 fins al 31 de març de 2017 per import 
de 18.876 euros que corresponen al pressupost d'execució i 3.963,96 en concepte d'IVA (21%), el que 
fa un total de 22.839,96 euros, el que representa una baixa del 0% respecte al preu de licitació, per no 
haver presentat la documentació requerida ni en temps ni forma. 

D'acord amb l'informe tècnic de 9 de maig de 2014 es proposa iniciar un nou procediment de licitació  
mitjançant procediment negociat sense publicitat,  per al període de l'1 de setembre de 2014 fins al 31 
de març de 2015, amb possibilitat de pròrroga de 12 mesos, per l'import de 7.000,00 euros més IVA 
(21%) per als exercicis 2014 i 2015, amb aplicació al codi pressupostari  H452.31330.22799 i amb el 
detall següent:

2014 (de setembre a desembre) 2.000 euros + IVA
2015 (de gener a desembre) 5.000 euros + IVA

Amb aquesta finalitat s'han redactat els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions 
tècniques particulars corresponents per adjudicar aquest contracte per la prestació del servei de 
d'educació física per al programa AFIS d'activitat física i salut de l'Ajuntament de Granollers, per al 
període del 1 de setembre de 2014 fins al 31 de març de 2015, amb possibilitat de pròrroga de 12 
mesos, mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària , per l'import de 7.000,00 
euros més IVA (21%) per als exercicis 2014 i 2015.

La responsable del contracte, serà la senyora Anna Nadal i Puig, cap del Servei de Salut Pública, amb 
les funcions previstes a l 'article 52 del TRLCSP.

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

- Article 151 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la 
Llei de contractes del sector públic, pel que fa a la classificació de les ofertes i l'adjudicació del 
contracte.

- Article 178.1 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la 
Llei de contractes del sector públic, pel que fa al procediment negociat.

- Articles 154 i 156 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós 
de la Llei de contractes del sector públic pel que fa a la formalització del contracte .
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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.-.-.-.-    Excloure lExcloure lExcloure lExcloure l ''''oferta presentada pel senyoroferta presentada pel senyoroferta presentada pel senyoroferta presentada pel senyor     Josep Lluís Dosdá Bover amb NIF. 73383693P    deldeldeldel    
procés licitatoriprocés licitatoriprocés licitatoriprocés licitatori    per al contracte de prestació  del servei d'educació física per al programa AFIS 
d'activitat física i salut de l'Ajuntament de Granollers, per al període del 1 d'abril de 2014 fins al 31 de 
març de 2017,,,,    en no haver acreditat la solvència econòmica, financera i tècnica.

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.- Declarar desert el procediment negociat sense publicitat endegat per adjudicar el contracte 
per la prestació del servei d'educació física per al programa AFIS d'activitat física i salut de 
l'Ajuntament de Granollers, per al període del 1 d'abril de 2014 fins al 31 de març de 2017, a adjudicar 
mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària,  per un import màxim  de 
18.876 euros més 3.963,96 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 22.839,96 euros per 
haver-se retirat l'única oferta presentada, de conformitat amb els fets i fonaments de dret invocats.

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Notificar al departament de comptabilitat de l'Àrea de Govern i Economia per tal que 
d'anul·lar els documents comptables corresponents a l'autorització de la despesa corresponents a 
l'expedient de contractació esmentat al punt segon, següents:

2014 A 201400004245 per import de 5.329,32 euros
2015 AFUT 201400004246 per import de 7.613,.32 euros
2016 AFUT 201400004247 per import de 7.613,.32 euros
2017 AFUT 201400004248 per import de 2.284,00 euros

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.- Iniciar l'expedient licitatori, autoritzar la despesa i aprovar la contractació de la prestació del 
servei d'educació física per al programa AFIS d'activitat física i salut de l'Ajuntament de Granollers, 
mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària per a un període executiu de 16 
mesos (de l'1 de setembre de 2014 fins al 31 de març de 2015), amb possibilitat de pròrroga de 12 
mesos, per import total màxim de 7.000,00 euros més 1.470,00 euros en concepte d' IVA (21%) el que 
fa un total de 8.470,00 euros, per als exercicis 2014 i 2015, de conformitat amb els fets i fonaments 
invocats.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ....- Declarar la plurianualitat  del contracte de serveis per a la prestació del servei de 
d'educació física per al programa AFIS d'activitat física i salut de l'Ajuntament de Granollers, 
mitjançant procediment negociat sense publicitat  i que s'executarà  durant  els exercicis  2014 I 2015 
amb aplicació al codi pressupostari H452.31330.22799, i d'acord amb la distribució següent :

2014 (de setembre a desembre) 2.420,00 euros 
2015 (de gener a desembre) 6.050,00 euros

SISÈSISÈSISÈSISÈ....- Aprovar  els nous plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques 
particulars que han de regir el nou procediment negociat sense publicitat .

SETÈSETÈSETÈSETÈ.-.-.-.-    Designar com a responsable del contracte la senyora Anna Nadal i Puig, cap del Servei de 
Salut Pública de l'Ajuntament de Granollers. 

VUITÈVUITÈVUITÈVUITÈ.-.-.-.-    Autoritzar a la cap del Servei de Contractació i Compres de l'Ajuntament de Granollers per tal 
que faci el requeriment establert a la clàusula IV del Plec de clàusules administratives particulars .

NOVÈNOVÈNOVÈNOVÈ.-.-.-.-    Notificar al departament de comptabilitat de l'Àrea de Govern i Economia per tal de fer els 
documents comptables d'autorització de la despesa pels imports indicats en el punt cinquè d'aquest 
acord.

DESÈDESÈDESÈDESÈ.-.-.-.-    Notificar als tècnics responsables per tal d'iniciar les negociacions amb les empreses 
convocades.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
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22222222).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA REVISIÓ DELS PREUS UNITARISDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA REVISIÓ DELS PREUS UNITARISDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA REVISIÓ DELS PREUS UNITARISDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA REVISIÓ DELS PREUS UNITARIS,,,,    AMB EFECTESAMB EFECTESAMB EFECTESAMB EFECTES    
RETROACTIUSRETROACTIUSRETROACTIUSRETROACTIUS ,,,,    I MODIFICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS DE GESTIÓ DEL SERVEII MODIFICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS DE GESTIÓ DEL SERVEII MODIFICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS DE GESTIÓ DEL SERVEII MODIFICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS DE GESTIÓ DEL SERVEI    
DDDD''''ATENCIÓ A DOMICILI SAD DE GRANOLLERS EN EL SENTIT DATENCIÓ A DOMICILI SAD DE GRANOLLERS EN EL SENTIT DATENCIÓ A DOMICILI SAD DE GRANOLLERS EN EL SENTIT DATENCIÓ A DOMICILI SAD DE GRANOLLERS EN EL SENTIT D''''AMPLIAR LES HORES DEAMPLIAR LES HORES DEAMPLIAR LES HORES DEAMPLIAR LES HORES DE    
PRESTACIÓ DE LA GESTIÓ DPRESTACIÓ DE LA GESTIÓ DPRESTACIÓ DE LA GESTIÓ DPRESTACIÓ DE LA GESTIÓ D ''''ATENCIÓ A DOMICILIATENCIÓ A DOMICILIATENCIÓ A DOMICILIATENCIÓ A DOMICILI     

Mitjançant Dictamen de la Junta de Govern Local que va tenir lloc el 13 de desembre de 2010, en 
sessió ordinària, es va adjudicar a l'empresa FUNDACIÓ PERE MATA, el contracte de serveis 
plurianual per la prestació de la gestió d'atenció a domicili de Granollers per als anys 2011 i 2012, 
amb possibilitat de pròrroga de 24 mesos més, per un import de 650.000,00 euros IVA exclòs, 
mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

Mitjançant Dictamen de la Junta de Govern Local que va tenir lloc el 11 de desembre de 2012, en 
sessió ordinària, es va aprovar la pròrroga del contracte de serveis  plurianual per el desenvolupament 
del projecte de gestió d'atenció a domicili de Granollers , pel període comprès entre l'1 de gener de 
2013 fins el 31 de desembre de 2014, a l'empresa FUNDACIÓ PERE MATA , amb CIF G-43576206,  
per un import màxim de 650.000,00 euros IVA exempt.

D'acord amb l'informe conjunt emès per la Secretària General  i l' Interventor General de la Corporació 
,així com l'informe emès per el Cap del servei de Serveis Socials, s'ha detectat l'aplicació de la revisió 
de preus relatives als preus unitaris dels anys 2012 i 2013, sense seguir el procediment legalment 
establert. No obstant, es constata  l'aplicació correcta de les variacions experimentades .

En  relació a la revisió de preus de l 'any 2012, s'ha aplicat el 85% de la variació experimentada per    l' 
índex de preus al consum del període desembre 2010- desembre 2011, resultant :

        - Treballadora familiar : tarifa inicial: 14,22 euros, tarifa després de la revisió de preus: 14,52 
euros/hora.
        - Auxiliar de la llar: tarifa inicial: 11,43 euros, tarifa després de la revisió de preus: 11,67 
euros/hora.

En relació a la revisió de preus de l'any 2013, s'ha aplicat el 85% de la variació experimentada per l' 
índex de preus al consum del període desembre 2011- desembre 2012, resultant :

- Treballadora familiar : tarifa inicial: 14,52 euros, tarifa després de la revisió de preus: 14,88 
euros/hora.
- Auxiliar de la llar: tarifa inicial: 11,67 euros, tarifa després de la revisió de preus: 11,96 euros/hora.

Així mateix,d'acord amb l'informe emès per el Cap del Servei de Serveis Socials, es necessari 
modificar el contracte de serveis plurianual per la prestació de la gestió d'atenció a domicili de 
Granollers, atès que:

- L'augment demogràfic progressiu de la gent gran i el desenvolupament dels serveis socials, sobretot 
amb l'aplicació de la Llei de la promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones amb 
dependència  (LAPAD) i la nova Llei de Serveis Socials, ha provocat una modificació important en la 
intervenció perquè, per primer cop`, es reconeix que els serveis socials són un dret de tots els 
ciutadans i ciutadanes; tothom pot rebre suport professional i accedir-hi de forma universal a serveis 
municipals.

- La voluntat expressa de les persones de romandre el major temps possible en el seu domicili i en el 
seu entorn, mantenint la xarxa social de referència que han tingut tota la seva vida, ha de ser un tema 
prioritari en la determinació dels serveis de suport que es puguin oferir .

- Actualment hi ha una llista d'espera del servei d'atenció domiciliaria d'aproximadament 45 persones i 
malgrat no es pot donar resposta a tota la demanda generada, hi ha diners a pressupost per abordar 
una part d'aquesta necessitat sobrevinguda.

- Per aquest motiu es fa una proposta d'augment del nombre d'hores del servei servei d'atenció 
domiciliaria:
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SAD Hores proposades/any preu/hora augment proposat
T.Familiar 1.680 h/  any 14,88 €/ hora 24.998,40 €/any
Aux. Llar 418 h/ any 11,96 €/ hora 4.999,28 €/any

- A la clàusula VII.1 del plec de clàusules administratives que regeix el contracte, es permet la 
modificació del contracte en els següents termes:” l’òrgan de contractació podrà introduir-hi 
modificacions que no afectin a les seves condicions essencials , sempre que ho faci per raons d’interès 
públic i per atendre causes imprevistes, de conformitat amb allò que prescriu l’article 202 de la LCSP”

L'empresa FUNDACIÓ PERE MATA , el dia 6 de maig de 2014, va presentar instància amb número de 
registre 8409, mostrant la seva acceptació amb la modificació en relació a la previsió d'augmentar el 
nombre d'hores de treballadora familiar,1.680 hores anuals, i el nombre d'hores d'auxiliar de la llar, 
418 hores anuals.

Com a conseqüència de la necessitat de millorar la oferta que s'ofereix des d'aquest servei i disminuir 
els efectes nocius de la llista d'espera i poder prioritzar els casos amb grau i nivell de dependència i 
casos socials més greus que han estat sobrevinguts i no s 'havien previst , d'acord amb l'informe tècnic 
emès per el cap del servei de serveis socials , es proposa modificar el contracte formalitzat en data 1 
de gener de 2011, en el sentit d'augmentar  les hores de prestació del servei, en un màxim de 
30.000,00 euros (IVA exempt), el que representa,  un 4,62 % l'import primitiu del contracte , en la 
forma que s'indica a continuació:

- Clàusula tercera del contracte formalitzat en data 1 de gener de 2011, passa a tenir el següent 
redactat:

Tercera – Preu contracteTercera – Preu contracteTercera – Preu contracteTercera – Preu contracte

El preu del contracte es fixa en la quantitat màxima de 680.000,00 euros , exempts d’IVA , amb uns 
preus unitaris a continuació relacionats:

 Treballadora familiar 14,88 euros/hora
 Auxiliar de la llar 11,96 euros/hora

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

Els articles 77 a 82 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, estableix la �

procedència, límits i sistema de la revisió de preus en els contractes de les administracions 
públiques.

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

contractes del sector públic , pel que fa a les modificacions dels contractes.

Clàusula  VII.1 del plec de clàusules administratives que regeix el contracte, pel que fa al límit de �

modificació del contracte.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .... Aprovar la revisió dels preus unitaris,  que regeixen el contracte de serveis per a la 
prestació de la gestió d'atenció a domicili de Granollers, amb efectes retroactius d' 1 de gener de 
2012, d'acord amb els fets i fonaments de dret invocats en la part expositiva , que implica:

- Augment del preu de treballador/a familiar, resultant un import de 14,88 euros/hora.
- Augment del preu de l' auxiliar de la llar, resultant un import de 11,96 euros/hora.

SegonSegonSegonSegon.... Modificar el contracte de serveis per a la prestació de la gestió d'atenció a domicili de 
Granollers  formalitzat amb l'empresa  FUNDACIÓ PERE MATA , amb CIF G-43576206, en el sentit 
d'augmentar les hores del servei d'atenció domiciliaria , per un import màxim de 30.000,00 euros (IVA 
exempt) , amb càrrec a la partida pressupostària H461.23310.22799, el que representa un 4,62 % de 
l'import primitiu del contracte, no superant el límit permès de modificació del 20 % establert en la 
clàusula VII.1 del plec de clàusules adminsitratives,en la forma que a continuació s'indica:



40

- Clàusula tercera del contracte formalitzat en data 1 de gener de 2011, passa a tenir el següent 
redactat:

Tercera – Preu contracteTercera – Preu contracteTercera – Preu contracteTercera – Preu contracte

El preu del contracte es fixa en la quantitat màxima de 680.000,00 euros , exempts d’IVA , amb uns 
preus unitaris a continuació relacionats:

 Treballadora familiar 14,88 euros/hora
 Auxiliar de la llar 11,96 euros/hora
 
SegonSegonSegonSegon.... Regularitzar el document comptable de l'any 2014, AD7656, complimentant en 30.000,00 
euros, amb càrrec a la partida pressupostària H461.23310.22799.

TercerTercerTercerTercer .... Formalitzar la modificació del contracte de serveis de gestió del servei d'atencio a 
domicili SAD, en el termini de 15 dies hàbils a comptar des del següent a la data d'aquesta notificació.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
23232323).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DEL SADAPROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DEL SADAPROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DEL SADAPROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DEL SAD    
DEPENDÈNCIA PER LDEPENDÈNCIA PER LDEPENDÈNCIA PER LDEPENDÈNCIA PER L''''ANYANYANYANY    2013201320132013,,,,    EN EL MARC DEL CONTRACTE PROGRAMAEN EL MARC DEL CONTRACTE PROGRAMAEN EL MARC DEL CONTRACTE PROGRAMAEN EL MARC DEL CONTRACTE PROGRAMA    2012201220122012    ––––    2015201520152015    PERPERPERPER    
A LA COORDINACIÓA LA COORDINACIÓA LA COORDINACIÓA LA COORDINACIÓ,,,,    LA COOPERACIÓ I LA COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DELA COOPERACIÓ I LA COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DELA COOPERACIÓ I LA COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DELA COOPERACIÓ I LA COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE    
BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA I LBENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA I LBENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA I LBENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA I L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS,,,,    EN MATÈRIA DE SERVEISEN MATÈRIA DE SERVEISEN MATÈRIA DE SERVEISEN MATÈRIA DE SERVEIS    
SOCIALSSOCIALSSOCIALSSOCIALS,,,,    ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES DALTRES PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES DALTRES PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES DALTRES PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES D ''''IGUALTATIGUALTATIGUALTATIGUALTAT

1111.... En el marc del Contracte Programa 2012-2015 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració 
en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'Igualtat, 
l'Ajuntament de Granollers, mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de 4 de juny de 2013, va 
aprovar la sol·licitud al Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, entre 
d'altres, dels 4 serveis inclosos dins el projecte “Serveis socials bàsics”, amb un pressupost de 
despeses inicial previst de 651.579,87 €. 

2222.... La Junta de Govern Local, de 8 d’octubre de 2013, va aprovar el protocol Contracte Programa 
2012-2015, amb l'import de 620.457,87 € en concepte de cofinançament per a l'any 2013 pel 
desenvolupament del projecte de Servei Socials bàsics (fitxa 1), composada per 4 serveis:

- Professionals 422.481,18 €
- SAD Social 138.369,69 €
- Projectes específics  18.000,00 €
- Conceptes extraordinaris   41.607,00 €

3333.... La Junta de Govern Local, de 28 de gener de 2014, es va aprovar la justificació corresponent als 4 
serveis socials bàsics esmentats al punt anterior, quedant per justificar el SAD dependència que tenia 
com a data límit de presentació el 31 de maig de 2014 i que és objecte d'aquest informe.

4444.... La base de la justificació del SAD dependència continua sent la informació que es disposa en el 
Programa Individual d'Atenció (PIA) que presten i gestionen els ens locals. En aquest cas, el 
Departament de Benestar i Família, en endavant DBSF, presenta una previsió d'hores PIA realitzades 
a Granollers de 15.118,57 hores per un cost total màxim de 245.676,76.

5555.... Que d'aquest cost màxim previst, el finançament previst en funció de la signatura del Contracte 
Programa és de 162.222,26 €.

6666.... Que finalment les hores efectivament realitzades pel servei de SAD a la ciutat de Granollers ha 
estat de 12.196,67 hores per un import total de 198.195,89 € (preu hora: 16,25 €).
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7777.... Que el detall de costos del SAD dependència a Granollers queden desglossats de la manera 
següent:

Costos imputables a l'empresa que desenvolpa el contracte de SAD (Fundació Pere 
Mata)

179.356,57 €

Costos imputables a personal directa de l'Ajuntament de Granollers
(12 h/set coordinació tècnica TS i 7 h/setmana suport administratiu)

18.839,32 €

TOTAL COSTOS JUSTIFICATS SAD Dependència 2013 198198198198....195195195195,,,,89898989    €€€€

8888.... D'acord amb l'informe favorable emès pel cap del Servei de Serveis Socials .

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

Article 191 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que aprova el Text refós de la Llei Municipal i de �

Règim Local de Catalunya.
Articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d'obres, �

activitats i serveis dels ens locals .
Contracte Programa per al període 2012-2015, se data 12 de juny de 2012, per a la coordinació, �

cooperació i col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i l'Ajuntament de 
Granollers, en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i polítiques 
d'igualtat.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER. Aprovar la justificació econòmica de la subvenció concedida pel Departament de Benestar 
Social i Família de la Generalitat de Catalunya, l'any 2013, per al SAD dependènciaSAD dependènciaSAD dependènciaSAD dependència en el marc del 
Contracte Programa 2012 – 2015, per un import de 152.809,00 €, per a la coordinació, la cooperació i 
la col·laboració entre ambdues administracions en matèria de serveis socials, altres programes 
relatius al benestar social i polítiques d 'igualtat.

FitxaFitxaFitxaFitxa    1111    Serveis Socials BàsicsServeis Socials BàsicsServeis Socials BàsicsServeis Socials Bàsics
ProjecteProjecteProjecteProjecte Pressupost inicialPressupost inicialPressupost inicialPressupost inicial AportacióAportacióAportacióAportació     Import justificatImport justificatImport justificatImport justificat

SAD Dependència marcat pel conveni
152.809,00 €

152.809,00 € 198.195,89 €

 SEGONSEGONSEGONSEGON....    Presentar al Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, dins 
el termini fixat en el Contracte Programa 2012-2015, i mitjançant el portal EACAT, la documentació 
que acredita la despesa realitzada l'any 2013 corresponent al SAD Dependència.

TERCERTERCERTERCERTERCER....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 APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA    
CONCEDIDA AL CENTRE DCONCEDIDA AL CENTRE DCONCEDIDA AL CENTRE DCONCEDIDA AL CENTRE D''''ACOLLIDA EL XIPRER LACOLLIDA EL XIPRER LACOLLIDA EL XIPRER LACOLLIDA EL XIPRER L''''ANYANYANYANY    2012201220122012,,,,    PER ATENDRE A PERSONES IPER ATENDRE A PERSONES IPER ATENDRE A PERSONES IPER ATENDRE A PERSONES I    
FAMÍLIES DE GRANOLLERS EN SITUACIÓ DE RISC PROVOCADA PER LA CRISISFAMÍLIES DE GRANOLLERS EN SITUACIÓ DE RISC PROVOCADA PER LA CRISISFAMÍLIES DE GRANOLLERS EN SITUACIÓ DE RISC PROVOCADA PER LA CRISISFAMÍLIES DE GRANOLLERS EN SITUACIÓ DE RISC PROVOCADA PER LA CRISIS    
ECONÒMICAECONÒMICAECONÒMICAECONÒMICA

En sessió de data 18 de desembre de 2012 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers 
es va atorgar de forma directa al Centre dCentre dCentre dCentre d''''Acollida el XiprerAcollida el XiprerAcollida el XiprerAcollida el Xiprer, amb NIF R0800659E, una subvenció per 
import de 4.000,00 €, per atendre a persones i famílies de Granollers en situació de risc provocada per 
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la crisis econòmica.

El punt quart de l'acord de concessió preveu que s'ha de presentar la justificació de l'actuació 
subvencionada abans del 31 de març de 2014, dins el termini de tres mesos desde l'acabament del 
període establert per a l'execució de l'actuació. 

En data 17 de març de 2014, amb número de registre d'entrada 5147, l'entitat beneficiària ha presentat 
la justificació requerida.

Vist l'informe tècnic emès en data 12 de maig de 2014 que justifica la procedència d'aprovar la 
justificació de l'actuació subvencionada, perquè s'ha verificat que el contingut de la documentació 
aportada s'ajusta a la finalitat i import de l'actuació subvencionada, i acredita la correcta execució de 
l'actuació subvencionada de conformitat amb les condicions previstes a l 'acord d'atorgament.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

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

a) Cumplir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que 
fundamenta la concessió de la subvenció.
b) Justificar davant l'òrgan concedent el cumpliment dels requisits i condicions, així com la 
realització de l'activitat i el cumpliment de la finalitat que determina la concessió o gaudi de la 
subvenció. ...

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

- Article 71.1 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de subvencions, pel que fa a la forma de justificació.

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

- El punt quart de la part dispositiva de l'acord d'atorgament de la subvenció, que es va aprovar per la 
Junta de Govern Local de 18 de desembre de 2012, pel que fa al termini i forma de justificació per part 
del beneficiari del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció .

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 la justificació de la subvenció atorgada de forma directa al Centre dCentre dCentre dCentre d''''Acollida elAcollida elAcollida elAcollida el    
XiprerXiprerXiprerXiprer l'any 2012 per acord de la Junta de Govern Local de data 18 de desembre de 2012, en els 
termes que s'indiquen a continuació:

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF
Data registreData registreData registreData registre
NúmNúmNúmNúm....    registreregistreregistreregistre

ActuacióActuacióActuacióActuació
ImportImportImportImport     

conceditconceditconceditconcedit     ((((€€€€))))
ImportImportImportImport     

justificatjustificatjustificatjustificat     ((((€€€€))))

Centre 
d'Acollida el 

Xiprer
R0800659E

17-03-2014
5147

Atendre a persones i 
famílies de Granollers en 
situació de risc provocada 

per la crisi econòmica

4.000,00 4.996,53

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Notificar el present acord a l'entitat beneficiària.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
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25252525).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA    
CONCEDIDA LCONCEDIDA LCONCEDIDA LCONCEDIDA L''''ANYANYANYANY    2012201220122012    A LA LA LA L''''ENTITAT CREU ROJA A GRANOLLERSENTITAT CREU ROJA A GRANOLLERSENTITAT CREU ROJA A GRANOLLERSENTITAT CREU ROJA A GRANOLLERS,,,,    PER ATENDRE APER ATENDRE APER ATENDRE APER ATENDRE A    
PERSONES I FAMÍLIES DE GRANOLLERS EN SITUACIÓ DE RISC PROVOCADA PER LA CRISISPERSONES I FAMÍLIES DE GRANOLLERS EN SITUACIÓ DE RISC PROVOCADA PER LA CRISISPERSONES I FAMÍLIES DE GRANOLLERS EN SITUACIÓ DE RISC PROVOCADA PER LA CRISISPERSONES I FAMÍLIES DE GRANOLLERS EN SITUACIÓ DE RISC PROVOCADA PER LA CRISIS     
ECONÒMICAECONÒMICAECONÒMICAECONÒMICA

En sessió de data 18 de desembre de 2012 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers 
es va atorgar de forma directa a l'entitat Creu Roja a GranollersCreu Roja a GranollersCreu Roja a GranollersCreu Roja a Granollers, amb NIF Q2866001GLOC, una 
subvenció per import de 10.691,00 €, per atendre a persones i famílies de Granollers en situació de 
risc provocada per la crisis econòmica.

El punt quart de l'acord de concessió preveu que s'ha de presentar la justificació de l'actuació 
subvencionada abans del 31 de març de 2014, dins el termini de tres mesos desde l'acabament del 
període establert per a l'execució de l'actuació. 

En data 10 de març de 2014, amb número de registre d'entrada 4394, l'entitat beneficiària ha presentat 
la justificació requerida.

Vist l'informe tècnic emès en data 12 de maig de 2014 que justifica la procedència d'aprovar la 
justificació de l'actuació subvencionada, perquè s'ha verificat que el contingut de la documentació 
aportada s'ajusta a la finalitat i import de l'actuació subvencionada, i acredita la correcta execució de 
l'actuació subvencionada de conformitat amb les condicions previstes a l 'acord d'atorgament.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

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

a) Cumplir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que 
fundamenta la concessió de la subvenció.
b) Justificar davant l'òrgan concedent el cumpliment dels requisits i condicions, així com la 
realització de l'activitat i el cumpliment de la finalitat que determina la concessió o gaudi de la 
subvenció. ...

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

- Article 71.1 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de subvencions, pel que fa a la forma de justificació.

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

- El punt quart de la part dispositiva de l'acord d'atorgament de la subvenció, que es va aprovar per la 
Junta de Govern Local de 18 de desembre de 2012, pel que fa al termini i forma de justificació per part 
del beneficiari del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció .

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 la justificació de la subvenció atorgada de forma directa a l'entitat Creu Roja aCreu Roja aCreu Roja aCreu Roja a    
GranollersGranollersGranollersGranollers  l'any 2012 per acord de la Junta de Govern Local de data 18 de desembre de 2012, en els 
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termes que s'indiquen a continuació:

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF
Data registreData registreData registreData registre
NúmNúmNúmNúm....    registreregistreregistreregistre

ActuacióActuacióActuacióActuació
ImportImportImportImport     

conceditconceditconceditconcedit     ((((€€€€))))
ImportImportImportImport     

justificatjustificatjustificatjustificat     ((((€€€€))))

Creu Roja a 
Granollers

Q2866001GLO
C

10-03-2014
4394

Atendre a persones i 
famílies de Granollers en 

situació de risc 
provocada per la crisis 

econòmica

10.691,00 11.190,32

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Notificar el present acord a l'entitat beneficiària.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-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 APROVAR LA PARTICIPACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PARTICIPACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PARTICIPACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PARTICIPACIÓ DE L''''AJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DE    
GRANOLLERS EN EL PROGRAMA DGRANOLLERS EN EL PROGRAMA DGRANOLLERS EN EL PROGRAMA DGRANOLLERS EN EL PROGRAMA D''''ARRANJAMENT DARRANJAMENT DARRANJAMENT DARRANJAMENT D''''HABITATGES PER A LA GENT GRANHABITATGES PER A LA GENT GRANHABITATGES PER A LA GENT GRANHABITATGES PER A LA GENT GRAN    
PROMOGUT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER AL PERÍODEPROMOGUT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER AL PERÍODEPROMOGUT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER AL PERÍODEPROMOGUT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER AL PERÍODE     2014201420142014----2015201520152015

La necessitat social derivada de l'envelliment de la població unida a un nou marc normatiu que 
fomenta el suport a l'autonomia personal i atenció a la dependència requereix dur a terme solucions 
dirigides al col·lectiu de les persones grans. Aquest col·lectiu esdevé  un grup d'alt risc social, ja que 
en molts casos disposa d'escassos recursos, els seus membres tenen una major dependència i un 
major grau de cronicitat en termes de salut. A més, es tracta de persones que resideixen 
majoritàriament soles o en nuclis de convivència formats per altres persones grans i en habitatges poc 
adaptats i amb barreres que impedeixen o dificulten l 'autonomia personal.

La Diputació de Barcelona va promoure al llarg dels anys 2009-2010 i 2012-2013 el Programa 
d'arranjament d'habitatges per a la gent gran, i que l'Ajuntament de Granollers va aprovar la seva 
participació en totes les edicions. 

El Programa d'arranjament d'habitatges per a la gent gran consisteix en facilitar reformes bàsiques en 
els habitatges de les persones més vulnerables, per tal de garantir les condicions de seguretat, 
higiene i habilitat mínimes, afavorint l'accessibilitat i les condicions de vida de la persona dins de la 
seva llar. Es tracta de petites reformes perquè el beneficiari gaudeixi d'autonomia i qualitat de vida en 
el seu domicili.

Donada l'avaluació positiva del programa i vist l'interès dels ajuntaments de la província que hi han 
participat, la Diputació de Barcelona promou una reedició del programa per al període 2014-2015 i ha 
aprovat les corresponents bases de participació, publicades al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de 14 de gener de 2014.

Els beneficiaris dels arranjaments seran les persones de 65 anys identificades pels serveis socials 
municipals que es troben en situació de fragilitat per qüestió d'edat, salut i/o manca d'autonomia 
personal, discapacitat i/o dependència. Per altra banda, els arranjaments que es duran a terme a 
l'interior dels habitatges es classifiquen en arranjaments a banys, cuina i arranjaments generals, 
d'acord amb les bases aprovades. 

Aquest programa serà prestat per una empresa que s'encarregarà de la direcció facultativa de les 
obres i per vàries empreses que s'encarregaran de l'execució de les obres, que seran contractades 
per la Diputació de Barcelona.

L'Ajuntament de Granollers té interès en participar a l'esmentat programa i li correspondrà, entre 
d'altres, participar amb un 20% en el finançament dels arranjaments que s'executin al seu municipi. A 
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aquests efectes, cal presentar a la Diputació una certificació que acrediti l'existència de crèdit per la 
quantia màxima que s'hi destinaran. El 80% restant serà finançat per la mateixa Diputació. 

En aquest sentit, en data 19 de març de 2014 es va presentar la corresponent sol·licitud, dins els 
termini assenyalat, a través del Catàleg de serveis 2014 del pla "Xarxa Governs Locals 2012-2015".

La distribució del nombre d'intervencions per a cada municipi es realitza de forma proporcional al 
nombre de persones majors de 65 anys empadronades al municipi i la Diputació de Barcelona 
preassigna inicialment al nostre municipi un mínim de 16 arranjaments. No obstant, la Diputació 
establirà l'assignació final dels arranjaments assignats al municipi vistes les demandes rebudes i fins 
l'esgotament del crèdit pressupostat que disposa per a l'execució del programa.

Segons les estimacions fetes per la Diputació de Barcelona, el cost mitjà per intervenció serà de 
1.700,00 €/arranjament, i el cost mitjà per a l'Ajuntament vindria a ser de 340,00 €/arranjament (1/5). 
Per tant, d'acord amb la preassignació inicial de 16 arranjaments al nostre municipi, el cost mitjà 
estimat que representarà la participació de l'Ajuntament en aquest programa per al període 2014 i 
2015 vindria a ser de 5.440,00 €.

Durant l'any 2014 està previst l'execució del 25% dels arranjaments assignats, que correspon a un 
número inicial de 4 arranjaments amb un pressupost de 1.360,00 €. La resta de les execucions es 
realitzarà durant l'any 2015 amb un pressupost inicial previst de 4.080,00 € (fins el 31 d'agost de 
2015).

A l'aplicació pressupostària 2014/H461.23320.48000 existeix crèdit suficient per a finançar l'aportació 
de 1.360,00 € prevista per a l'any 2014, restant l'aportació prevista per a l'any 2015 condicionada a 
l'habilitació de crèdit adequat i suficient en el pressupost per a l 'exercici 2015.  

L'informe tècnic emès al respecte informa favorablement sobre la participació de l'Ajuntament de 
Granollers a l'esmentat programa promogut per la Diputació de Barcelona per al període 2014-2015, 
amb indicació de que s'aplicaran mecanismes de copagament per tal de que la persona beneficiària 
participi en el finançament del programa.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

L'article 84.2 m) de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de 
juliol, disposa que els ens locals són competents per a la regulació i prestació dels serveis d'atenció a 
les persones i dels serveis socials públics d 'assistència primària, entre d'altres.

A l'ampara de l'article 25.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, 
és competència municipal la evaluació i informació de situacions de necessitat social i la atenció 
immediata a persones en situació o risc d'exclusió social.

La Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials al seu article 3.3 defineix que els serveis socials 
adrecen la seva activitat especialment a la prevenció de situacions de risc, a la compensació de 
dèficits de suport social i econòmic i de situacions de vulnerabilitat , entre d'altres.

L'article 17 de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials estableix que són funcions dels 
serveis socials bàsics, entre d'altres:

c) Valorar i fer diagnòstics social , socioeducatiu i sociolaboral de les necessitats socials ...
d) Proposar o establir el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció a 
l'autonomia personal...
f) Realitzar les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les intervencions 
necessàries en situacions de necessitat social i fer -ne l'avaluació.  

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 la participació de l'Ajuntament de Granollers en el Programa d'arranjaments per a la 
gent gran promogut per la Diputació de Barcelona per al període 2014-2015.
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SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Acceptar les condicions recollides en les bases de participació al programa, publicades al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de  14 de gener de 2014.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Presentar a l'Àrea d'Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona el document 
normalitzat acreditant l'existència de crèdit per la quantitat màxima que l'Ajuntament de Granollers 
destinarà al programa.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Autoritzar una despesa per un import de 1.360,00 €, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
2014/H461.23320.48000, per a finançar les execucions d'arranjaments previstes per a l'any 2014, 
restant l'aportació de 4.080,00 € prevista inicialment per l'any 2015 condicionada a l'habilitació de 
crèdit adequat i suficient en el pressupost per a l 'exercici 2015.

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.-    Declarar la plurianualitat de la despesa derivada de la participació al present programa, que 
es diposarà un cop l'Ajuntament tingui coneixement de la/les empresa/es d'obres, contractada/es per 
la Diputació de Barcelona.

Les factures seran sempre presentades per la/les empreses d'obres en nom de l'Ajuntament, i en cap 
cas a nom de la persona beneficiària del programa d'arrenjament d'habitatges.

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.- Facultar expressament a la regidora delegada de serveis socials per a la formalització de 
quantes resolucions siguin necessàries per al desenvolupament i execució del programa .

SetèSetèSetèSetè.-.-.-.-    Establir que, abans de l'inici de les execucions dels arranjaments, l'Ajuntament, mitjançant 
acord de la Junta de Govern Local, aprovarà una normativa pròpia amb l'objecte de regular les 
condicions d'accés al programa, així com els criteris de copagament establerts .

VuitèVuitèVuitèVuitè.-.-.-.- Notificar el present acord a les persones interessades.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 

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

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

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