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Va ésser llegit l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, la qual fou aprovada sense cap esmena 
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La Junta de Govern Local resta assabentada de les sentències següents:

Sentencia  número 146/2014 de 10/07//2014 del Jutjat  Contenciós-Administratiu número 1 de 
Barcelona, en la qual estima el recurs ordinari 422/2013 presentat per VODAFONE ESPAÑA, SAU.

Sentencia  número 600/2014 de 04/07/2014 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala   
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Contenciós-Administratiu, Secció Primera, en la qual es desestima el recurs d'apel·lació presentat per 
l'Ajuntament de Granollers contra la Sentencia del procediment abreviat 593/2011 del Jutjat  
Contenciós-Administratiu número 13 de Barcelona. 

 

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

3333).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PLURIANUAL PER A LADICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PLURIANUAL PER A LADICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PLURIANUAL PER A LADICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PLURIANUAL PER A LA    
IMPRESSIÓ DEL BUTLLETÍ MUNICIPALIMPRESSIÓ DEL BUTLLETÍ MUNICIPALIMPRESSIÓ DEL BUTLLETÍ MUNICIPALIMPRESSIÓ DEL BUTLLETÍ MUNICIPAL    """"GRANOLLERS INFORMAGRANOLLERS INFORMAGRANOLLERS INFORMAGRANOLLERS INFORMA""""    IIII    """"LA PEDRA DE LLA PEDRA DE LLA PEDRA DE LLA PEDRA DE L''''ENCANTENCANTENCANTENCANT""""    
EDITAT PER LEDITAT PER LEDITAT PER LEDITAT PER L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS,,,,    MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIATMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIATMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIATMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT    
SENSE PUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS DSENSE PUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS DSENSE PUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS DSENSE PUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS D ''''ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA ....

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 
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.- Mitjançant dictamen de la Junta de Govern Local en sessió ordinària que va tenir lloc el  27 de maig 
de 2014,  es va tornar a 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 mitjançant procediment negociat 
sense publicitat i tramitació ordinària ,  pel mateix import de 73.199,76 euros més 2.928,00 euros d'IVA, 
el que fa un total de 76.127,75 euros, d'acord amb allò que estableix l'article 170 c) del RDL 3/2011, de 
14 de novembre, que aprova el 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 .

4.- Amb data 6 de juny de 2014 s'han convidat a les empreses següents:

IMPREMTA PAGÈS,SL CIF: B17207945�

JIMÉNEZ GODOY,SA CIF: A73037293�

ZOSMAMEDIA,SA CIF: A20714465�

L'empresa ZOSMAMEDIA,SA ens ha comunicat, mitjançant e-mail que consta en aquest expedient, 
que no estaven interessats en presentar-se a aquest  procediment. Les altres dues empreses s'han 
presentat.

Desprès de les corresponents obertures dels sobres núm. 2 (relatiu als criteris que depenen d'un judici 
de valor i la oferta econòmica avaluable mitjançant fórmula matemàtica), la cap de Premsa i 
Comunicació ha emès l'informe tècnic en el qual  proposa com a oferta econòmicament més 
avantatjosa  , la presentada per l'empresa IMPREMTA PAGÈS,SL amb CIF B17207945  per un import 
de 72.000,00 euros més 2.880,00 euros d'IVA(4%), el que fa un total de 74.880,00 euros, que 
representa una baixa del 1,64% respecte al preu de licitació, amb un termini de lliurament de la 
publicació de 36 hores i les millores presentades en forma d'un monografic especial, edició extra, 
sense cost i la possibilitat de dos monogràfics especials a la meitat de preu, per a l'adjudicació 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 per al període de 24 mesos, 
amb efectes des del 15 de setembre de 2014 fins al 14 de setembre de 2016, d'acord amb la següent 
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puntuació:

AAAA))))    Criteris avaluables de forma automàticaCriteris avaluables de forma automàticaCriteris avaluables de forma automàticaCriteris avaluables de forma automàtica . (. (. (. (fins afins afins afins a     100100100100    puntspuntspuntspunts))))
AAAA1111.-.-.-.-    Proposta econòmicaProposta econòmicaProposta econòmicaProposta econòmica      ( fins a 70 punts)
Puntuació aplicada de forma proporcional, aplicant la fórmula matemàtica establerta en el Plec de 
clàusules administratives particulars :

A1=70 x (Pressupost total de l'oferta amb més baixa / Pressupost total de l'oferta a valorar)

Plica Empresa Import de licitació  Import Proposat %  Baixa Punts
1 JIMÉNEZ GODOY,SA 70.008,00 4,35 70
2 IMPREMTA PAGÈS,SL

73.199,76

72.000,00 1,64 67,90

AAAA2222.-.-.-.-    Termini de lliurament de les publicacions des de la recepció del materialTermini de lliurament de les publicacions des de la recepció del materialTermini de lliurament de les publicacions des de la recepció del materialTermini de lliurament de les publicacions des de la recepció del material    ((((màximmàximmàximmàxim    48484848    horeshoreshoreshores    
segons PTTsegons PTTsegons PTTsegons PTT )))) ( fins a 10 punts)
Es valora amb la màxima puntuació el termini de lliurament més curt i directament proporcional a la 
resta.

Plica Empresa Termini lliurament Punts
1 JIMÉNEZ GODOY,SA 48 hores 7,50
2 IMPREMTA PAGÈS,SL 36 hores 10

AAAA3333.-.-.-.-    MilloresMilloresMilloresMillores  (fins a 20 punts)
Es valora la impressió,sense cost, d'un monogràfic especial (una edició extra de la publicació) amb 20 
punts i 0 punts si no es presenta aquesta millora.

Plica Empresa Millores Punts
1 JIMÉNEZ GODOY,SA Ofereix  la impressió sense cost d'un 

monogràfic especial. Una edició extra a 
produïr durant la duració del contracte

20

2 IMPREMTA PAGÈS,SL Ofereix la impressió sense cost d'un 
monogràfic especial i la possibilitat 
d'efectuar l'edició de dos monogràfics 
especials al 50% cada edició.

20

Puntuació final resultantPuntuació final resultantPuntuació final resultantPuntuació final resultant ::::

 AMB FORMULA MATEMÀTICAPLICA EMPRESA
A1 A2 A3

TOTAL

1 JIMÉNEZ GODOY,SA 70 7,50 20 97,50

2 IMPREMTA PAGÈS,SL 67,90 10 20 97979797,,,,90909090

En data 30 de juny de 2014 s'ha requerit electrònicament a l'empresa IMPREMTA PAGES, SL amb 
CIF B17207945 a presentar la documentació prèvia a l'adjudicació del contracte. 

El dia 1 de juliol de 2014, l'empresa IMPREMTA PAGÈS,SL   ha  dipositat la fiança definitiva per 
import de 3.600,00 euros (IEF201400048363) al departament de Tresoreria de l'Ajuntament de 
Granollers.

D'acord amb l'informe tècnic es proposa l'adjudicació 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 per al període de 24 mesos, amb efectes des del 15 de setembre de 2014 
fins al 14 de setembre de 2016 a l'empresa  IMPREMTA PAGÈS,SL amb CIF B17207945  per un 
import de 72.000,00 euros ,  més 2.880,00 euros d'IVA (4%), el que fa un total de 74.880,00 euros, el 
que representa una baixa del 1,64% respecte al preu de licitació,  amb un termini de lliurament de la 
publicació de 36 hores i les millores presentades en forma d'un monografic especial, edició extra, 
sense cost i la possibilitat de dos monogràfics especials a la meitat de preu .
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Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret ::::

Article 170 c) del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la 
Llei de contractes del sector públic, pel qual  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 .

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

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

Articles 154 i 156 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de 
la Llei de contractes del sector públic pel que fa a la formalització del contracte .

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Adjudicar a l'empresa IMPREMTA PAGÈSIMPREMTA PAGÈSIMPREMTA PAGÈSIMPREMTA PAGÈS,,,,    SLSLSLSL amb CIF BCIF BCIF BCIF B17207945172079451720794517207945, 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 al període de 24 mesos, amb efectes des 
del 15 de setembre de 2014 fins al 14 de setembre de 2016,  per un import de 72.000,00 euros més 
2.880,00 euros d'IVA(4%), el que fa un total de 74.880,00 euros, el que representa una baixa del 
1,64%  respecte al preu de licitació,  amb un termini de lliurament de la publicació de 36 hores i les 
millores presentades en forma d'un monografic especial, edició extra, sense cost i la possibilitat de 
dos monogràfics especials a la meitat de preu,  amb subjecció als plecs de clàusules administratives 
particulars i de prescripcions tècniques particulars i la documentació aportada pel contractista, d'acord 
amb els fets i fonaments invocats i les anualitats a continuació indicades :

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

9.360,00 euros.
Amb càrrec a l'exercici 2015 i  a la partida pressuspostària H121.92051.24000  la quantitat de �

37.440,00  euros. 
Amb càrrec a l'exercici 2016 i  a la partida pressuspostària H121.92051.24000  la quantitat de �

28.080,00  euros. 

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

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

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

CINQUCINQUCINQUCINQUÈÈÈÈ....  Publicar l'acord d'adjudicació definitiva del contracte mitjançant anunci en el perfil del 
contractant de l'òrgan de contractació , d'acord al que estableix l'article 154 del TRLCSP.

SISÈSISÈSISÈSISÈ....    Notificar al departament de comptabilitat de l'Àrea de Govern i Economia per tal que s'alliberi el 
crèdit no disposat del document comptable A33023 per import de 155,97€ , s'anul·lin els documents 
comptables AFUT33037 i 33038 i es confeccionin nous documents comptables d'acord amb els 
imports i anualitats indicats en el primer punt d 'aquest acord.

SETÈSETÈSETÈSETÈ....    Convidar a l'empreses licitadora que no ha resultat adjudicatària, a recollir la documentació 
administrativa del sobre 1 a partir del 30 de setembre de 2014 per les dependències del Servei de 
Contractació i Compres d'aquest Ajuntament, prèvia sol·licitud per escrit .

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
4444).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A  LDICTAMEN RELATIU A  LDICTAMEN RELATIU A  LDICTAMEN RELATIU A  L''''APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA AMB REVISIÓ DE PREUS DELAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA AMB REVISIÓ DE PREUS DELAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA AMB REVISIÓ DE PREUS DELAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA AMB REVISIÓ DE PREUS DEL    
CONTRACTE DE SERVEIS PER  A LA PRESTACIÓ DELS TREBALLS DCONTRACTE DE SERVEIS PER  A LA PRESTACIÓ DELS TREBALLS DCONTRACTE DE SERVEIS PER  A LA PRESTACIÓ DELS TREBALLS DCONTRACTE DE SERVEIS PER  A LA PRESTACIÓ DELS TREBALLS D''''AUDITORIES DEAUDITORIES DEAUDITORIES DEAUDITORIES DE    
REGULARITAT FINANCERA I DE COMPLIMENT DE LES EMPRESES I EPE DEPENENTS DEREGULARITAT FINANCERA I DE COMPLIMENT DE LES EMPRESES I EPE DEPENENTS DEREGULARITAT FINANCERA I DE COMPLIMENT DE LES EMPRESES I EPE DEPENENTS DEREGULARITAT FINANCERA I DE COMPLIMENT DE LES EMPRESES I EPE DEPENENTS DE    
LLLL''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS COM A SUPORT A LAJUNTAMENT DE GRANOLLERS COM A SUPORT A LAJUNTAMENT DE GRANOLLERS COM A SUPORT A LAJUNTAMENT DE GRANOLLERS COM A SUPORT A L''''ÒRGAN INTERVENTORÒRGAN INTERVENTORÒRGAN INTERVENTORÒRGAN INTERVENTOR,,,,        DE LDE LDE LDE L''''1111    DEDEDEDE    
GENER DEGENER DEGENER DEGENER DE    2015201520152015    FINS ALFINS ALFINS ALFINS AL    31313131    DE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DE    2015201520152015    FORMALITZAT AMB LFORMALITZAT AMB LFORMALITZAT AMB LFORMALITZAT AMB L''''EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA    
GABINETE TECNICO DE AUDITORIA Y CONSULTORIAGABINETE TECNICO DE AUDITORIA Y CONSULTORIAGABINETE TECNICO DE AUDITORIA Y CONSULTORIAGABINETE TECNICO DE AUDITORIA Y CONSULTORIA ,,,,    SASASASA

Mitjançant dictamen de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària que va tenir lloc el 19 de 
desembre de 2011, es va adjudicar a l'empresa GABINETE TÉCNICO DE AUDITORIA Y 
CONSULTORIA, SA amb CIF A58604745 el contracte de serveis plurianual per a la prestació dels 
treballs d'auditories de regularitat financera i de compliment de les empreses i EPE depenents de 
l'Ajuntament de Granollers com a suport a l'òrgan interventor per un import de 52.575,00 euros més 
9.463,50 euros en concepte d'IVA (18%) per a realitzar durant els anys 2012, 2013 i 2014 (exercicis 
financers 2011, 2012 i 2013), mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

El 30 de desembre de 2011 es va formalitzar el contracte núm. 356/2011 amb la societat GABINETE 
TÉCNICO DE AUDITORIA Y CONSULTORIA, SA per a un preu total de 52.575,00 euros més 
9.463,50 euros d'IVA (18%), el que fa un total de 62.038,50 euros amb vigència  des de l'1 de gener de 
2012 fins al 31 de desembre de 2014 i el següent desglos:

Societats Exercici 2012 Exercici 2013 Exercici 2014 TOTALTOTALTOTALTOTAL
GRANOLLERS PROMOCIONS, SA 6.500,00 6.500,00 6.500,00 19191919....500500500500,,,,00000000
GRANOLLERS ESCENA, SL 4.225,00 4.225,00 4.225,00 12121212....675675675675,,,,00000000
GRANOLLERS AUDIOVISUAL,SL 3.600,00 3.600,00 3.600,00 10101010....800800800800,,,,00000000
GRANOLLERS MERCAT EPE 3.200,00 3.200,00 3.200,00 9999....600600600600,,,,00000000
TOTALSTOTALSTOTALSTOTALS 17.525,00 17.525,00 17.525,00 52525252....575575575575,,,,00000000

D'acord amb la clàusula IX.3 del Plec de clàusules administratives particulars i la clàusula  cinquena 
del contracte formalitzat, aquest  pot ser prorrogable , de forma expressa i per mutu acord, sense que 
la durada de la seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de 72 mesos i sempre que les 
seves característiques continuïn inalterables durant el seu període de duració .

L'empresa GABINETE TÉCNICO DE AUDITORIA Y CONSULTORIA, SA  ha presentat un escrit  de 
data 19 de juny de 2014 i registre d'entrada núm. 13821 de data 23 de juny de 2014, indicant el seu 
interès en prorrogar el contracte per a 12 mesos més, es a dir de l'1 de gener de 2015 fins al 31 de 
desembre de 2015 (exercici financer 2014).  També ha presentat un escrit de data  19 de juny i 
registre d'entrada núm. 13819 de data 23 de juny de 2014 sol·licitant la corresponent revisió de preus 
per a l'exercici actual 2014 i la pròrroga de l'any vinent 2015.

D'acord amb la clàusula II.2 del plec de clàusules administratives particulars i la clàusula tercera del 
contracte formalitzat, la revisió de preus s'adequarà al 85% de la variació de l'índex general nacional 
de preus al consum publicat per l'Institut Nacional d'Estadística.

L'interventor general ha emès un informe de data 25 de juny de 2014  en el qual proposa :

admetre la revisió de preus  del contracte plurianual per a la prestació dels treballs d'auditories de �

regularitat financera i de compliment de les empreses i EPE depenents de l'Ajuntament de 
Granollers com a suport a l'òrgan interventor,  amb efectes de l'1 de gener de 2014, resultant 
d'aplicar als imports del contracte inicial el 85% de la variació de l'IPC des de novembre de 2011 
al novembre de 2013, d'acord amb el detall següent:

Societats Import anual 
adjudicat

variació IPC
nov.2011 a 
nov.2012

85% variació IPC 
nov. 2011-
nov.2012

variació IPC 
nov.2012 a 
nov.2013

85% variació 
IPC nov.2012 -
nov.2013

Increment 
anualitat 2014 
per revisió 
preus

Import 
anualitat 2014
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GPSA 6.500,00 2,90% 2,465% 0,20% 0,17% 171,54 6.671,54
GESL 4.225,00 2,90% 2,465% 0,20% 0,17% 111,51 4.336,51
GASL 3.600,00 2,90% 2,465% 0,20% 0,17% 95,01 3.695,01
EPE 3.200,00 2,90% 2,465% 0,20% 0,17% 84,45 3.284,45

                   17.525,00                                                                                                                   462,51          17.987,51

prorrogar el contracte de serveis plurianual per a la prestació dels treballs d'auditories de �

regularitat financera i de compliment de les empreses i EPE depenents de l'Ajuntament de 
Granollers com a suport a l'òrgan interventor  subscrit amb l'empresa GABINETE TÉCNICO DE 
AUDITORIA Y CONSULTORIA, SA per a 12 mesos des de l'1 de gener al 31 de desembre de 
2015 (exercici 2014)

Societats Import contracte anualitat 2015
Granollers Promocions, SA 6.671,54
Granollers Escena, SL 4.336,51
Granollers Audiovisual, SL 3.695,01
EPE Granollers Mercat 3.284,45
TOTAL 17.987,51

L'import   total de la pròrroga es de 17.987,51 euros més 3.777,38 euros en concepte d'IVA (21%), el 
que fa un total de 21.764,89 euros

Les empreses afectades han acceptat tant la revisió de preus com la pròrroga d'aquest contracte, amb 
càrrec als pressupostos ordinaris dels exercicis 2014 i 2015, segons escrit que consta en aquest 
expedient.

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

Disposició transitòria primera del Reial decret legislatiu 3/2011 de 14 de novembre del Text refós �

de la Llei de contractes del sector públic que fa referència als expedients iniciats i contractes 
adjudicats amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta llei.
Article 10 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, pel que fa als �

contractes de serveis.
Article 23 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, pel que fa al termini �

de durada dels contractes i les seves pròrrogues.
Article 78 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, pel que fa al sistema �

de revisió de preus.
Disposició addicional sisena de la Llei  26/2009 de mesures fiscals, financeres i administratives i el �

que es disposa en els articles 204,213 i 220 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.- Autoritzar la revisió de preus sol.licitada per l'empresa GABINETE TECNICO DE 
AUDITORIA Y CONSULTORIA,SA amb CIF A58604745 amb efectes des de l'1 de gener de 2014, del 
contracte de serveis   plurianual per a la prestació dels treballs d'auditories de regularitat financera i de 
compliment de les empreses i EPE depenents de l'Ajuntament de Granollers com a suport a l'òrgan 
interventor , el que implica un augment  de 462,51 euros + IVA(21%)  per a l'exercici 2014, segons 
detall a continuació indicat:

Societats Import anual 
adjudicat

variació IPC
nov.2011 a 
nov.2012

85% variació IPC 
nov. 2011-
nov.2012

variació IPC 
nov.2012 a 
nov.2013

85% variació 
IPC nov.2012 -
nov.2013

Increment 
anualitat 2014 
per revisió 
preus

Import 
anualitat 2014

GPSA 6.500,00 2,90% 2,465% 0,20% 0,17% 171,54 6.671,54
GESL 4.225,00 2,90% 2,465% 0,20% 0,17% 111,51 4.336,51
GASL 3.600,00 2,90% 2,465% 0,20% 0,17% 95,01 3.695,01
EPE 3.200,00 2,90% 2,465% 0,20% 0,17% 84,45 3.284,45

                   17.525,00                                                                                                                   462,51          17.987,51

d'acord amb els fets i fonaments de dret invocats i l 'informe tècnic emès per 'interventor general.
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SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-     Aprovar la pròrroga  del contracte  plurianual per a la prestació dels treballs d'auditories de 
regularitat financera i de compliment de les empreses i EPE depenents de l'Ajuntament de Granollers 
com a suport a l'òrgan interventor des de l'1 de gener de 2015 fins el 31 de desembre de 2015 
formalitzat amb l'empresa GABINETE TECNICO DE AUDITORIA Y CONSULTORIA,SA amb CIF 
A58604745 i autoritzar la despesa per un import de 17.987,51 euros més 3.777,38 euros en concepte 
d'IVA (21%), el que fa un total de 21.764,89 euros, segons la distribució següent:

Societats Import contracte anualitat 2015
Granollers Promocions, SA 6.671,54
Granollers Escena, SL 4.336,51
Granollers Audiovisual, SL 3.695,01
EPE Granollers Mercat 3.284,45
TOTAL 17.987,51

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-     Notificar aquest acord a les empreses GRANOLLERS PROMOCIONS, SA, 
GRANOLLERS ESCENA, SL, GRANOLLERS AUDIOVISUAL,SL i EPE GRANOLLERS MERCAT per 
tal que dotin els pressupostos afectats amb  crèdit suficient per atendre les despeses que s 'en derivin i 
a l'empresa interessada GABINETE TECNICO DE AUDITORIA Y CONSULTORIA, SA.

QUARTQUARTQUARTQUART---- Incorporar aquest acord com addenda al contracte núm. 356/2011  formalitzat amb data  30 
de desembre de 2011.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
5555).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ I REALITZAR EL PAGAMENT DEPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ I REALITZAR EL PAGAMENT DEPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ I REALITZAR EL PAGAMENT DEPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ I REALITZAR EL PAGAMENT DE    
7777....743743743743,,,,60606060    EUROS DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA A L’EMPRESA AUDENS FOODEUROS DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA A L’EMPRESA AUDENS FOODEUROS DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA A L’EMPRESA AUDENS FOODEUROS DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA A L’EMPRESA AUDENS FOOD,,,,    SASASASA,,,,    
CORRESPONENTS A LA CONTRACTACIÓ LABORAL DE YABELIN CESPEDES AGUILERA ECORRESPONENTS A LA CONTRACTACIÓ LABORAL DE YABELIN CESPEDES AGUILERA ECORRESPONENTS A LA CONTRACTACIÓ LABORAL DE YABELIN CESPEDES AGUILERA ECORRESPONENTS A LA CONTRACTACIÓ LABORAL DE YABELIN CESPEDES AGUILERA E    
IVAN PELAEZ BAEZAIVAN PELAEZ BAEZAIVAN PELAEZ BAEZAIVAN PELAEZ BAEZA,,,,    D’ACORD AMB EL QUE ESTABLEIXEN LES BASES DE LAD’ACORD AMB EL QUE ESTABLEIXEN LES BASES DE LAD’ACORD AMB EL QUE ESTABLEIXEN LES BASES DE LAD’ACORD AMB EL QUE ESTABLEIXEN LES BASES DE LA    
CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ DE JOVES MENORS DECONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ DE JOVES MENORS DECONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ DE JOVES MENORS DECONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ DE JOVES MENORS DE     30303030    ANYSANYSANYSANYS

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària, va aprovar el dia 18 de setembre de 2012, les bases de 
la convocatòria de subvencions a les empreses de Granollers per a la contractació de joves menors 
de 30 anys.

El període de sol·licitud de la subvenció s’inicia en data 28 de setembre de 2012, l’endemà de la seva 
publicació al BOP, i fins el 26 de gener de 2013, d’acord amb el que estableixen les bases de la 
convocatòria.

Atès que, un cop finalitzat el període elegible, no s’havia exhaurit el crèdit de l’aplicació 
pressupostària, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 29 de gener de 2013, va acordar 
la modificació de les bases i prorrogar la vigència de la subvenció per un període de 5 mesos des de 
l’endemà de la seva publicació al BOP, iniciant-se el període de sol·licitud en data 21 de febrer de 
2013 i fins el 20 de juliol de 2013, d’acord amb el que estableixen les citades bases.

Atesa la sol·licitud de l’empresa AUDENS FOODAUDENS FOODAUDENS FOODAUDENS FOOD,,,,    SASASASA presentada en data 13 de juny de 2013 
mitjançant instància núm. 11.322 i posteriorment complementada amb la instància de data 28 de juny i 
núm. 12.993.

Un cop valorada satisfactòriament la sol·licitud, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària, va 
aprovar, el dia 16 de juliol de 2013, atorgar una subvenció de 7.743,60 euros a l’empresa AUDENSAUDENSAUDENSAUDENS    
FOODFOODFOODFOOD,,,,    SASASASA    amb NIF A08572091, corresponents a la contractació de YABELIN CESPEDES 
AGUILERA amb NIF Y0299174G e IVAN PELAEZ BAEZA amb NIF 47812141V, d’acord amb el que 
s’establia a les bases de la convocatòria de subvencions per a la contractació de joves menors de 30 
anys.

En data 30 de juny de 2014, l’empresa AUDENS FOODAUDENS FOODAUDENS FOODAUDENS FOOD,,,,    SASASASA    ha presentat  a l’Ajuntament de 
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Granollers, amb número de registre d'entrada 14.408, la documentació corresponent a la justificació 
de la subvenció de les dues persones contractades.

Les bases de la convocatòria determinen, en el seu apartat justificació de la subvenció, que per tal 
que es tramiti el pagament de la subvenció, l’empresa beneficiària haurà de presentar la 
documentació següent:

• Nòmines signades per la persona contractada per a la que s’ha atorgat la subvenció corresponents al 
període de contractació que és objecte de la subvenció.

• Documentació de l'entitat bancària que acrediti que s'han efectuat les transferències salarials a favor 
de la persona contractada durant el període de contractació subvencionat. L'import salarial a justificar 
corresponent a un període de temps del contracte de dos-cents setanta dies (9 mesos) haurà de ser 
superior a 5.807,70 euros, que és l'import equivalent a nou mensualitats del SMI de 2013.

• Documentació que acrediti l'alta i el pagament de les quotes a la Seguretat Social durant tot el 
període de vigència del temps de contracte objecte de subvenció.

Atès que el termini màxim per presentar la documentació justificativa serà de tres mesos des de la 
data de compliment dels dos-cents setanta dies de contractació, o des de la data de finalització del 
contracte.

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

El contingut de la documentació aportada és adequat a la seva finalitat, i resulta suficient per a 
acreditar la correcta execució de la contractació de persones menors de 30 anys, objecte de 
subvenció.

L’empresa AUDENS FOODAUDENS FOODAUDENS FOODAUDENS FOOD,,,,    SASASASA    ha presentat nòmines i TC2 corresponents a les persones 
contractades per un import de 12.210,23 euros en el cas de YABELIN CESPEDES AGUILERA i un 
import de 12.981,96 euros en el cas d’IVAN PELAEZ BAEZA.

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

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

Les bases de la convocatòria determinen, en el seu apartat pagament de la subvenció, que aquest 
s’ordenarà en el termini màxim de 30 dies a comptar des de l’endemà de la data de presentació de la 
documentació acreditativa de la despesa de contractació realitzada.

Els pagaments s'efectuaran mitjançant transferència bancària al compte indicat en el moment de 
presentar la sol·licitud.

Vist informe favorable de data 7 de juliol de 2014, del director de Granollers Mercat, Sr. Jordi Táboas 
Suárez.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'empresa AUDENS FOODAUDENS FOODAUDENS FOODAUDENS FOOD,,,,    SASASASA, per un 
import de 7777....743743743743,,,,60606060    euroseuroseuroseuros, en el marc de la convocatòria per a l'obtenció de subvencions per a l'any 
2013 per la contractació de joves menors de 30 anys, a tots els efectes, complint les condicions i 
destinacions aprovades a l'expedient de concessió.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Realitzar el pagament de 7.743,60 euros de la subvenció atorgada per la JGL de data 16161616    dededede    
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juliol dejuliol dejuliol dejuliol de     2013201320132013, a l’empresa AUDENS FOODAUDENS FOODAUDENS FOODAUDENS FOOD ,,,,    SASASASA    amb NIF A08572091, a carregar contra la DO número 
201300046367201300046367201300046367201300046367 , dins de la partida HHHH160160160160....24112241122411224112....47000470004700047000    Subvencions a empreses pel foment deSubvencions a empreses pel foment deSubvencions a empreses pel foment deSubvencions a empreses pel foment de    
llll''''ocupació Juvenilocupació Juvenilocupació Juvenilocupació Juvenil , del pressupost de l'Ajuntament de Granollers per al 2013. 

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Realitzar l’ ingrés al compte corrent que l’empresa AUDENS FOODAUDENS FOODAUDENS FOODAUDENS FOOD,,,,    SASASASA, facilita en document 
normalitzat i que correspon a la següent numeració: 0182018201820182----2373237323732373----85858585----0010204165001020416500102041650010204165 ....

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Notificar l’acord als departaments d’Intervenció, Comptabilitat i Tresoreria d’aquesta 
corporació, i a l’empresa AUDENS FOODAUDENS FOODAUDENS FOODAUDENS FOOD ,,,,    SASASASA.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
6666).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DPROPOSTA RELATIVA A ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DPROPOSTA RELATIVA A ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DPROPOSTA RELATIVA A ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ D''''IMPORTIMPORTIMPORTIMPORT    87878787....875875875875,,,,04040404    € ATORGADA€ ATORGADA€ ATORGADA€ ATORGADA    
PEL SERVEI DPEL SERVEI DPEL SERVEI DPEL SERVEI D''''OCUPACIÓ DE CATALUNYAOCUPACIÓ DE CATALUNYAOCUPACIÓ DE CATALUNYAOCUPACIÓ DE CATALUNYA    ((((SOCSOCSOCSOC)))),,,,    COFINANÇADA EN UNCOFINANÇADA EN UNCOFINANÇADA EN UNCOFINANÇADA EN UN    50505050%%%%    PEL FONSPEL FONSPEL FONSPEL FONS    
SOCIAL EUROPEUSOCIAL EUROPEUSOCIAL EUROPEUSOCIAL EUROPEU    ((((FSEFSEFSEFSE)))),,,,    PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMAPER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMAPER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMAPER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA    """"TREBALL I FORMACIÓTREBALL I FORMACIÓTREBALL I FORMACIÓTREBALL I FORMACIÓ""""    
ADREÇAT A PERSONES EN SITUACIÓ DADREÇAT A PERSONES EN SITUACIÓ DADREÇAT A PERSONES EN SITUACIÓ DADREÇAT A PERSONES EN SITUACIÓ D''''ATUR BENEFICIÀRIES DE RENDA MÍNIMAATUR BENEFICIÀRIES DE RENDA MÍNIMAATUR BENEFICIÀRIES DE RENDA MÍNIMAATUR BENEFICIÀRIES DE RENDA MÍNIMA    
DDDD''''INSERCIÓINSERCIÓINSERCIÓINSERCIÓ    ((((RMIRMIRMIRMI)))),,,,    MOTIVAT PER LMOTIVAT PER LMOTIVAT PER LMOTIVAT PER L ''''ORDRE EMOORDRE EMOORDRE EMOORDRE EMO ////174174174174////2014201420142014,,,,    DEDEDEDE    5555    DE JUNYDE JUNYDE JUNYDE JUNY

1111.... El 12121212    de juny dede juny dede juny dede juny de    2014201420142014    es publicà al DOGC l'Ordre EMOOrdre EMOOrdre EMOOrdre EMO////174/2014174/2014174/2014174/2014,,,,    dededede    5555    de junyde junyde junyde juny,,,,    per la qual 
s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del programa 
Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció, i 
s'obre la convocatòria per a l'any 2014 destinada a entitats locals i a entitats sense ànim de lucre.

2222....    Aquest Programa estableix dos tipus ddos tipus ddos tipus ddos tipus d ''''accionsaccionsaccionsaccions:

- Accions dAccions dAccions dAccions d''''experiència laboralexperiència laboralexperiència laboralexperiència laboral, adreçades a facilitar la pràctica laboral dels participants al Programa 
mitjançant el desenvolupament de treballs de caràcter públic i interès social de competència 
municipal, i que comporta la    contractació dels treballadors a jornada completa durant un períodecontractació dels treballadors a jornada completa durant un períodecontractació dels treballadors a jornada completa durant un períodecontractació dels treballadors a jornada completa durant un període    6666    
mesosmesosmesosmesos....

----    Accions formativesAccions formativesAccions formativesAccions formatives, adreçades al desenvolupament d'una activitat formativa ocupacional transversal 
per part dels participants als projectes d'experiència laboral. Aquesta formació ha de tenir una duradaduradaduradadurada    
mínima demínima demínima demínima de    20202020    hores i màxima dehores i màxima dehores i màxima dehores i màxima de    30303030, i ha de ser realitzada durant el contracte de treball dins ldins ldins ldins l''''horarihorarihorarihorari     
laborallaborallaborallaboral ....

3333.... L'acord de la Junta de Govern LocalJunta de Govern LocalJunta de Govern LocalJunta de Govern Local    de data 25252525    de juny dede juny dede juny dede juny de    2014201420142014 aprovà la nostra    sol·licitud desol·licitud desol·licitud desol·licitud de    
subvenciósubvenciósubvenciósubvenció     per a la realització del Programa “Treball i Formació” per a persones en situació d'atur 
beneficiàries de l'RMI, la contractació d'aquestes persones en cas d'atorgament de la subvenció, la 
realització de les accions formatives, així com la nostra adhesió a la pròrroga de l 'acord signat entre la 
Federació de Municipis de Catalunya, l'Associació Catalana de Municipis, la Comissió Obrera 
Nacional de Catalunya i la Unió General de Treballadors de Catalunya, el qual estableix uns salaris 
homogenis per a les accions d'experiència laboral incloses dins la convocatòria .  

4444.... El    27272727    de juny dede juny dede juny dede juny de    2014201420142014,,,,    presentem la nostra sol·licitud de subvenció al Servei d'Ocupació de 
Catalunya (SOC) de la Generalitat de Catalunya per a la realització de l'esmentat Programa. Ho fem 
mitjançant la plataforma EACAT, amb número de registre de sortida    SSSS////000459000459000459000459----2014201420142014.

5555.... El    15151515    de juliol dede juliol dede juliol dede juliol de    2014201420142014    rebem notificació, també mitjançant EACAT (amb núm. de registre 
d'entrada EEEE////000258000258000258000258----2014201420142014), de la resolució del SOC d'atorgament de la subvenció per a la realització 
del ProgramaProgramaProgramaPrograma    """"Treball i FormacióTreball i FormacióTreball i FormacióTreball i Formació""""    adreçat a persones en situació d'atur beneficiàries de la RMI, per 
import    total 87878787....875875875875,,,,04040404    €€€€....

6666....    La subvenció atorgada permet portar a terme les següents accions:

----    La contractacióLa contractacióLa contractacióLa contractació,,,,    durantdurantdurantdurant    6666    mesos i a jornada completamesos i a jornada completamesos i a jornada completamesos i a jornada completa,,,,    dededede    11111111    persones aturadespersones aturadespersones aturadespersones aturades del municipi 
beneficiàries de la RMI, amb experiència laboral anterior, que reuneixen els requisits descrits a la 
base 5 de l'Ordre EMO/174/2014, de 5 de juny, per a realitzar treballs de foment del civisme en parcsfoment del civisme en parcsfoment del civisme en parcsfoment del civisme en parcs    
i espais públics de Granollersi espais públics de Granollersi espais públics de Granollersi espais públics de Granollers ....
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----    La realitzacióLa realitzacióLa realitzacióLa realització , per part d'aquestes 11 persones, dddd''''accions de formació transversalaccions de formació transversalaccions de formació transversalaccions de formació transversal ....

7777.... D'acord amb la BaseBaseBaseBase    6.56.56.56.5    de lde lde lde l''''Ordre EMOOrdre EMOOrdre EMOOrdre EMO////174/2014174/2014174/2014174/2014,,,,    dededede    5555    de junyde junyde junyde juny,,,,    els contractes de treball 
corresponents a les accions d'experiència laboral s'hauran dddd''''iniciar com a molt tard el diainiciar com a molt tard el diainiciar com a molt tard el diainiciar com a molt tard el dia    31313131    de juliolde juliolde juliolde juliol    
dededede    2014201420142014 i hauran de finalitzar, com a màxim, el 31 de gener de 2015. El Programa es considerarà 
iniciat amb la primera contractació de les accions d 'experiència laboral.

8888.... L'Ajuntament de Granollers ha previst, mitjançant les operacions comptables AFUT númAFUT númAFUT númAFUT núm....    
201400044011201400044011201400044011201400044011     dddd''''importimportimportimport     2222....200200200200,,,,00000000    € i A núm€ i A núm€ i A núm€ i A núm....    201400043957201400043957201400043957201400043957     dddd''''importimportimportimport     2222....500500500500,,,,00000000    €€€€,    crèdit suficient icrèdit suficient icrèdit suficient icrèdit suficient i    
necessarinecessarinecessarinecessari     a finançar la despesa no subvencionable que es pugui generar durant el desenvolupament 
del Programa. Això inclou: la formació en prevenció de riscos laborals, la despesa de roba de treball 
per als perfils laborals que així ho requereixin i les indemnitzacions de cessament o acabament dels 
contractes de treball.

9999.... Vist l'informe, amb data 17171717    de juliol dede juliol dede juliol dede juliol de    2014201420142014, de la responsable del Servei Local d'Ocupació de 
Granollers Mercat, Sra. Elisabeth Martín Saura, pel qual proposa l'acceptació de la subvenció del 
SOC.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Acceptar la subvencióAcceptar la subvencióAcceptar la subvencióAcceptar la subvenció,,,, d'import 87878787....875875875875,,,,04040404    €€€€ atorgada per part del Servei d'Ocupació de 
Catalunya (SOC) de la Generalitat de Catalunya, cofinançada en un 50% pel Fons Social Europeu 
(FSE), per a la realització del ProgramaProgramaProgramaPrograma    """"Treball i FormacióTreball i FormacióTreball i FormacióTreball i Formació""""    adreçat a persones en situació d'atur 
beneficiàries de la renda mínima d'inserció (RMI) amb experiència laboral anterior, regulat per l'Ordre 
EMO/174/2014, de 5 de juny.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Preveure aquest ingrés a l'aplicació HHHH160160160160....45052450524505245052    Generalitat Treball i Formació RMIGeneralitat Treball i Formació RMIGeneralitat Treball i Formació RMIGeneralitat Treball i Formació RMI    14141414----15151515 
del pressupost de l'Ajuntament de Granollers per a l'exercici 2014, mitjançant document comptable 
CIC.

TercerTercerTercerTercer.- Notificar aquesta proposta al Servei d'Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, 
així com als Serveis de Comptabilitat, Recursos Humans i Planificació Econòmica i Control 
Pressupostari de l'Ajuntament de Granollers.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

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

7777).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITSDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITSDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITSDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS    
DE LES OBLIGACIONS AMB LES EMPRESES GAS NATURAL SERVICIOS SDGDE LES OBLIGACIONS AMB LES EMPRESES GAS NATURAL SERVICIOS SDGDE LES OBLIGACIONS AMB LES EMPRESES GAS NATURAL SERVICIOS SDGDE LES OBLIGACIONS AMB LES EMPRESES GAS NATURAL SERVICIOS SDG,,,,    SSSS....AAAA....    I GASI GASI GASI GAS    
NATURAL SNATURAL SNATURAL SNATURAL S....UUUU....RRRR....    SDGSDGSDGSDG,,,,    SSSS....AAAA....    PEL CONCEPTE DE SUBMINISTRAMENT DE GASPEL CONCEPTE DE SUBMINISTRAMENT DE GASPEL CONCEPTE DE SUBMINISTRAMENT DE GASPEL CONCEPTE DE SUBMINISTRAMENT DE GAS,,,,    DEL PERÍODEDEL PERÍODEDEL PERÍODEDEL PERÍODE    
DELDELDELDEL    17171717    DE GENER DEDE GENER DEDE GENER DEDE GENER DE     2014201420142014    ALALALAL    15151515    DDDD''''ABRIL DEABRIL DEABRIL DEABRIL DE    2014201420142014....

Les empreses  Gas Natural Servicios SDG S.A i Gas Natural S.U.R SDG, S.A.   han presentat en les 
dates indicades en la relació annexa a aquest acord,, les factures que es relacionen  pel concepte de 
subministrament de gas durant el període del 17 de gener de 2014 al 15 d'abril de 2014. 

La intervenció municipal ha pogut verificar que les factures presentades corresponen a despeses 
d'exercicis anteriors a 2014 o del mateix exercici però que no han estat tramitades seguint el 
procediment legalment establert i no tenen associada la corresponent operació comptable feta amb 
anterioritat a la data de registre de la factura o bé no consta tramitat el corresponent expedient previ 
d'aprovació de la despesa, per la qual cosa no pot tramitar-se el corresponent reconeixement ordinari 
de l'obligació.
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Consten a l'expedient administratiu l'informe emès pel Director de Manteniment de Ciutat i Seguretat 
en data 9 de juliol de 2014 en el que s'indiquen i justifiquen els motius pels quals la despesa no ha 
estat reconeguda en l'exercici en el que s'ha realitzat o pel qual la tramitació de la despesa no ha 
seguit el procediment legalment establert i en el que queda acreditat que l'objecte de la despesa ha 
estat efectivament realitzat a plena satisfacció del servei municipal .

En concret, en aquest informe s'indica que:

- L'Ajuntament de Granollers no té subscrit contracte amb cap empresa comercialitzadora per aquest 
subministrament.

- D'acord amb la Directiva Europea de mercat interior, l'1 de juliol de 2009 es va liberalitzar la 
distribució i comercialització d'energia. Fins a aquesta data el consumidor només podia contractar el 
subministrament amb una empresa distribuïdora de la seva zona.

- La plaça de gestor energètic no s'ha creat en la plantilla de personal de l'Ajuntament de Granollers 
fins l'any 2014; la manca d'aquesta figura dificultava el poder treballar en la preparació dels plecs 
tècnics per licitar aquest tipus de subministrament .

- En aquestes dates l'Ajuntament de Granollers està treballant en l'elaboració dels plecs administratius 
per treure a concurs o adherir-se a l'Acord Marc de la Gerenalitat per aquest tipus de subministrament.

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

Es comprova l'existència de crèdit suficient i adequat al pressupost de l'exercici corrent, d'acord amb 
els documents comptables que s'adjunten a l'expedient. En concret, existeix consignació 
pressupostària en les partides:

H412.32120.22102 / H430.33000.22102 / H422.34200.22102 / H232.33730.22102 / 
H416.32110.22102 / H422.34210.22102 / H403.23000.22102  / H314.92040.22102 / 
H412.32120.22102 / H441.33721.22102 / H403.23000.22102 / H200.92070.22102 / 
H314.92040.22102 / H419.32210.22102 / H418.32140.22102 i H422.34210.22102 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

Article 60.2 del Real Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol 
sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals en matèria de 
pressupostos, correspon al President de l'entitat local el reconeixement extrajudicial de crèdits, 
sempre que hi hagi dotació pressupostària.

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer ....- Aprovar el reconeixement extrajudicial de les obligacions que s 'indiquen en la relació  annexa 
a aquest acord  presentades per la empresa Gas Natural Servicios SDG S.A. (CIF A-08431090) per un 
import de 10.931,15 euros i l'empresa  Gas Natural S.U.R  SDG, S.A. (CIF A-65067332) per un import 
de 6.219,00 euros, fent un import total de 17.150,15 euros.   

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions que s'inclouen a relació annexa a aquest 
acord, amb càrrec a les partides del Pressupost 2014 que s'indiquen en la mateixa relació.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Notificar aquest acord a Gas Natural Servicios SDG, S.A.  i Gas Natural S.U.R. SDG S,A.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
8888).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A JUSTIFICACIÓ  SUBVENCIÓ REBUDA DURANT LDICTAMEN RELATIU A JUSTIFICACIÓ  SUBVENCIÓ REBUDA DURANT LDICTAMEN RELATIU A JUSTIFICACIÓ  SUBVENCIÓ REBUDA DURANT LDICTAMEN RELATIU A JUSTIFICACIÓ  SUBVENCIÓ REBUDA DURANT L''''ANYANYANYANY    2013201320132013,,,,    PELPELPELPEL    
CONTRACTE PROGRAMACONTRACTE PROGRAMACONTRACTE PROGRAMACONTRACTE PROGRAMA    ----    SIGNAT ENTRE LSIGNAT ENTRE LSIGNAT ENTRE LSIGNAT ENTRE L''''ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LADMINISTRACIÓ GENERAL DE LADMINISTRACIÓ GENERAL DE LADMINISTRACIÓ GENERAL DE L''''ESTAT IESTAT IESTAT IESTAT I        
LLLL''''AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ DE BARCELONAAUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ DE BARCELONAAUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ DE BARCELONAAUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ DE BARCELONA ....

D'acord amb el Contracte Programa,  signat entre l'Administració General de l'Estat i l'Autoritat del 
Transport Metropolità de Barcelona, s'ha de justificar la subvenció rebuda durant l 'any 2013.

L'import que l’ Ajuntament de Granollers havia de rebre per part de l' ATM, segons acord del Comitè 
Executiu de l'AMTU, en concepte de “Pla de Millores del transport col·lectiu urbà” per a l’exercici  2013,  
ha estat de 174.854,04 € que es correspon amb el previst per l’anualitat 2013.

Les actuacions realitzades han estat:

Ampliació del servei L1 fins a assolir una freqüència de pas de 20’
Ampliació servei L1 fins a assolir una freqüència de pas de 30’ els dissabtes
Incorporació de nous Panells SAE a les parades
Adquisició 2 vehicles equipats amb validadora i SAE ( l’exercici 2007) . Un d’ells ha substituït un 
vehicle de reten. 
Adquisició 2 vehicles equipats amb validadora i SAE (l’exercici 2008).

Per acord de Ple de setembre de 2012 -  atesa la pèrdua al voltant del 9% del passatge produïa un 
increment del dèficit del servei que no era assumible per l'Ajuntament -  a partir de l'1 d'octubre de 
2012, es va procedir a:

La reducció de la freqüència de pas de la L1 (Can Gili - Hospital) dels 20' fins als 30'�

La reducció de la cobertura horària del servei, en eliminar les dues primeres expedicions del matí i la �

darrera del vespre de les línies L1, L21 i L22.

Per acord de Ple de 22 de novembre de 2012, pel qual s'aprovava el nou conveni entre els quatre 
Ajuntaments de la conurbació (Granollers, Les Franqueses, la Roca i Canovelles), la Generalitat, 
l'ATM i Sagalés es va tornar a augmentar fins a una freqüència de 20' la L1 en les hores puntes (de 
07.30 a 09.30 h i de 16.30 a 19.00 h).

L'import total de les millores realitzades és de  187.236,82  € :

Ampliació del servei L1 fins a assolir una freqüència de pas de 20’ 53.572,50
Ampliació servei L1 fins a assolir una freqüència de pas de 30’ els dissabtes 47.580,84
Incorporació de nous Pannells SAE a les parades 7.781,68
Adquisició 2 vehicles equipats amb validadora i SAE ( l’exercici 2007) . Un 
d’ells ha substituït un vehicle de reten. 

39.061,80

Adquisició 2 vehicles equipats amb validadora i SAE (l’exercici 2008). 39.240,00

TOTAL  ANUALITAT 2011 187.236,82

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 rebuda per l 'Ajuntament de Granollers durant l'exercici 
2013 dins del Contracte Programa 2011/2012, signat entre l'Administració de l'Estat i l'Autoritat del 
Transport Metropolità de Barcelona del servei de transport de viatgers.
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SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Notificar aquest acord a l'AMTU   " Notificar a les persones interessades aquesta resolució, 
amb l'expressió de la possibilitat d'interposar-hi els recursos corresponents.

APROVAT PER UNANIMITAT
 
9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERODICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERODICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERODICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO    3333    DE LES OBRES DELDE LES OBRES DELDE LES OBRES DELDE LES OBRES DEL    
PROJECTE MODIFICAT DEL PROJECTE DE MILLORA I AMPLIACIÓ DE LA VORERA EST DELPROJECTE MODIFICAT DEL PROJECTE DE MILLORA I AMPLIACIÓ DE LA VORERA EST DELPROJECTE MODIFICAT DEL PROJECTE DE MILLORA I AMPLIACIÓ DE LA VORERA EST DELPROJECTE MODIFICAT DEL PROJECTE DE MILLORA I AMPLIACIÓ DE LA VORERA EST DEL    
CARRER LLEVANTCARRER LLEVANTCARRER LLEVANTCARRER LLEVANT ,,,,    A FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE L ''''EMPRESA SERXAREMPRESA SERXAREMPRESA SERXAREMPRESA SERXAR ,,,,    SAUSAUSAUSAU

1r El 18 de març de 2014, la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte d'obres relatives al 
Projecte de millora i ampliació de la vorera est del carrer Llevantmillora i ampliació de la vorera est del carrer Llevantmillora i ampliació de la vorera est del carrer Llevantmillora i ampliació de la vorera est del carrer Llevant (obra  13/13 [438-UR-11]), 
d'aquesta ciutat, a l'empresa SERXAR SAU, per un import de 218.234,00 euros més 45.829,14 euros 
en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 264.063,14 euros, el que representa una baixa del 
30,54% respecte al pressupost de licitació, establint-se com a termini d'execució 10 setmanes, i amb 
càrrec a la partida pressupostària H330.15100.61906, mitjançant procediment obert amb varis criteris 
d'adjudicació i tramitació ordinària .  Formalitzant-se el contracte d'obres en data 28 de març de 2014.

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

2n El 25 de juny de 2014, la Junta de Govern Local va adjudicar el Projecte Modificat  del contracte 
d'obres del projecte de millora i ampliació de la vorera est del carrer Llevant (obra 13/13 [438-UR-11]), 
per l'import de 260.762,90 € més 54.760,21 euros en concepte del 21 % d'IVA, fent un total de 
315.523,11 euros , a l'empresa SERXAR SAU, amb CIF A-59161158, aprovat per la Junta de Govern 
de data 3 de juny de 2014, i  acceptat per aquesta empresa, representant  un increment del 19,48 % 
de l'import primitiu del contracte inicial .

3r L'empresa SERXAR, SAU ha presentat la factura número 37 de data 9 de juliol de 2014, per un 
import de 90.645,52 euros (IVA inclòs) corresponent a les obres executades de la certificació d'obra 
tercera, del mes de juny, relativa a les obres del Projecte modificat del projecte de millora i ampliaciómillora i ampliaciómillora i ampliaciómillora i ampliació    
de la vorera est del carrer Llevantde la vorera est del carrer Llevantde la vorera est del carrer Llevantde la vorera est del carrer Llevant  (obra  13/13 [438-UR-11]), d'aquesta ciutat.

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

4t Que de la certificació esmentada el Servei d'Obres i Projectes han emès informe favorable en 
data 15 de juliol de 2014.

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

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

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

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer. Aprovar la certificació número 3, de juny de 2014, per un import total de 90.645,52 euros 
(noranta mil sis-cents quaranta-cinc euros amb cinquanta-dos cèntims d'euro), presentada per 
l'empresa SERXAR, SAU, (NIF A59161158) relativa a l'execució de les obres del Projecte modificatProjecte modificatProjecte modificatProjecte modificat    
del projecte dedel projecte dedel projecte dedel projecte de    millora i ampliació de la vorera est del carrer Llevantmillora i ampliació de la vorera est del carrer Llevantmillora i ampliació de la vorera est del carrer Llevantmillora i ampliació de la vorera est del carrer Llevant (obra  13/13 [438-UR-11]), 
d'acord amb els antecedents exposats i els fonaments de drets invocats.
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SegonSegonSegonSegon.... Aprovar el reconeixement de l'obligació que s'inclou a la factura número 37 de data 9 de 
juliol de 2014, per un import de  euros 90.645,52 euros (IVA inclòs), amb càrrec al pressupost de 
l'exercici 2014 (número d'operació comptable O20140051938), presentada per l'empresa SERXAR, 
SAU, corresponent a la certificació tercera de les obres executades durant el mes de juny de 2014 del 
Projecte modificat del projecte de millora i ampliació de la vorera est del carrer Llevant, d'acord amb 
els antecedents exposats i els fonaments de drets invocats. 

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
10101010).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERODICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERODICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERODICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO    4444    ÚLTIMA I DEÚLTIMA I DEÚLTIMA I DEÚLTIMA I DE    
LIQUIDACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DLIQUIDACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DLIQUIDACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DLIQUIDACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE D''''URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LLUÍSURBANITZACIÓ DEL CARRER DE LLUÍSURBANITZACIÓ DEL CARRER DE LLUÍSURBANITZACIÓ DEL CARRER DE LLUÍS    
COMPANYSCOMPANYSCOMPANYSCOMPANYS,,,,    ENTRE LA RONDA SUD I LENTRE LA RONDA SUD I LENTRE LA RONDA SUD I LENTRE LA RONDA SUD I L''''AVINGUDA EUROPAAVINGUDA EUROPAAVINGUDA EUROPAAVINGUDA EUROPA,,,,    A FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE L''''EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA    
ABOLAFIO CONSTRUCCIONS SLABOLAFIO CONSTRUCCIONS SLABOLAFIO CONSTRUCCIONS SLABOLAFIO CONSTRUCCIONS SL ,,,,    AMB UN INCREMENT MENOR ALAMB UN INCREMENT MENOR ALAMB UN INCREMENT MENOR ALAMB UN INCREMENT MENOR AL     10101010%%%%

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

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

2n L'empresa ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, SL, ha presentat la factura número 2014/396 de data 
30 de juny de 2014, per un import de 12.652,07 euros (IVA inclòs) corresponent a les obres 
executades de la certificació d'obra quarta última i de liquidació, del mes de juny, relativa a les obres 
del Projecte d'Urbanització del carrer Lluís CompanysUrbanització del carrer Lluís CompanysUrbanització del carrer Lluís CompanysUrbanització del carrer Lluís Companys,,,,    entre la Ronda Sud i lentre la Ronda Sud i lentre la Ronda Sud i lentre la Ronda Sud i l''''avinguda Europaavinguda Europaavinguda Europaavinguda Europa (obra  
36/13 [379-UR-11]).

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

3r Que de la certificació esmentada el Servei d'Obres i Projectes han emès informe favorable, 
especificant que en el decurs de l'execució de les esmentades obres i que per motius propis de 
l'evolució de les mateixes, s'ha produït un increment en l'amidament de partides existents en el 
projecte aprovat, increment que no supera en cap cas el 10 % del pressupost i que en aquest cas 
representa un 5,39633% d'increment del projecte adjudicat i del preu primitiu del contracte i per tant no  
es necessària l'aprovació prèvia, d'acord amb l'article 234.3 del Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic (RDL 3/2011).  

Que l'import del pressupost executat és de 247.109,02 euros (inclòs el 21% d'IVA), que representa un 
increment de 12.652,07 euros (5,39633%) respecte a l'import adjudicat, que anirà a càrrec de la 
partida pressupostària 2014 H330.15100.60905.

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

L'article 234.3 del  Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 15 de novembre, pel qual s'aprova el text refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic, pel que fa a la introducció de variacions sense necessitat 
d'autorització prèvia sempre que no representin un increment de la despesa superior al 10% del preu 
primitiu del contracte.

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

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer. Aprovar la certificació número 4 última i de liquidació, de juny de 2014, per un import total 
de 12.652,07 euros (dotze mil sis cents cinquanta-dos euros amb set cèntims d'euro), presentada per 
l'empresa ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, SL (NIFB62752316) relativa a l'execució de les obres del 
Projecte d'Urbanització del carrer Lluís CompanysUrbanització del carrer Lluís CompanysUrbanització del carrer Lluís CompanysUrbanització del carrer Lluís Companys,,,,    entre la Ronda Sud i lentre la Ronda Sud i lentre la Ronda Sud i lentre la Ronda Sud i l''''avinguda Europaavinguda Europaavinguda Europaavinguda Europa (obra 
36/13), que representa un increment del 5.39633% del projecte adjudicat i del preu primitiu del 
contracte d'acord amb els antecedents exposats i els fonaments de drets invocats. 

SegonSegonSegonSegon.... Aprovar el reconeixement de l'obligació que s'inclou a la factura número 2014/396 de 
data 30 de juny de 2014, per un import de 12.652,07 euros (IVA inclòs), amb càrrec al pressupost de 
l'exercici 2014 H330.15100.60905, presentada per l'empresa ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, SL, 
corresponent a la certificació quarta, última i de liquidació de les obres executades durant el mes de 
juny de 2014 del Projecte d'urbanització del carrer Lluís Companys, entre la Ronda Sud i l'avinguda 
Europa, d'acord amb els antecedents exposats i els fonaments de drets invocats. 

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
11111111).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE EXECUTIU DEDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE EXECUTIU DEDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE EXECUTIU DEDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE EXECUTIU DE    
REHABILITACIÓ DREHABILITACIÓ DREHABILITACIÓ DREHABILITACIÓ D''''UNA NAU A ROCA UMBERT PER A LA CREACIÓ DUNA NAU A ROCA UMBERT PER A LA CREACIÓ DUNA NAU A ROCA UMBERT PER A LA CREACIÓ DUNA NAU A ROCA UMBERT PER A LA CREACIÓ D''''UN ESPAI DE DANSAUN ESPAI DE DANSAUN ESPAI DE DANSAUN ESPAI DE DANSA    
SALASALASALASALA    1111

L'arquitecta Marta Lorenzo Fernández de xxm arquitectura, promogut per l'Ajuntament de Granollers, 
ha redactat el Projecte executiu de rehabilitació d'una nau a Roca Umbert per a la creació d'un Espai 
de Dansa Sala 1 (obra 56/14), d'aquesta ciutat, així com l'Estudi de Seguretat i Salut, amb un 
pressupost estimat de 247.933,87 euros més 52.066,11 euros en concepte del 21% d'IVA, que fa un 
total de 299.999,98 euros.

Que la nau B de Roca Umbert on està instal·lada la Sala de Concerts i la 1a planta és de titularitat de 
l'Ajuntament de Granollers, ja que és un dels espais que no es van poder adscriure a Granollers 
Audiovisual, SL, segons el detall dels espais no adscrits de Roca Umbert relacionat a l'apartat segon 
de la part dispositiva de l'acord del Ple de la corporació, en sessió celebrada el dia 25 de juny de 
2013, relatiu a l'encomana de gestió unificada dels equipaments de Roca Umbert Fàbrica de les Arts a 
la societat municipal Granollers Audiovisual , SL.
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Que la conservació i rehabilitació de l 'edificació és competència municipal d 'acord amb l'article 25.2.a) 
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l 'administració local.

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

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

D'acord amb allò que estableix el punt 3 de la Resolució d'alcaldia núm. 673/11, de 11 de juny, quan a 
la competència de la Junta de Govern Local en l'aprovació de projectes d'obres  quan el seu import no 
superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en tot cas, els 6.010.121,04 euros, incloses 
les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys .

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER:::: Aprovar inicialment el Projecte de rehabilitació dProjecte de rehabilitació dProjecte de rehabilitació dProjecte de rehabilitació d''''una nau a Roca Umbert per a launa nau a Roca Umbert per a launa nau a Roca Umbert per a launa nau a Roca Umbert per a la    
creació dcreació dcreació dcreació d''''un Espai de Dansa Salaun Espai de Dansa Salaun Espai de Dansa Salaun Espai de Dansa Sala    1111 (obra 56/14), d'aquesta ciutat, així com l'Estudi de Seguretat i 
Salut, amb un pressupost estimat de 247.933,87 euros més la quantitat de 52.066,11 euros 
corresponent al 21% d'IVA, que fa un total de 299.999,98 euros, redactat per l'arquitecta Marta 
Lorenzo Fernández de xxm arquitectura i promogut per l'Ajuntament de Granollers.

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
12121212).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE PLATAFORMA ÚNICA ALDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE PLATAFORMA ÚNICA ALDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE PLATAFORMA ÚNICA ALDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE PLATAFORMA ÚNICA AL    
CARRER CATALUNYACARRER CATALUNYACARRER CATALUNYACARRER CATALUNYA

Els tècnics municipals del Servei d'Obres i Projectes han redactat el Projecte de plataforma única al 
carrer Catalunya (obra núm. 58/14 [751-UR-14]), d'aquesta ciutat, així com l'Estudi bàsic de Seguretat 
i Salut, amb un pressupost de 76.717,54 euros més la quantitat de 16.110,68 euros en concepte del 
21% d'IVA, que fa un total de 92.828,22 euros.

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

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

De conformitat amb allò que disposa l'article 4.2 del Reial Decret del Ministeri de la Presidència núm. 
1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les 
obres de construcció.
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D'acord amb allò que estableix el punt 3 de la Resolució d'alcaldia núm. 673/11, de 11 de juny, quan a 
la competència de la Junta de Govern Local en l'aprovació de projectes d'obres  quan el seu import no 
superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en tot cas, els 6.010.121,04 euros, incloses 
les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys .

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER:::: Aprovar inicialment el Projecte de plataforma única al carrer CatalunyaProjecte de plataforma única al carrer CatalunyaProjecte de plataforma única al carrer CatalunyaProjecte de plataforma única al carrer Catalunya    (obra núm. 
58/14 [751-UR-14]), d'aquesta ciutat, així com l'Estudi bàsic de Seguretat i Salut, amb un pressupost 
de 76.717,54 euros més la quantitat de 16.110,68 euros en concepte del 21% d'IVA, que fa un total de 
92.828,22 euros, redactat pels tècnics municipals del Servei d'Obres i Projectes, d'acord amb els fets 
exposats i fonaments de drets invocats.

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
13131313).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA SEGONA I DARRERA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA SEGONA I DARRERA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA SEGONA I DARRERA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA SEGONA I DARRERA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA    
DE LDE LDE LDE L''''ACTUACIÓ COFINANÇADA PEL FEDERACTUACIÓ COFINANÇADA PEL FEDERACTUACIÓ COFINANÇADA PEL FEDERACTUACIÓ COFINANÇADA PEL FEDER    2007200720072007----2013201320132013,,,,    EIXEIXEIXEIX    4444,,,,    PER A LPER A LPER A LPER A L''''EXECUCIÓ DELEXECUCIÓ DELEXECUCIÓ DELEXECUCIÓ DEL    
PROJECTEPROJECTEPROJECTEPROJECTE    """"AMPLIACIÓ DE LAMPLIACIÓ DE LAMPLIACIÓ DE LAMPLIACIÓ DE L''''ÀMBIT PER A VIANANTS I RENOVACIÓ DE SERVEIS DELÀMBIT PER A VIANANTS I RENOVACIÓ DE SERVEIS DELÀMBIT PER A VIANANTS I RENOVACIÓ DE SERVEIS DELÀMBIT PER A VIANANTS I RENOVACIÓ DE SERVEIS DEL    
CARRER GIRONACARRER GIRONACARRER GIRONACARRER GIRONA ,,,,    ENTRE CARRER ENGINYER I MINETESENTRE CARRER ENGINYER I MINETESENTRE CARRER ENGINYER I MINETESENTRE CARRER ENGINYER I MINETES " (" (" (" (CERTIFICACIONSCERTIFICACIONSCERTIFICACIONSCERTIFICACIONS     7777----2222    AAAA    9999----2222))))

1r En data 20 de juny de 2012 es va publicar al DOGC la Resolució GRI/1184/2012, de 12 de juny, 
sobre la selecció d'operacions dels ens locals susceptibles de cofinançament pel FEDER Catalunya 
2007-2013, eixos 2 i 4 (DOGC núm. 6153).

La Direcció General d'Administració Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals  
de la Generalitat de Catalunya va notificar que el projecte anomenat "Ampliació de l'àmbit per a 
vianants i renovació de serveis del carrer Girona, entre carrer Enginyer i Minetes", ha estat 
seleccionat amb una subvenció de 493.761,12 euros per part de FEDER, període 2007-2013, 
inclosa dins l'eix 4 (desenvolupament local i urbà), amb una taxa de cofinançament del 50%, sobre 
una depesa elegible de 987.522,24 euros.

2n L'Ajuntament de Granollers, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 17 de juliol de 
2012, va acceptar la referida subvenció de FEDER, per un import de 493.761,12 euros , sobre una 
despesa elegible de 987.522,24 euros.  

3r Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 23 d'octubre de 2012, es va aprovar inicialment 
el Projecte executiu dProjecte executiu dProjecte executiu dProjecte executiu d''''Ampliació de lAmpliació de lAmpliació de lAmpliació de l''''àmbit per a vianants i renovació dels serveis del carrer Gironaàmbit per a vianants i renovació dels serveis del carrer Gironaàmbit per a vianants i renovació dels serveis del carrer Gironaàmbit per a vianants i renovació dels serveis del carrer Girona    
de Granollersde Granollersde Granollersde Granollers (obra 08/12), amb un pressupost estimat d'1.977.101,75 euros més la quantitat de 
415.191,37 euros corresponent al 21% d'IVA, que fa un total de 2.392.293,12 euros, redactat pels 
tècnics municipals d'Obres i Projectes de l'Ajuntament de Granollers, el qual s'executarà en una fase 
d'acord amb els desglossament per trams següents:

Tram ATram ATram ATram A: execució de l'obra del carrer Girona entre els carrers d'Agustí Vinyamata i de l'Enginyer, 
amb un cost estimat de 583.220,17 euros més 122.476,24 euros en concepte del 21% 
d'IVA, que fa un total de 705.696,41 euros.

Tram BTram BTram BTram B: execució de l'obra del carrer Girona entre els carrers de l 'Enginyer i de les Minetes, amb un 
cost estimat de 870.939,99 euros més 182.897,40 euros en concepte del 21% d'IVA, que fa 
un total de 1.053.837,39 euros.
Aquest tram està cofinançat pel FEDERFEDERFEDERFEDER per al període 2007-2013, inclòs dins l'eix 4 
(desenvolupament local i urbà), per un import de 493493493493....761761761761,,,,12121212    euroseuroseuroseuros, sobre una despesa 
elegible de 987.522,24 euros. 
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Tram CTram CTram CTram C: execució de l'obra del carrer Girona entre els carrers de les Minetes i de Francesc Ribas, 
amb un cost estimat de 522.941,59 euros més 109.817,73 euros en concepte del 21% 
d'IVA, que fa un total de 632.759,32 euros.

Que l'Ajuntament de Granollers té la competència pròpia en matèria d'infraestructura viària de 
titularitat municipal, d'acord amb l'article 25.2 d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de règim 
local.

4t En data 12 de març de 2013, la Junta de Govern Local va adjudicar a l'empresa OBRES I 
SERVEIS ROIG, SA, el contracte d'obres per a l'execució de les obres de l'esmentat projecte executiu, 
per un import de 1.393.224,88 euros més 292.577,22 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total 
de 1.685.802,10 euros, el que representa una baixa del  29,53% respecte al pressupost de licitació, i 
amb un termini d'execució de 9 mesos, comptats a partir de la data de comprovació del replanteig, 
mitjançant procediment obert amb varis criteris d 'adjudicació i tramitació ordinària .

El preu de la contracta desglossat per trams de les obres del carrer Girona és el següent :

Trams de lTrams de lTrams de lTrams de l ''''obra cobra cobra cobra c////    GironaGironaGironaGirona Base ImposableBase ImposableBase ImposableBase Imposable
IVAIVAIVAIVA    

((((21212121%)%)%)%)
TOTALTOTALTOTALTOTAL

TRAM ATRAM ATRAM ATRAM A
(entre c/ Agustí Vinyamata i Enginyer)

410.983,33 € 86.306,31 € 497497497497....290290290290,,,,44444444    €€€€

TRAM BTRAM BTRAM BTRAM B
(entre c/ Enginyer i Minetes)

613.734,36 € 128.884,22 € 742742742742....618618618618,,,,57575757    €€€€

TRAM CTRAM CTRAM CTRAM C
(entre c/ Enginyer i Francesc Ribas)

368.506,70 € 77.386,41 € 445445445445....893893893893,,,,11111111    €€€€

En data 2 d'abril de 2013 es va signar l'acta de comprovació del replanteig i autorització d'inici de 
l'obra.

5è Que l'execució de les obres del Projecte executiu dProjecte executiu dProjecte executiu dProjecte executiu d''''Ampliació de lAmpliació de lAmpliació de lAmpliació de l''''àmbit per a vianants iàmbit per a vianants iàmbit per a vianants iàmbit per a vianants i    
renovació dels serveis del carrer Gironarenovació dels serveis del carrer Gironarenovació dels serveis del carrer Gironarenovació dels serveis del carrer Girona    de Granollersde Granollersde Granollersde Granollers (obra 08/12) està cofinançat per la Diputació 
de Barcelona, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015" (codi XGL 13/X/96321).

Que l'execució de les obres del tram B, comprès entre els carrers d l'Enginyer i de les Minetes de 
l'esmentat Projecte executiu està cofinançat pel FEDER, per al període 2007-2013, inclòs dins l'eix 4 
(desenvolupament local i urbà).

6è Que d'acord amb el que estableix l'apartat 16.1 de l'Annex de les Bases reguladores per 
seleccionar operacions dels ens locals susceptibles de cofinançament pel FEDER Catalunya 
2007-2013, eixos 2 i 4, especifica que a mesura que s'executin les operacions, els ens beneficiaris 
certificaran de manera semestral a través d'EACAT (www.eacat.cat) els pagaments efectivament 
realitzats a proveïdors i informaran sobre el conjunt d 'indicadors requerits.

7è En data 26 de febrer de 2014 es va trametre la primera justificació econòmica referida a 30 de 
desembre de 2013, corresponent a les despeses de les certificacions d'obres 1-2 a 6-2,  executades 
del projecte executiu corresponent al tram B, entre els carrers de l'Enginyer i de les Minetes, 
cofinançat pel FEDER, per un import total justificat de 503.644,87 euros, mitjançant l'aplicació 
informàtica Sistema Integral de Gestió dels Fons Estructurals de Catalunya . 

La Junta de Govern Local de data 11 de març de 2014 va aprovar l'esmentada primera justificació 
econòmica de l'actuació cofinançada pel FEDER.

8è Que segons consta a la Tresoreria municipal, entre els dies 31 de gener al 10 de març de 2014, 
es va realitzar el pagament a l'adjudicatari de les obres l'empresa OBRES I SERVEIS ROIG, SA, de 
les obligacions reconegudes corresponents a les factures de les certificacions d 'obres (núm. 7-2 a 9-2) 
emeses per l'execució de les obres del tram B, comprès entre els carrers de l'Enginyer i de les 
Minetes del projecte executiu cofinançat pel FEDER, per un import total executat de 238238238238....973973973973,,,,69696969    euroseuroseuroseuros 
(inclòs el 21% d'IVA).

9è El 30 de juny de 2014, mitjançant l'aplicació informàtica Sistema Integral de Gestió dels Fons 
Estructurals de Catalunya - SIFECAT-, es va trametre la segona i darrera justificació econòmica 
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referida a 30 de juny de 2014, corresponent a les despeses de les certificacions d'obres 7-2 a 9-2,  
executades del projecte executiu corresponent al tram B, entre els carrers de l'Enginyer i de les 
Minetes,  cofinançat pel FEDER, per un import total justificat de 238.973.69 euros, i adjuntant la 
documentació requerida (factures justificatives de les despeses; les notificacions a l 'adjudicatari de les 
transferències emeses, i les justificacions de l 'entitat bancària del pagament efectuat).

Que amb aquesta darrera justificació econòmica de l'actuació cofinançada pel FEDER s'han justificat 
les certificacions d'obra emeses en el Projecte anomenat "Ampliació de l'àmbit per a vianants i 
renovació de serveis del carrer Girona, entre el carrer d'Enginyer i de Minetes" - Tram 2, per un import 
total d'execució de 742.618,56 euros (IVA inclòs).

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

De conformitat amb el que estableix l'article 16 de les Bases reguladores per seleccionar operacions 
dels ens locals susceptibles de cofinançament pel FEDER Catalunya, per al període 2007-2013, eixos 
2 i 4, aprovades per l'Ordre GRI/8/2012, de 26 de gener, publicades al DOGC núm. 6057, de 1 de 
febrer de 2012, pel que fa al termini i forma de justificació de les operacions cofinançades . 

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer :::: Aprovar la segona i darrera justificació econòmica de la subvenció atorgada pel FEDER 
2007-2013, eix 4, referida a 31 de desembre de 2013, corresponen als pagaments efectivament 
realitzats a l'empresa OBRES I SERVEIS ROIG, SA, adjudicatària de les obres d'execució del 
Projecte executiu dProjecte executiu dProjecte executiu dProjecte executiu d''''Ampliació de lAmpliació de lAmpliació de lAmpliació de l''''àmbit per a vianants i renovació dels serveis del carrer Gironaàmbit per a vianants i renovació dels serveis del carrer Gironaàmbit per a vianants i renovació dels serveis del carrer Gironaàmbit per a vianants i renovació dels serveis del carrer Girona    dededede    
GranollersGranollersGranollersGranollers , per les certificacions d'obres núm. 7-2 a 9-2  emeses per l'execució de les obres del tram 
B, comprès entre els carrers de l'Enginyer i de les Minetes de l'esmentat projecte, per un import total 
executat de 238238238238....973973973973,,,,69696969    euroseuroseuroseuros (inclòs el 21% d'IVA), i que van ser justificades mitjançant la plataforma 
informàtica SIFECAT el darrer dia 30 de juny de 2014, amb la càrrega de la documentació justificativa 
requerida (factures justificatives de les despeses; les notificacions a l 'adjudicatari de les transferències 
emeses, i les justificacions de l 'entitat bancària del pagament efectuat).

SegonSegonSegonSegon:::: Notificar aquest acord a la Comptabilitat municipal .  

APROVAT PER UNANIMITAT
 
14141414).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA GENERALITAT DEDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA GENERALITAT DEDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA GENERALITAT DEDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA GENERALITAT DE    
CATALUNYA PER A LCATALUNYA PER A LCATALUNYA PER A LCATALUNYA PER A L''''ACTUACIÓ ANOMENADA ADQUISICIÓ DE VEHICLES NOUS DE BAIXESACTUACIÓ ANOMENADA ADQUISICIÓ DE VEHICLES NOUS DE BAIXESACTUACIÓ ANOMENADA ADQUISICIÓ DE VEHICLES NOUS DE BAIXESACTUACIÓ ANOMENADA ADQUISICIÓ DE VEHICLES NOUS DE BAIXES    
EMISSIONS PER A LA FLOTA MUNICIPALEMISSIONS PER A LA FLOTA MUNICIPALEMISSIONS PER A LA FLOTA MUNICIPALEMISSIONS PER A LA FLOTA MUNICIPAL,,,,    EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEEN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEEN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEEN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE    
SUBVENCIONS PER AL PERÍODESUBVENCIONS PER AL PERÍODESUBVENCIONS PER AL PERÍODESUBVENCIONS PER AL PERÍODE    2013201320132013----2014201420142014    A ENS LOCALS DE CATALUNYA PER ALA ENS LOCALS DE CATALUNYA PER ALA ENS LOCALS DE CATALUNYA PER ALA ENS LOCALS DE CATALUNYA PER AL    
DESENVOLUPAMENT DDESENVOLUPAMENT DDESENVOLUPAMENT DDESENVOLUPAMENT D ''''ACTUACIONS CONTRA EL CANVI CLIMÀTICACTUACIONS CONTRA EL CANVI CLIMÀTICACTUACIONS CONTRA EL CANVI CLIMÀTICACTUACIONS CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC     ((((TESTESTESTES////1947194719471947////2013201320132013))))

1r El Diari Oficial de la Generalitat número 6285, de 3 de gener de 2013, va publicar la Resolució 
TES/2899/2012, de 24 de desembre, per la qual es convoquen les subvencions per a l'any 2013 a ens 
locals de Catalunya per al desenvolupament d'actuacions contra el canvi climàtic .

2n L'Ajuntament de Granollers, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de  data 29 de gener 
de 2013, va sol·licitar al Departament de Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya una subvenció 
de    16161616....436436436436,,,,08080808    euroseuroseuroseuros (inclòs 21% d'IVA) per a l'actuació d'adquisició de vehicles nous de baixesadquisició de vehicles nous de baixesadquisició de vehicles nous de baixesadquisició de vehicles nous de baixes    
emissions per a la flota municipalemissions per a la flota municipalemissions per a la flota municipalemissions per a la flota municipal , corresponent al 40% del cost de les actuacions subvencionables 
de l'actuació, inclosa en el concepte Adquisició de vehicles elèctrics o híbrids nous matriculables per a 
la flota municipal (2.1.1), en el marc de l'esmentada convocatòria.

3r En data 26 de setembre de 2013 es va publicar al DOGC número 6467 la Resolució 
TES/1947/2013, de 19 de setembre, de segona modificació de la Resolució TES/2899/2012, de 24 de 
desembre per la qual es modifica el període de la convocatòria de subvencions ampliat per als anys 
2013-2014, així com el termini per executar les actuacions de la base 2.1 de l'Ordre TES/422/2012, de 
17 de desembre, que va de l'1 de gener de 2013 al 30 de setembre de 2014. També obre un nou 



20

període de sol·licituds.

4t El 29 de gener de 2013, la Junta de Govern Local va aprovar la Declaració de modificacióDeclaració de modificacióDeclaració de modificacióDeclaració de modificació del 
calendari de realització de les actuacions de la sol·licitud de subvenció aprovada per la Junta de 
Govern Local de data 29 de gener de 2013 i presentada en el termini establert per la Resolució 
TES/1947/2013.

5è El 4 de juliol de 2014, l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic notifica a aquest ajuntament la 
Resolució del secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat, de data 30 de juny de 2014, relativa a 
l'atorgament d'una subvenció per a la realització de l'actuació Adquisició de vehicles nous de baixes 
emissions per a la flota de l'Ajuntament de Granollers (codi expedient CCB0412013) per un import 
atorgat de 16.436,08 euros i una inversió a justificar de 41.090,19 euros, en el marc de la convocatòria 
de subvencions per al període 2013-2014 a ens locals de Catalunya per al desenvolupament 
d'actuacions contra el canvi climàtic  (Resolució TES/2899/2012, de 24 de desembre).

Respecte a l'acceptació de lacceptació de lacceptació de lacceptació de l''''ajutajutajutajut, a l'apartat vuitè de la part resolutiva de l'esmentada resolució,  
estableix que s'entendran acceptats pels ens destinataris si en el termini màxim de 20 dies 
comptadors a partir de l'endemà de la notificació de la resolució, no han manifestat expressament la 
seva renúncia. 

Així mateix, el cap de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic informa que, tot i que a la Resolució 
annexa figura que el termini d'execució i justificació finalitza el 30 de setembre de 2014, s'està 
tramitant la modificació de la convocatòria per tal que ambdós terminis siguin prorrogats fins al 14 de 
novembre de 2014.

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

D'acord amb la Resolució TES/1947/2013, de 19 de setembre, de segona modificació de la Resolució 
TES/2899/2012, de 24 de desembre, per la qual es fa pública la convocatòria de subvencions per a 
l'any 2013 a ens locals de Catalunya per al desenvolupament d'actuacions contra el canvi climàtic 
(publicada al DOGC núm. 6467, de 26 de setembre de 2013).

D'acord amb l'Ordre TES/422/2012, de 17 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores 
de les subvencions a ens locals de Catalunya per al desenvolupament d'actuacions contra el canvi 
climàtic (DOGC núm. 6280, de 24 de desembre de 2012).

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer.: Acceptar l'ajut econòmic de 16.436,08 euros, d'acord amb les condicions establertes, 
atorgat per la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per a 
l'actuació  per a la realització de l'actuació Adquisició de vehicles nous de baixes emissions per a la 
flota de l'Ajuntament de Granollers (codi expedient CCB0412013) per un import atorgat de 16.436,08 
euros i una inversió a justificar de 41.090,19 euros, en el marc de la convocatòria de subvencions per 
al període 2013-2014 a ens locals de Catalunya per al desenvolupament d'actuacions contra el canvi 
climàtic (Resolució TES/2899/2012, de 24 de desembre), que s'imputarà a la partida d'ingressos del 
pressupost 2014 H352.75010 Generalitat adquisició vehicles de baixes emissions, d'acord amb els 
fets exposats i els fonaments de drets invocats.

SegonSegonSegonSegon:::: Notificar aquest acord al Servei de Comptabilitat de l'Ajuntament de Granollers i a la 
Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya .

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

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

15151515).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR L''''ADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTREADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTREADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTREADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE    
EL DEPARTAMENT DEL DEPARTAMENT DEL DEPARTAMENT DEL DEPARTAMENT D''''ENSENYAMENT I LENSENYAMENT I LENSENYAMENT I LENSENYAMENT I L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL PROJECTEAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL PROJECTEAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL PROJECTEAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL PROJECTE    
DDDD''''ATENCIÓ EDUCATIVA A LA DIVERSITAT DE LATENCIÓ EDUCATIVA A LA DIVERSITAT DE LATENCIÓ EDUCATIVA A LA DIVERSITAT DE LATENCIÓ EDUCATIVA A LA DIVERSITAT DE L''''ALUMNAT DALUMNAT DALUMNAT DALUMNAT D''''EDUCACIÓ SECUNDARIA DELEDUCACIÓ SECUNDARIA DELEDUCACIÓ SECUNDARIA DELEDUCACIÓ SECUNDARIA DEL    
MUNICIPIMUNICIPIMUNICIPIMUNICIPI ,,,,    EN EL MARC DELS PROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAREN EL MARC DELS PROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAREN EL MARC DELS PROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAREN EL MARC DELS PROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR,,,,    A TRAVÉSA TRAVÉSA TRAVÉSA TRAVÉS    
DEL PROJECTE MAGRANER DE LDEL PROJECTE MAGRANER DE LDEL PROJECTE MAGRANER DE LDEL PROJECTE MAGRANER DE L''''INSTITUT ESCOLA MUNICIPAL DEL TREBALL PER ALSINSTITUT ESCOLA MUNICIPAL DEL TREBALL PER ALSINSTITUT ESCOLA MUNICIPAL DEL TREBALL PER ALSINSTITUT ESCOLA MUNICIPAL DEL TREBALL PER ALS    
CURSOS ACADÈMICSCURSOS ACADÈMICSCURSOS ACADÈMICSCURSOS ACADÈMICS     2014201420142014////15151515    IIII    2015201520152015////16161616

Amb data 11 de juliol de 2012 es va signar un conveni de col·laboració entre el Departament 
d'Ensenyament i l'Ajuntament de Granollers per al projecte MAGRANER d'atenció educativa a la 
diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria de l'Institut Escola Municipal del Treball .

A la clàusula novena del conveni es preveu la seva durada per als cursos acadèmics 2012-13 i 
2013-14 amb la possibilitat de pròrroga.

Tant el Departament d'Ensenyament com l'Ajuntament de Granollers valoren positivament el 
funcionament d'aquest projecte d'atenció a la diversitat a l'hora de donar suport als alumnes de tercer 
curs de l'educació secundària obligatòria del municipi que presenten dificultats d'aprenentatge, 
desmotivació greu, perill d'absentisme acadèmic, problemes de conducta i que precisen d'actuacions 
individualitzades i adaptacions substancials del currículum per a la seva integració escolar, social i 
laboral.

L'Ajuntament de Granollers ha manifestat el seu interès en donar continuïtat a les actuacions previstes 
en el marc d'aquest conveni, per tal de donar una millor resposta a les necessitats educatives dels 
alumnes del municipi.

La signatura d'aquesta addenda no suposa un increment de despesa per a l'Ajuntament de Granollers.

Per tot el el que s'ha expressat més amunt i per tal d'afavorir l'èxit escolar a alumnes que precisen de 
projectes específics i per millorar el procés de transició de l 'escola al món del treball.

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

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

Llei Catalana d'Educació del 12/2009 del 10 de juliol, en el seu article 159.3 diu que correspon �

als Ajuntaments:
a. Quart. La programació dels ensenyaments de formació professional i la coordinació amb 
l'entorn territorial i empresarial, i el foment de la implicació dels agents territorials i socials en 
el compromís educatiu de tota la societat.

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 l'addenda del conveni de col·laboració entre el Departament d'Ensenyament i 
l'Ajuntament de Granollers per al projecte d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació 
secundaria del municipi, en el marc dels programes de diversificació curricular, a través del projecte 
MAGRANER de l'Institut Escola Municipal del Treball per als cursos acadèmics 2014/15 i 2015/16, 
que es transcriu literalment a continuació:

""""ADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D''''ENSENYAMENT IENSENYAMENT IENSENYAMENT IENSENYAMENT I    
LLLL''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL PROJECTE MAGRANER DAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL PROJECTE MAGRANER DAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL PROJECTE MAGRANER DAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL PROJECTE MAGRANER D''''ATENCIÓ EDUCATIVA A LAATENCIÓ EDUCATIVA A LAATENCIÓ EDUCATIVA A LAATENCIÓ EDUCATIVA A LA    
DIVERSITAT DE LDIVERSITAT DE LDIVERSITAT DE LDIVERSITAT DE L''''ALUMNAT DALUMNAT DALUMNAT DALUMNAT D''''EDUCACIÓ SECUNDÀRIA DEL MUNICIPI EN EL MARC DELSEDUCACIÓ SECUNDÀRIA DEL MUNICIPI EN EL MARC DELSEDUCACIÓ SECUNDÀRIA DEL MUNICIPI EN EL MARC DELSEDUCACIÓ SECUNDÀRIA DEL MUNICIPI EN EL MARC DELS    
PROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULARPROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULARPROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULARPROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR     

Barcelona,

REUNITSREUNITSREUNITSREUNITS::::

PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYAPEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYAPEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYAPEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

La senyora Teresa Pijoan i Balcells, directora general d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat del 
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Departament d'Ensenyament, nomenada pel Decret 169/2011 de 18 de gener, i actuant en l'exercici de les 
facultats delegades per Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol de 2011, de delegació de competències 
de la persona titular del Departament d'Ensenyament en diversos òrgans del Departament (DOGC núm. 
5930, de 28.7.2011).

PER LPER LPER LPER L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS

El senyor Josep Mayoral i Antigas, alcalde de Granollers, en virtut de les facultats atribuïdes per l 'article 53.1 
del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril.
 
EXPOSENEXPOSENEXPOSENEXPOSEN:

Que amb data 11 de juliol de 2012 es va signar el conveni de col·laboració entre el Departament 
d'Ensenyament i l'Ajuntament de Granollers per al projecte MAGRANER d'atenció educativa a la diversitat 
de l'alumnat d'educació secundària obligatòria de l 'institut Escola Municipal del Treball.

Que aquest conveni de col·laboració ha estat vigent durant els cursos acadèmics  2012/13 i 2013/14.

Que tant el Departament d'Ensenyament com l'Ajuntament de Granollers valoren positivament el 
funcionament d'aquest projecte d'atenció a la diversitat a l'hora de donar suport als alumnes des del tercer 
curs de l'educació secundària obligatòria que presenten dificultats d'aprenentatge, desmotivació greu, perill 
d'absentisme acadèmic, problemes de conducta i que precisen d'actuacions individualitzades i adaptacions 
substancials del currículum per a la seva integració escolar , social i laboral.

Que l'Ajuntament de Granollers ha manifestat el seu interès en donar continuïtat a les actuacions previstes 
en el marc d'aquest conveni, per tal de donar una millor resposta a les necessitats educatives dels alumnes 
del municipi.

Per tot això, ambdues parts, reconeixent-se mútua capacitat per actuar, 

ACORDENACORDENACORDENACORDEN: 

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.- Prorrogar el conveni de col·laboració entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya i l'Ajuntament de Granollers en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat 
d'ensenyament secundari obligatori, a través del projecte MAGRANER, per als cursos acadèmics 2014/15 i 
2015/16."

 
SEGON. Notificar aquest acord al Departament d'Ensenyament de la Generalitat i a l'Institut de 
l'Escola Municipal del Treball .

TERCER.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 APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR L''''ADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTREADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTREADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTREADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE    
EL DEPARTAMENT DEL DEPARTAMENT DEL DEPARTAMENT DEL DEPARTAMENT D''''ENSENYAMENT I LENSENYAMENT I LENSENYAMENT I LENSENYAMENT I L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL PROJECTEAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL PROJECTEAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL PROJECTEAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL PROJECTE    
DDDD''''ATENCIÓ EDUCATIVA A LA DIVERSITAT DE LATENCIÓ EDUCATIVA A LA DIVERSITAT DE LATENCIÓ EDUCATIVA A LA DIVERSITAT DE LATENCIÓ EDUCATIVA A LA DIVERSITAT DE L''''ALUMNAT DALUMNAT DALUMNAT DALUMNAT D''''EDUCACIÓ SECUNDARIA DELEDUCACIÓ SECUNDARIA DELEDUCACIÓ SECUNDARIA DELEDUCACIÓ SECUNDARIA DEL    
MUNICIPIMUNICIPIMUNICIPIMUNICIPI ,,,,    EN EL MARC DELS PROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAREN EL MARC DELS PROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAREN EL MARC DELS PROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAREN EL MARC DELS PROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR,,,,    A TRAVÉSA TRAVÉSA TRAVÉSA TRAVÉS    
DEL PROJECTE CERCISDEL PROJECTE CERCISDEL PROJECTE CERCISDEL PROJECTE CERCIS::::    TASTET DTASTET DTASTET DTASTET D''''OFICIS DE LOFICIS DE LOFICIS DE LOFICIS DE L''''INSTITUT ANTONI CUMELLA PER ALSINSTITUT ANTONI CUMELLA PER ALSINSTITUT ANTONI CUMELLA PER ALSINSTITUT ANTONI CUMELLA PER ALS    
CURSOS ACADÈMICSCURSOS ACADÈMICSCURSOS ACADÈMICSCURSOS ACADÈMICS     2014201420142014////15151515    IIII    2015201520152015////16161616

Amb data 29 de setembre de 2010 es va signar el conveni de col·laboració entre el Departament 
d'Ensenyament i l'Ajuntament de Granollers per al projecte CERCIS: TASTET D'OFICIS d'atenció 
educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria de l 'institut Antoni Cumella.

A la clàusula novena del conveni es preveu la seva durada per als cursos acadèmics 2010-11 i 
2011-12 amb la possibilitat de pròrroga.

Amb data 11 de juliol de 2012 es va signar l'addenda al conveni de col·laboració que, al punt primer de 
la part dispositiva s'aprova prorrogar el conveni per als cursos acadèmics 2012-13 i 213-14.

Tant el Departament d'Ensenyament com l'Ajuntament de Granollers valoren positivament el 
funcionament d'aquest projecte d'atenció a la diversitat a l'hora de donar suport als alumnes de tercer 
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curs de l'educació secundària obligatòria del municipi que presenten dificultats d'aprenentatge, 
desmotivació greu, perill d'absentisme acadèmic, problemes de conducta i que precisen d'actuacions 
individualitzades i adaptacions substancials del currículum per a la seva integració escolar, social i 
laboral.

L'Ajuntament de Granollers ha manifestat el seu interès en donar continuïtat a les actuacions previstes 
en el marc d'aquest conveni, per tal de donar una millor resposta a les necessitats educatives dels 
alumnes del municipi.

La signatura d'aquesta addenda no suposa un increment de despesa per a l'Ajuntament de Granollers.

Per tot el el que s'ha expressat més amunt i per tal d'afavorir l'èxit escolar a alumnes que precisen de 
projectes específics i per millorar el procés de transició de l 'escola al món del treball.

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

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

Llei Catalana d'Educació del 12/2009 del 10 de juliol, en el seu article 159.3 diu que correspon �

als Ajuntaments:
a. Quart. La programació dels ensenyaments de formació professional i la coordinació amb 
l'entorn territorial i empresarial, i el foment de la implicació dels agents territorials i socials en 
el compromís educatiu de tota la societat.

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 l'addenda del conveni de col·laboració entre el Departament d'Ensenyament i 
l'Ajuntament de Granollers per al projecte d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació 
secundaria del municipi, en el marc dels programes de diversificació curricular, a través del projecte 
CERCIS: TASTET D’OFICIS de l'Institut Antoni Cumella per als cursos acadèmics 2014/15 i 
2015/16, que es transcriu literalment a continuació:

""""ADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D''''ENSENYAMENT IENSENYAMENT IENSENYAMENT IENSENYAMENT I    
LLLL''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL PROJECTE MAGRANER DAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL PROJECTE MAGRANER DAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL PROJECTE MAGRANER DAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL PROJECTE MAGRANER D''''ATENCIÓ EDUCATIVA A LAATENCIÓ EDUCATIVA A LAATENCIÓ EDUCATIVA A LAATENCIÓ EDUCATIVA A LA    
DIVERSITAT DE LDIVERSITAT DE LDIVERSITAT DE LDIVERSITAT DE L''''ALUMNAT DALUMNAT DALUMNAT DALUMNAT D''''EDUCACIÓ SECUNDÀRIA DEL MUNICIPI EN EL MARC DELSEDUCACIÓ SECUNDÀRIA DEL MUNICIPI EN EL MARC DELSEDUCACIÓ SECUNDÀRIA DEL MUNICIPI EN EL MARC DELSEDUCACIÓ SECUNDÀRIA DEL MUNICIPI EN EL MARC DELS    
PROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULARPROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULARPROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULARPROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR     

Barcelona,

REUNITSREUNITSREUNITSREUNITS::::

PEL DEPARTAMENT DPEL DEPARTAMENT DPEL DEPARTAMENT DPEL DEPARTAMENT D ''''ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYAENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYAENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYAENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

La senyora Teresa Pijoan i Balcells, directora general d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat del 
Departament d'Ensenyament, nomenada pel Decret 169/2011 de 18 de gener, i actuant en l'exercici de les 
facultats delegades per Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol de 2011, de delegació de competències 
de la persona titular del Departament d'Ensenyament en diversos òrgans del Departament (DOGC núm. 
5930, de 28.7.2011).

PER LPER LPER LPER L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS

El senyor Josep Mayoral i Antigas, alcalde de Granollers, en virtut de les facultats atribuïdes per l 'article 53.1 
del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril.
 
EXPOSENEXPOSENEXPOSENEXPOSEN:

Que amb data 29 de setembre de 2010 es va signar el conveni de col·laboració entre el Departament 
d'Ensenyament i l'Ajuntament de Granollers per al projecte CERCIS: TASTET D'OFICIS d'atenció educativa 
a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria de l 'institut Antoni Cumella.

Que aquest conveni de col·laboració ha estat vigent durant els cursos acadèmics 2010-2011, 2011-2012, 
2012-2013 i 2013-2014.
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Que tant el Departament d'Ensenyament com l'Ajuntament de Granollers valoren positivament el 
funcionament d'aquest projecte d'atenció a la diversitat a l'hora de donar suport als alumnes des del tercer 
curs de l'educació secundària obligatòria que presenten dificultats d'aprenentatge, desmotivació greu, perill 
d'absentisme acadèmic, problemes de conducta i que precisen d'actuacions individualitzades i adaptacions 
substancials del currículum per a la seva integració escolar , social i laboral.

Que l'Ajuntament de Granollers ha manifestat el seu interès en donar continuïtat a les actuacions previstes 
en el marc d'aquest conveni, per tal de donar una millor resposta a les necessitats educatives dels alumnes 
del municipi.

Per tot això, ambdues parts, reconeixent-se mútua capacitat per actuar, 

ACORDENACORDENACORDENACORDEN: 

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.- Prorrogar el conveni de col·laboració entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya i l'Ajuntament de Granollers en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat 
d'ensenyament secundari obligatori, a través del projecte CERCIS: TASTET D'OFICIS, per als cursos 
acadèmics 2014-2015 i 2015-2016."

SEGON. Notificar aquest acord al Departament d'Ensenyament de la Generalitat i a l'Institut Antoni 
Cumella.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
17171717).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A MODIFICAR LDICTAMEN RELATIU A MODIFICAR LDICTAMEN RELATIU A MODIFICAR LDICTAMEN RELATIU A MODIFICAR L''''ERROR MATERIAL AL CONVENI DEERROR MATERIAL AL CONVENI DEERROR MATERIAL AL CONVENI DEERROR MATERIAL AL CONVENI DE    
COL·LABORACIÓ AMB LCOL·LABORACIÓ AMB LCOL·LABORACIÓ AMB LCOL·LABORACIÓ AMB L ''''ENTITAT CASAL DEL MESTREENTITAT CASAL DEL MESTREENTITAT CASAL DEL MESTREENTITAT CASAL DEL MESTRE

La Junta de Govern Local de data 17 de juny de 2014 va aprovar l'atorgament d'una subvenció 
nominativa i del conveni de col·laboració amb l'entitat Casal del Mestre que regula l'atorgament 
d'aquesta subvenció.

Un cop s'ha passat el conveni a la seva signatura, l'entitat Casal del Mestre observa que al punt vuitè, 
que fa referència a la seva justificació, diu: "L'entitat beneficiària ha de presentar a la Junta de Govern 
Local de l'Ajuntament de Granollers abans del dia 31 de març de 2014 la justificació de l'aplicació de 
la subvenció a l'activitat subvencionada...". En realitat la data correcta és el dia 31 de març de 2015.

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

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

- L'article 105.2 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en relació amb l'art. 53 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, disposa que les administracions públiques 
podran rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, 
de fet o aritmètics existents en els seus actes.

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

PRIMER. Modificar l'error material al punt vuitè del conveni de col·laboració amb l'entitat Casal del 
Mestre, en el sentit que;

On diuOn diuOn diuOn diu:::: "L'entitat beneficiària ha de presentar a la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de ����

Granollers abans del dia 31 de març de 2014 la justificació de l'aplicació de la subvenció a 
l'activitat subvencionada...".

Ha de dirHa de dirHa de dirHa de dir::::  "L'entitat beneficiària ha de presentar a la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de ����
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Granollers abans del dia 31 de març de 2015 la justificació de l'aplicació de la subvenció a 
l'activitat subvencionada..."

SEGON. Notificar aquest acord a l'entitat interessada.

TERCER.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 ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEI DE DESENVOLUPAMENTDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEI DE DESENVOLUPAMENTDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEI DE DESENVOLUPAMENTDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEI DE DESENVOLUPAMENT    
DE CONTINGUTS AUDIOVISUALS PER A LA PRIMERA FASE DEL PROJECTE MUSEOGRÀFICDE CONTINGUTS AUDIOVISUALS PER A LA PRIMERA FASE DEL PROJECTE MUSEOGRÀFICDE CONTINGUTS AUDIOVISUALS PER A LA PRIMERA FASE DEL PROJECTE MUSEOGRÀFICDE CONTINGUTS AUDIOVISUALS PER A LA PRIMERA FASE DEL PROJECTE MUSEOGRÀFIC    
DE ‘LA TÈRMICA’ DE ROCA UMBERT  A ADJUDICAR  MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIATDE ‘LA TÈRMICA’ DE ROCA UMBERT  A ADJUDICAR  MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIATDE ‘LA TÈRMICA’ DE ROCA UMBERT  A ADJUDICAR  MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIATDE ‘LA TÈRMICA’ DE ROCA UMBERT  A ADJUDICAR  MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT    
SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIASENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIASENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIASENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA

Mitjançant la resolució núm 522/2014 es va aprovar iniciar l'expedient, autoritzar la despesa i aprovar 
la contractació i els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques particulars  
per a la contractació del servei de desenvolupament de continguts audiovisuals per a la primera fase 
del projecte museogràfic de ‘la Tèrmica’ de Roca Umbert a adjudicar mitjançant procediment negociat 
sense publicitat i tramitació ordinària, per un import total màxim de 24.000,00 euros més 5.040,00 
euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 29.040,00 euros i amb un termini de lliurament de 
les produccions audiovisuals des de la data de formalització del contracte i fins al 15 d'octubre de 
2014.

Amb data 26 de juny de 2014 s'ha convidat a les empreses següents:

• INERCIA FILMS SL

• PRODUCCIONS PLANETÀRIES SOLUCIONS AUDIOVISUALS, SL

• NEO RENDER STUDIO SLU

En finalitzar el termini de presentació d’ofertes l'empresa  NEO RENDER STUDIO SLU ha comunicat 
mitjançant correu electrònic que no presentava oferta. S'accepten les ofertes presentades per les 
altres dues empreses. 

Després de la corresponent obertura del sobre núm. 2 (Proposta tècnica acreditativa dels criteris 
d'adjudicació que depenguin d'un judici de valor i proposta econòmica avaluable mitjançant fórmula 
matemàtica) la responsable del servei de Cultura i el gerent de Granollers Audiovisual han emès 
l'informe tècnic en el qual es proposa l'adjudicació del contracte del servei de desenvolupament de 
continguts audiovisuals per a la primera fase del projecte museogràfic de ‘la Tèrmica’ de Roca Umbert
, d'acord amb la valoració següent:

Pel que fa a la proposta tècnica acreditativa, les dues empreses detallen tots els elements exigits 
en els plecs, això és: el pre-guió, el pla de producció i la descripció dels equips. En conjunt, per 
tant, les dues ofertes reuneixen les característiques tècniques exigides en els plecs, de manera 
que poden ser perfectament puntuades quant a l'oferta econòmica que efectivament presenten.

Pel que fa a la proposta econòmica, les dues empreses també s'ajusten al model de presentació 
exigit i no presenten variants ni alternatives, com s'exigia en els plecs. Les ofertes amb els nivells 
de baixa establerts són les següents:

Inercia FilmsInercia FilmsInercia FilmsInercia Films,,,,    SLSLSLSL: oferta per un total de 29.040,00€, dels quals 24.000,00€ corresponen a la 1.1.1.1.
base imposable i 5.040,00€ corresponen al 21% d'IVA, el que representa una baixa del 0,00% 
sobre el preu de licitació establert en els plecs. Assenyalar en aquest sentit que l'empresa no 
ha volgut rebaixar el pressupost de licitació perquè, al seu entendre, els nivells són massa 
ajustats i no podrien fer una producció amb els nivells exigits .

Produccions Planetàries Solucions AudiovisualsProduccions Planetàries Solucions AudiovisualsProduccions Planetàries Solucions AudiovisualsProduccions Planetàries Solucions Audiovisuals,,,,    SLSLSLSL:::: oferta per un total de 28.435,00,00€, 2.2.2.2.
dels quals 23.500,00€ corresponen a la base imposable i 4.935,00€ corresponen al 21% 
d'IVA, el que representa una baixa del 2,1% sobre el preu de licitació establert en els plecs .

El quadre de puntuacions de la proposta econòmica, avaluable d'acord amb la fórmula matemàtica 
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descrita en l'apartat III.3.2 i III.5 (a) dels plecs del concurs, és el següent:

Inercia Films, SL Produccions Planetàries 
Solucions Audiovisuals,SL

 Avaluació automàtica proposta econòmica i 
tècnica. Fins a un màxim de 50 punts 48,95 50

En data  9 de juliol de 2014 s'ha requerit a l'empresa  PRODUCCIONS PLANETÀRIES SOLUCIONS 
AUDIOVISUALS, SL amb CIF. B61642104 a presentar la documentació prèvia a l'adjudicació del 
contracte. 

Amb data 14 de juliol de 2014 ha presentat la documentació requerida amb caràcter previ a 
l'adjudicació d'aquest contracte,  d'acord amb el Plec de clàusules administratives particulars, i la cap 
del Servei de Contractació i Compres les  ha acceptat .

D'acord amb l'informe tècnic es proposa l'adjudicació del contracte del servei de desenvolupament de 
continguts audiovisuals per a la primera fase del projecte museogràfic de ‘la Tèrmica’ de Roca Umbert 
de Granollers a l'empresa PRODUCCIONS PLANETÀRIES SOLUCIONS AUDIOVISUALS, SL amb 
CIF. B61642104

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

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

- Article 178.1 del RDL 3/2011, de 14 de novembre pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic pel que fa  al procediment negociat .

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Adjudicar a l'empresa PRODUCCIONS PLANETÀRIES SOLUCIONS AUDIOVISUALS, SL 
amb CIF. B61642104 el contracte del servei de desenvolupament de continguts audiovisuals per a la 
primera fase del projecte museogràfic de ‘la Tèrmica’ de Roca Umbert,, amb un termini de lliurament 
de les produccions audiovisuals des de la data de formalització del contracte i fins al 15 d'octubre de 
2014, i per un import màxim de 28.435,00,00€, dels quals 23.500,00€ corresponen a la base 
imposable i 4.935,00€ corresponen al 21% d'IVA, el que representa una baixa del 2,1% sobre el preu 
de licitació amb aplicació al codi pressupostari H432.33310.62705, i amb subjecció als plecs de 
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars, la documentació 
aportada pel contractista i als fets i fonaments de dret invocats.

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

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

QUARTQUARTQUARTQUART.... Registrar els contractes, objecte d'aquesta contractació, en el Llibre de Registre de 
Contractes de l'Ajuntament de Granollers.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.... Notificar al servei de comptabilitat per tal de fer els documents comptables de disposició de 
la despesa a nom de l'adjudicatari d'acord amb el codi pressupostari, import indicats en el PRIMER  
punt d'aquest acord, i per a què s'anuli el crèdit no disposat del document comptable d'autorització de 
la despesa núm 201400041626 , per import de 605,00 €.
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SISÈSISÈSISÈSISÈ....Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat 
d'interposar-hi els recursos corresponents.

APROVAT PER UNANIMITAT
 
19191919).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DEDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DEDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DEDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE    
D’EQUIPAMENT TÈCNIC PER LD’EQUIPAMENT TÈCNIC PER LD’EQUIPAMENT TÈCNIC PER LD’EQUIPAMENT TÈCNIC PER L''''EMISSIÓ I LA PRODUCCIÓ DE LA RÀDIO MUNICIPAL DEEMISSIÓ I LA PRODUCCIÓ DE LA RÀDIO MUNICIPAL DEEMISSIÓ I LA PRODUCCIÓ DE LA RÀDIO MUNICIPAL DEEMISSIÓ I LA PRODUCCIÓ DE LA RÀDIO MUNICIPAL DE    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS ,,,,    MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS DMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS DMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS DMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS D''''ADJUDICACIÓ IADJUDICACIÓ IADJUDICACIÓ IADJUDICACIÓ I    
TRAMITACIÓ ORDINÀRIATRAMITACIÓ ORDINÀRIATRAMITACIÓ ORDINÀRIATRAMITACIÓ ORDINÀRIA

La Junta de Govern Local  del dia 20 de maig de 2014,  va acordar  iniciar l'expedient licitatori, 
autoritzar la despesa, aprovar la contractació i els plecs de clàusules administratives i prescripcions 
tècniques particulars per al contracte de subministrament d’equipament tècnic per l'emissió i la 
producció de la ràdio municipal de Granollers, a adjudicar mitjançant procediment obert amb varis 
criteris d'adjudicació i tramitació ordinària, per un import màxim de licitació de 74.467,00 euros més 
15.638,07 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 90.105,07 euros, 

Dins del termini establert a l'anunci de licitació, s'han presentat les següents empreses, que han estat 
admeses:

PLICAPLICAPLICAPLICA EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA DATA REGISTREDATA REGISTREDATA REGISTREDATA REGISTRE     REGREGREGREG....    D’ENTRADAD’ENTRADAD’ENTRADAD’ENTRADA
1 COMEXIT SXXI SL 17 de juny de 2014 201013346
2 NRD MULTIMÈDIA SL 17 de juny de 2014 2014013423

Desprès de les corresponents obertures públiques dels sobres núm. 2 (relatius als criteris que 
depenen d'un judici de valor) i els sobres núm. 3 (ofertes econòmiques avaluables mitjançant fórmula 
matemàtica), la responsable del servei de Cultura i el gerent de Granollers Audiovisual han emès 
l'informe tècnic en el qual proposa a la Mesa de contractació, l'adjudicació del contracte de 
subministrament d’equipament tècnic per l'emissió i la producció de la ràdio municipal de Granollers 
d'acord amb la valoració següent:

((((AAAA))))        Criteris de depenen d’un judici de valorCriteris de depenen d’un judici de valorCriteris de depenen d’un judici de valorCriteris de depenen d’un judici de valor ....    Fins a un màxim deFins a un màxim deFins a un màxim deFins a un màxim de     20202020    puntspuntspuntspunts

Quant als documents que acrediten les circumstàncies a tenir en compte en la valoració de la proposta 
segons els criteris d’adjudicació d’aquesta licitació que depenguin d’un judici de valor a tenir en compte, de 
conformitat amb la clàusula III.4.A del plec, Comexit SXXI,SL i NRD Multimèdia,SL han formalitzat 
correctament la seva oferta d’acord amb les exigències de presentació de la informació , d’acord amb els dos 
apartats exigits per a poder avaluar les seves propostes, les quals són puntuades d’acord amb el que 
s’especifica en cada cas. 

Pel que fa a l’anomenat ‘Bloc 5’ (antenes), que té un màxim de 10 punts de valoració, el més destacat de les 
ofertes/propostes és el que es detalla tot seguit amb els resultats per a cadascuna de les empreses :

NRD MultimèdiaNRD MultimèdiaNRD MultimèdiaNRD Multimèdia:::: no ha fet vista prèvia de les instal·lacions; es compromet a fer un replanteig de les 
tasques, a partir d’una anàlisi, visita i revisió material; instal·larà un enllaç provisional fins a disposar del 
definitiu; instal·larà l’antena definitiva a la nova ubicació, connectant-la amb el centre emissor; disposa de 
personal (3 persones adscrites) especialitzat a través d’una empresa del seu grup, ADITEL, de completa 
garantia en el sector; es compromet que els treballs no afectaran l’emissió; proposa un calendari d’efectuar 
aquests treballs en 4 dies (1 dia d’instal·lació d’enllaç provisional i 3 dies de trasllat d’antenes i torreta); 
disposa, en l’apartat del Bloc 7, d’un calendari global d’actuació de treballs que ho garanteix;. En 
conseqüència, aquesta empresa programa els treballs sense detallar-los massa, no esmenta els treballs 
d’instal·lació dels enllaços de l’equip de directes, per bé que aquests darrers se li suposen perquè formarien 
part del trasllat de totes les instal·lacions del sistema radiant . 

Entenem que, per aquestes circumstàncies, l’empresa NRD Multimèdia ha d’obtenir un total de 8888    puntspuntspuntspunts 
sobre el total previst de 10.

COMEXITCOMEXITCOMEXITCOMEXIT::::    ha fet visita i l'anàlisi prèvia de les instal·lacions; els treballs seran a càrrec d’una empresa 
especialitzada del sector, AASIT, que ha treballat i coneix àmpliament els sistemes radiants instal·lats; 
instal·larà un enllaç provisional fins a disposar del definitiu; instal·larà l’antena en la nova ubicació; 
suplementàriament, farà el trasllat i instal·lació de l’antena/es de l’equip de directes (unitat mòbil); 
compromís a fer una estructura de formigó per a fixar la torreta sense cost addicional per l'Ajuntament, amb 
les obres necessàries al CA; compromís que es tallarà –només, 2 hores l’emissió; calendarització, amb 
diagrama de Gannt, de compromís de fer els treballs de les antenes en 8 dies, a partir de la signatura del 
contracte: fa un diagnòstic molt apropiat de desinstal·lació-instal·lació del sistema radiant, al qual GASL 
dóna molta importància perquè sabem de la seva complexitat. En conseqüència, aquesta empresa 
programa els treballs,,,,    els detalla amb precisió i contempla -i ho detalla- els treballs de 
desinstal·lació-instal·lació dels enllaços de l’equip de directes i, per extensió, de tots els elements operatius 
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del sistema radiant actual. 

Entenem que, per aquestes circumstàncies, l’empresa Comexit ha d’obtenir un total de 9999    puntspuntspuntspunts sobre el total 
previst de 10.

Pel que fa a l’anomenat ‘Bloc 7’ (instal·lació), que té un màxim de 10 punts de valoració, el més destacat de 
les ofertes/propostes és el que es detalla tot seguit amb els resultats per a cadascuna de les empreses :

NRD MultimèdiaNRD MultimèdiaNRD MultimèdiaNRD Multimèdia::::    quant a enginyeria, farà treballs direcció del projecte i obra executiva, dedicant un 
enginyer propi com a cap de projecte, fent tot el disseny en Autocad; quant a instal·lació, es compromet a fer 
les feines programades perquè afecti el menys possible la ràdio i els emissions, posant els equips en 
bastides de rack o encastats en mobles, amb connexió acurada i etiquetant tots els cables; quant a la 
posada en marxa, NRD contractarà un tècnic d’AEQ de la zona de Catalunya i aportarà un enginyer 
especialista, redactant guies d’usuari i configuració d’equips, entregant un llistat de cablejat i diagrames de 
blocs; quant a la integració del sistema, es comprometen a integrar-lo amb els equips existents, en un total 
de 20 dies feiners; quant a la integració del sistema Compact TV, es comprometen a fer-ho amb AEQ, per bé 
que no s’especifica res més; quant a la posada en marxa de les extensions telefòniques i llur configuració, 
es comprometen a fer-ho, sense especificar res més; quant al trasllat de les 2 edicions de VOTV, es 
comprometen a fer-ho; quant a la formació dels usuaris, diuen que es farà però no diuen quins cursos ni 
quina serà la tipologia de formació per al personal; quant a la descripció del cablejat, s’especifica, de forma 
molt correcta i detallada, la seva qualitat i característiques: connexions de xarxa amb cables 6SFTP, 
etiquetes Weidmüller s. TMl20 i certificació de tot el cablejat, molt complet. 

En conseqüència, aquesta empresa presenta una bona proposta de tasques d’instal·lació del sistema, a fer 
en un total de 20 dies feiners, que és un molt bon promig, i es compromet a integrar el sistema Compact TV 
amb AEQ però no en detalla el procediment; també hi ha un altre tema que no detalla, per bé que podem 
entendre que ho hauria d’incorporar en els treballs en el cas de ser adjudicataris: no descriu els treballs 
d’intal·lació d’un sistema d’enllaços IP entre l’estudi i els pavellons, com s’exigeix en el Bloc 1 (control 
estudi) i, en concret, en el darrer apartat que s’anomena ‘sistema directes’, que és condició imprescindible 
del subministrament, al qual donem molt de valor des de GASL. 

Entenem que, per aquestes circumstàncies, l’empresa NRD Multimèdia ha d’obtenir un total de 7777    puntspuntspuntspunts     
sobre el total previst de 10.

COMEXITCOMEXITCOMEXITCOMEXIT:::: quant a enginyeria, es compromet a fer-la adequadament: projecte i direcció d’obra, oferint-se 
especialment per tal d’avançar treballs, obres i, si fos necessari, qualsevol subministrament per tal de poder 
fer compatibles els treballs/obres i el normal funcionament de les empreses (especialment VOTV) que 
conviuen al Centre Audiovisual; referent  al tema arxiu ADAG, ofereixen especial atenció a l’arxiu com a cor 
de tot el projecte audiovisual del CA-Roca Umbert: garanteixen els treballs d’instal·lació, integració i posada 
en marxa; detallen (tenen en compte que és un subministrament inclòs en els plecs) la instal·lació dels 
enllaços IP entre pavellons, molt important per al projecte; crearan una xarxa virtual informàtica exclusiva 
per a ràdio, a través de cable de fibra òptica; ofereixen (no estava inclòs en els treballs descrits en els plecs) 
els treballs d’extracció dels fitxers del sistema actual ADS per incorporar-los a l’AEQ, garantint les emissions 
actuals i el treball amb els fitxers actuals, a l’espera de passar-los tots al sistema AEQ; integraran –ho 
especifiquen en aquest apartat de l’oferta per bé que no ho podem valorar aquí perquè es tractaria d’una 
millora- un sistema de càmeres (3 HDSD) per al locutori, amb l’equipament necessari per a fer streaming i/o 
emetre per TDT; connectaran la redacció en FO amb la continuïtat: faran cursos de formació molt 
especialitzats: en concreten detalladament els tipus, cosa que és molt important, i s’ofereixen a modular-los 
amb GASL i negociar-ne la durada, intensitat, etc; i en la planificació de feina la programen  amb menys 
rapidesa que NRD: 55 dies en total, dels quals 38 són de dies reals, per bé que inclouen els dies feiners i els 
no feiners, comprometent-se a fer-los en el termini estipulat en contracte, això és: abans del 30 de setembre 
de 2014. 

En conseqüència, Comexit presenta una bona proposta de tasques generals: enginyeria, instal·lació, 
posada en marxa, inclusió de l’equipament actual, i detalla molt bé el sistema Compact TV en el nostre 
sistema de TV i ràdio actuals) la integració del sistema d’arxiu, així com la integració dels equips de 
centraleta; també descriu els treballs d’intal·lació d’un sistema d’enllaços IP entre l’estudi i els pavellons, 
com s’exigeix en el Bloc 1 (control estudi), s’ofereix –important- a avançar qualsevol treball a petició del 
client, i detalla els aspectes de formació del personal . 

Entenem que, per aquestes circumstàncies, l’empresa Comexit ha d’obtenir un total de 10 punts sobre el 
total previst de 10. 

El quadre de puntuacions dels criteris que depenen d’un judici de valor queda , doncs, de la manera següent:

(A)  Criteris de depenen d’un judici de valor. Fins a un màxim de 20 punts NRD Multimèdia,SL Comexit SXXI,SL
(A.1) Es valorarà la proposta organitzativa que millor permeti el seguiment i control 

dels treballs del bloc 5: (fins a10 punts) 8 9

(A.1) Es valorarà la proposta organitzativa que millor permeti el seguiment i control 
dels treballs del bloc 7: (fins a10 punts) 7 10

TOTAL 15 19

((((BBBB))))        Criteris avaluables de forma automàticaCriteris avaluables de forma automàticaCriteris avaluables de forma automàticaCriteris avaluables de forma automàtica ....    Fins a un màxim deFins a un màxim deFins a un màxim deFins a un màxim de     80808080    puntspuntspuntspunts
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Pel que fa a l’apartat BBBB....1111    (Percentatge de baixa en el preu), que té un màxim de 60 punts de valoració, el 
resultat és el següent per a cadascuna de les empreses :

- NRD Multimèdia, SL:  oferta realitzar la prestació del subministrament objecte d'aquest contracte per 
56.874,00€ + 21% d'IVA (68.817,54€), el que representa una baixa del 23,63% respecte al pressupost 
tipus de licitació.

D'acord amb la fórmula que calcula proporcionalment la puntuació de les ofertes, l'empresa NRD 
Multimèdia, SL obté un total de 60 punts sobre un total de 60 previstos.

- COMEXIT, SXXI, SL: oferta realitzar la prestació del subministrament objecte d'aquest contracte per 
57.102,00€ + 21% d'IVA (69.093,42€), el que representa una baixa del 23,30% respecte al pressupost 
tipus de licitació.

D'acord amb la fórmula que calcula proporcionalment la puntuació de les ofertes, l'empresa Comexit SXXI, 
SL obté un total de 59595959,,,,16161616    puntspuntspuntspunts         sobre un total previst de 60 punts.

Pel que fa a l’apartat BBBB....2222    ((((Millores), que té un màxim de 20 punts de valoració, el resultat és el següent per a 
cadascuna de les empreses:

- NRD Multimèdia, SL:  ofereix millores en els diferents blocs i apartats , i obté les puntuacions  següents :

- Bloc 1 (Control estudi): Auricular addicional K-240-MKII:  1 punt 
- Bloc 2 (Estudi):  Auricular addicional K-240-MKII: 1 punt 
- Bloc 3 (Redacció): Gravador addicional Marantz PMD620MKII: 1 punt 
- Bloc 4 (Sala de racks-sala freda): Switch informàtic addicional HP PS1810-24G: 1 punt
- Bloc 5 (Antenes): oferta de no tallar l'emissió mitjançant un transmissor provisional : 1 punt
- Bloc 6 (Telefonia): terminal telefònic addicional: 1 punt
- Bloc 7 (Instal·lació): Posada en marxa i configuració de la càmera IP : 1 punt
- Millores relacionades amb la provisió d'un equip mòbil de directes: ofereixen un sistema de directes 

amb 1 AEQ Venus, 2 Phoenix PC amb 2 PC portàtil: 6 punts
- Millores relacionades amb la provisió d'un sistema de càmera/es en el locutori de ràdio:  ofereixen 1 

càmera Axis M3204 IPHD: 7 punts
D'acord amb la suma de totes les puntuacions previstes, l'empresa NRD Multimèdia, SL obté un total de 20202020    
puntspuntspuntspunts     sobre un total previst de 20 punts.

- COMEXIT SXXI, SL: ofereix millores en els diferents blocs i apartats , i obté les puntuacions  següents :

- Bloc 1 (Control estudi): 1 TV pantalla plana 27” Samsung 27MA43D:  1 punt
- Bloc 2 (Estudi): 1 TV pantalla plana 27” Samsung 27MA43D : 1 punt 
- Bloc 3 (Redacció): 1 TV pantalla plana 46” Samsung 46” 1 punt  
- Bloc 4 (Sala de racks-sala freda): 1 Connexionat de la sala freda amb la redacció a través de fibra  

òptica per millora xarxa informàtica HP GBIC: 1 punt  
- Bloc 5 (Antenes): 1 Base de formigó per allotjar la plataforma metàl·lica de l 'antena ABOLAF Base 

formigó: 1 punt 
- Bloc 6 (Telefonia): 4 Terminals telèfon analògic addicionals GALAXIP T-A170N: 1 punt 
- Bloc 7 (Instal·lació): habilitació d'un lloc provisional durant l 'obra civil perquè puguin seguir treballant  

les dues estacions d'edició no lineal de VOTV, connectant a trav´çes de Fibra òptica la redacció dels  
periodistes amb el control central, per millorar la rapidesa del servei: 1 punt 

- Millores relacionades amb la provisió d'un equip mòbil de directes: ofereixen 1 Audiocodificador 
addicional IP allotjat a l'estudi per a rebre el senyal IP provinent dels pavellons descrits al plec AEQ  
MERCURY i 1 Audiocodificador addicional IP sobre llicència de software per a PC , inclou modes G711 
G722, MP2 i AAC-HE, modes de treball RTP sobre UDP, Direct SIP i SIP PROXY AEQ PHOENIX PC: 
6 punts

- Millores relacionades amb la provisió d'un sistema de càmera/es en el locutori de ràdio:  ofereixen 3 
càmeres digitals d'alta definició HD-SDI equipades amb chipset Sony CMOS CCD DI14 i 1 Mesclador 
de vídeo HD-DSI de fins a 8 entrades que inclou sortida per a visualització multipamntalla de càmeres  
BLACKMAGIC TV STUDIO: 7 punts

D'acord amb la suma de totes les puntuacions previstes, l'empresa Comexit SXXI, SL obté un total de 20202020    
puntspuntspuntspunts     sobre un total previst de 20 punts.

El quadre final de puntuacions dels criteris avaluables de forma automàtica queda, doncs, de la manera 
següent:

(B)  Criteris avaluables de forma automàtica. Fins a un màxim de 80 punts NRD 
Multimèdia,SL

Comexit 
SXXI,SL

(B.1) Percentatge de baixa en el preu (fins a 60 punts) 60 59,16
(B.2) Millores (fins a 20 punts)
  Bloc 1: Control estudi (fins a 1 punt) 1 1
  Bloc 2: Estudi (fins a 1 punt) 1 1
  Bloc 3: Redacció (fins a 1 punt) 1 1
  Bloc 4: Sala de racks-sala freda (fins a 1 punt) 1 1
  Bloc 5: Antenes (fins a 1 punt) 1 1
  Bloc 6: Telefonia IP (fins a 1 punt) 1 1
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  Bloc 7: Instal·lació (fins a 1 punt) 1 1
  Relacionades amb la provisió d'un equip mòbil de directes (fins a 6 punts) 6 6
  Relacionades amb la provisió d'un sistema de càmeres en el locutori de ràdio (fins a 7 

punts) 7 7

TOTAL 80808080 79797979,,,,16161616

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

Fetes les valoracions de les ofertes d 'acord amb els criteris establerts a la clàusula III .4 del plec de clàusules 
administratives que regeixen aquest contracte la puntuació final és la següent :

PLICAPLICAPLICAPLICA EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA
criteris que depenen dcriteris que depenen dcriteris que depenen dcriteris que depenen d ''''un judici deun judici deun judici deun judici de     

valorvalorvalorvalor    
fins a un màxim de 20 punts

criteris avaluables de formacriteris avaluables de formacriteris avaluables de formacriteris avaluables de forma     
automàticaautomàticaautomàticaautomàtica     

fins a un màxim de 80 punts

TOTALTOTALTOTALTOTAL        ((((100100100100    
puntspuntspuntspunts))))

1 COMEXIT, SXXI, SL 19 79,16 98,16

2 NRD Multimèdia, SL 15 80 95

En data 4 de juliol de 2014, la cap del Servei de Contractació i Compres, mitjançant delegació de la 
Mesa de Contractació, ha requerit a l'empresa COMEXIT SXXI SL amb CIF.B-62860812 a presentar la 
documentació  prèvia a l'adjudicació del contracte. 

En data 16 de juliol de 2014 l'empresa COMEXIT SXXI SL ha presentat la documentació requerida i 
compleix les requisits previstos en  el Plec de clàusules administratives particulars.  i la cap del Servei 
de Contractació i Compres  ha acceptat la documentació presentada per l 'empresa.

La Mesa de contractació, d'acord amb l'informe tècnic emès amb data 1 de juliol de 2014, proposa 
l'adjudicació del contracte del subministrament d’equipament tècnic per l'emissió i la producció de la 
ràdio municipal de Granollers a l'empresa COMEXIT SXXI SL amb CIF.B-62860812 que ha presentat 
l'oferta econòmica més avantatjosa, per un import màxim de 57.102 euros més 11.991,42 euros en 
concepte d'IVA (21%), el que fa un total màxim de 69.093,42 euros.

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

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

Assumpte: "Licitació del contracte  de subministrament de  subministrament de d’equipament 
tècnic per l'emissió i la producció de la ràdio municipal de Granollers "

Diari Oficial: Inserció al BOPB de data 27/05/2014
Liquidació: Núm. 201402002996 L de data 27/05/2014 per import de 198,17 euros

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

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

- Articles 160 i 161  RDL 3/2011, de 14 de novembre pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic,  pel que fa a l'adjudicació mitjançant procediment obert.

- Articles 154 i 156  RDL 3/2011, de 14 de novembre pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic,  pel que fa a la publicitat de la formalització del contracte .

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Adjudicar a l'empresa COMEXIT SXXI SL amb CIF.B-62860812, el contracte de 
subministrament d’equipament tècnic per l'emissió i la producció de la ràdio municipal de Granollers 
per un import màxim de 57.102 euros més 11.991,42 .euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un 
total màxim de 69.093,42 euros, amb aplicació al codi pressupostari H433.49130.62302,  i amb 
subjecció als plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars i la 
documentació aportada pel contractista, d'acord amb els fets i fonaments invocats.
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SEGONSEGONSEGONSEGON....  Liquidar a l'empresa COMEXIT SXXI SL amb CIF.B-62860812,  la quantitat de 198,17 
euros, en concepte de despeses de publicitat del procediment obert convocat per adjudicar el 
contracte de subministrament d’equipament tècnic per l'emissió i la producció de la ràdio municipal de 
Granollers.
Aquestes despeses es podran abonar mitjançant transferència bancària al compte 
2013-0046-89-0200601574 tot indicant necessàriament el número d'expedient al que pertanyen i 
enviant una comunicació via correu electrònic (contractacio@ajuntament.granollers.cat) . També es 
podran abonar en efectiu, amb xec conformat o bé amb targeta de crèdit a la Unitat de Tresoreria de 
l'Ajuntament de Granollers ubicada al carrer Sant Josep, 7 2a. planta de Granollers, dins de l'horari de 
dilluns a divendres de 8:30 a 14 hores, en el termini de quinze dies.

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

QUARTQUARTQUARTQUART....    Registrar els contractes, objecte d'aquesta contractació, en el Llibre de Registre de 
Contractes de l'Ajuntament de Granollers.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ....    Publicar l'acord d'adjudicació del contracte mitjançant anunci en el perfil del contractant de 
l'òrgan de contractació , i ( si s'escau)  l'anunci de formalització del contracte  en el perfil del 
contractant i en el BOPB, d'acord  al que estableixen els articles 151 i 154 del TRLCSP.

SISÈSISÈSISÈSISÈ....     Notificar al departament de comptabilitat de l'Àrea de Govern i Economia per tal es 
confeccionin nous documents comptables d'acord amb els imports i anualitats indicats en el Primer 
punt d'aquest acord.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
20202020).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ EXCEPCIONAL DEL CONSELLACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ EXCEPCIONAL DEL CONSELLACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ EXCEPCIONAL DEL CONSELLACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ EXCEPCIONAL DEL CONSELL    
COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL PER DUR A TERME LA FORMACIÓ EN EL LLEURECOMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL PER DUR A TERME LA FORMACIÓ EN EL LLEURECOMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL PER DUR A TERME LA FORMACIÓ EN EL LLEURECOMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL PER DUR A TERME LA FORMACIÓ EN EL LLEURE ....    

El consell comarcal ens ha comunicat mitjançant decret de gerència del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, amb el  número 470/2014 en data 11 de juny, l'atorgament a l'Ajuntament de Granollers d'una 
subvenció excepcional de MIL NOU-CENTS (1.900 €),  per a dur a terme la formació en el lleure 
infantil i juvenil per a l'any 2014.

El Pla comarcal de Joventut del Vallès Oriental 2013-2016 exposa la necessitat de formar joves de la 
comarca per fer de pre-monitors, monitors i directors de les activitats infantils i juvenils en el temps de 
lleure i la necessitat de coordinar esforços amb els ajuntaments implicats. 

L'Ajuntament de Granollers treballa en la línia de formar en el lleure als joves de la ciutat i comarca i 
per això enguany ha portat a terme 2 cursos de monitors/es d'activitats en el lleure infantil i juvenil i un 
curs de premonitors/es d'activitats en el lleure infantil i juvenil. 

En acord de Junta de Govern de data 11 de febrer de 2014 es va aprovar l'acolliment a la convocatòria 
d'ajuts del consell Comarcal per a la formació en el lleure infantil i juvenil dels joves de la comarca i es 
va notificar al consell comarcal el 26 de febrer amb núm registre seu d'entrada 1002. (reg sortida Aj. 
núm. 2347/14)

Vist l'informe tècnic emès per la responsable de programes del Servei de Joventut amb el vist i plau 
del cap d'Àrea de serveis a la Persona, amb  la proposta d'acceptació d'aquesta subvenció.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.- Acceptar la subvenció excepcional de MIL NOU-CENTS (1.900 €)  per a dur terme la 
formació en el lleure, atorgats pel Consell Comarcal del Vallès Oriental al Servei de Joventut de 
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l'Ajuntament de Granollers.

SEGON.- Realitzar les operacions comptables pertinents, amb aplicació a la partida d'ingressos del 
servei de joventut  H441 46500 CCVOR FORMACIÓ LLEURE INFANTIL 

APROVAT PER UNANIMITAT
 
21212121).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ    
DEL SERVEI DDEL SERVEI DDEL SERVEI DDEL SERVEI D''''EDUCACIÓ FÍSICA PER AL PROGRAMA AFIS DEDUCACIÓ FÍSICA PER AL PROGRAMA AFIS DEDUCACIÓ FÍSICA PER AL PROGRAMA AFIS DEDUCACIÓ FÍSICA PER AL PROGRAMA AFIS D''''ACTIVITAT FÍSICA I SALUT DEACTIVITAT FÍSICA I SALUT DEACTIVITAT FÍSICA I SALUT DEACTIVITAT FÍSICA I SALUT DE    
LLLL''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL PERÍODE DE LAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL PERÍODE DE LAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL PERÍODE DE LAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL PERÍODE DE L''''1111    DE SETEMBRE DEDE SETEMBRE DEDE SETEMBRE DEDE SETEMBRE DE    2014201420142014    FINS ALFINS ALFINS ALFINS AL    
31313131    DE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DE    2015201520152015    AMB POSSIBILITAT DE PRÒRROGAAMB POSSIBILITAT DE PRÒRROGAAMB POSSIBILITAT DE PRÒRROGAAMB POSSIBILITAT DE PRÒRROGA,,,,    MITJANÇANT PROCEDIMENTMITJANÇANT PROCEDIMENTMITJANÇANT PROCEDIMENTMITJANÇANT PROCEDIMENT    
NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS DNEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS DNEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS DNEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS D''''ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ    
ORDINÀRIAORDINÀRIAORDINÀRIAORDINÀRIA ....

La Junta de Govern Local del 27 de maig de 2014, va declarar desert el procediment negociat sense 
publicitat del 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 i va aprovar iniciar un nou procediment licitatori, va autoritzar la despesa i es van aprovar els 
plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques del contracte per la 
prestació del servei d'educació física per al programa AFIS d'activitat física i salut de l'Ajuntament de 
Granollers a adjudicar mitjançant procediment negociat, per a un període executiu de 16 mesos (de l'1 
de setembre de 2014 fins al 31 de desembre 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 amb la distribució següent:

2014 (de setembre a desembre) 2.420,00 euros 

2015 (de gener a desembre) 6.050,00 euros

Amb data 6 de juny de 2014 s'han convidat a participar en el procés de licitació a :

- Maica Rubinat mrubinatm@gencat.cat

- Alba Pardo albapf9@hotmail.com

- Daniel Lara daniel.lara.cobos@gmail.com

Alba Pardo ha comunicat, mitjançant e-mail que consta en aquest expedient, que no es presentarà a 
aquest  procediment. Únicament s'ha presentat Daniel Lara.

Desprès de la corresponent obertura del sobre núm. 2 (relatiu als criteris que depenen d'un judici de 
valor i l'oferta econòmica avaluable mitjançant fórmula matemàtica), la cap del Servei de Salut Pública 
ha emès l'informe tècnic en el qual  proposa com a oferta econòmicament més avantatjosa, la 
presentada per Daniel Lara amb NIF. 38457213V per un import de 7.000 euros més 1.470 euros d'IVA, 
el que fa un total de 8.470 euros, que representa una baixa del 0 % respecte al preu de licitació, per a 
l'adjudicació del 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 executiu de 16 mesos (de l'1 
de setembre de 2014 fins al 31 de desembre de 2015), amb possibilitat de pròrroga de 12 mesos, 
d'acord amb la puntuació següent:

AAAA))))    Proposta tècnica valorable mitjançant judici de valorProposta tècnica valorable mitjançant judici de valorProposta tècnica valorable mitjançant judici de valorProposta tècnica valorable mitjançant judici de valor .  (.  (.  (.  ( fins a 49 punts))))

Les propostes de millora que es valoren són les següents:

• Proposta de millora en la coordinació amb altres activitats existents per afavorir l'adherència a 
l'activitat física de la persona usuària     una vegada acabat el programa: fins a 15 punts

• Proposta d'accions de    comunicació del programa AFIS als/les professionals de la salut de la 
ciutat: fins a 10 punts

• Proposta de millora de    l'eficiència del sistema del control de les dades i seguiment de pacients: 
fins a 15 punts.

• Proposar     accions    per tal que la ciutadania conegui el programa:  fins a 9 punts.

Plica 1 - DANIEL LARADANIEL LARADANIEL LARADANIEL LARA
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MilloraMilloraMilloraMillora     
avaluadaavaluadaavaluadaavaluada Millora proposadaMillora proposadaMillora proposadaMillora proposada     

PuntuacióPuntuacióPuntuacióPuntuació     
donadadonadadonadadonada

a) 

Propostes de coordinació: campanya d'informació als professionals de la salut per 
millorar la derivació, coordinar els participants amb altres grups i activitats 
esportives: Programa “A 100 cap als 100”, rutes saludables i altres activitats del 
Servei d'Esports.

12

b) 
Proposta d'accions de comunicació: presentació de calendari amb les diverses 
accions proposades: edició de tríptic, butlletí municipal, xerrades informatives, 
televisió i ràdio. Publicació estudi de resultats.

8

c)
Proposta d'accions de millora del control de dades: explotació de la base de dades i 
complementar la informació amb estudi d'impacte....

12

d) 
Proposta d'accions per a la ciutadania : proposta de caminada cardiosaludable el Dia 
Mundial de l'Activitat Física.

5

Puntuació: 37

BBBB))))    Proposta econòmica i tècnica valorable automàticamentProposta econòmica i tècnica valorable automàticamentProposta econòmica i tècnica valorable automàticamentProposta econòmica i tècnica valorable automàticament . (. (. (. (fins afins afins afins a     51515151    puntspuntspuntspunts))))

El punt II.6 del Plec de clàusules administratives estima el valor de la contractació en 12.000 euros 
sense IVA, dels quals 7.000 euros corresponen al període executiu i 5.000 euros a la pròrroga.

El licitador ha presentat la següent proposta econòmica, que és del mateix import del pressupost de 
contractació 

Base imposable IVA 21% Total

2.014
(setembre a 
desembre)

2.000,00 € 420,00 € 2.420,00 €

2.015 5.000,00 € 1.050,00 € 6.050,00 €

Total període 
executiu:

7.000,00 € 1.470,00 € 8.470,00 €

Puntuació final resultantPuntuació final resultantPuntuació final resultantPuntuació final resultant ::::

PLICA Plica 1 CRITERIS AMB JUDICI DE 
VALOR (A)

 AMB FORMULA MATEMÀTICA 
(B) TOTAL

1 DANIEL LARADANIEL LARADANIEL LARADANIEL LARA 37 51 88888888

En data 27 de juny de 2014 s'ha requerit electrònicament a  Daniel Lara amb NIF. 38457213V a 
presentar la documentació prèvia a l'adjudicació del contracte. 

El dia 11 de juliol de 2014,  Daniel Lara  ha presentat la documentació requerida amb caràcter previ a 
l'adjudicació d'aquest contracte,  d'acord amb el Plec de clàusules administratives particulars, i  la cap 
del Servei de Contractació i Compres la  ha acceptat .

D'acord amb l'informe tècnic es proposa l'adjudicació del 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 executiu de l'1 de setembre de 2014 fins al 31 de desembre de 2015 a  Daniel Lara amb 
NIF. 38457213V per un import de 7.000 euros més 1.470 euros d'IVA, el que fa un total de 8.470 
euros, que representa una baixa del 0 % respecte al preu de licitació

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 
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Llei de contractes del sector públic, pel que fa al procediment negociat.

- Articles 154 i 156 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós 
de la Llei de contractes del sector públic pel que fa a la formalització del contracte .

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Adjudicar a Daniel Lara amb NIF. 38457213V 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 de l'1 de setembre de 2014 fins al 31 de desembre de 2015,  per un import de 7.000 euros 
més 1.470 euros d'IVA, el que fa un total de 8.470 euros, que representa una baixa del 0 % respecte al 
preu de licitació,  amb subjecció als plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions 
tècniques particulars i la documentació aportada pel contractista, d'acord amb els fets i fonaments 
invocats i amb aplicació al codi pressupostari H 452.31330.22799 amb la distribució següent:

2014 (setembre - desembre ) 2.420,00 € (2.000,00 € + 420,00 d'IVA)
2015 (gener - desembre) 6.050,00 € (5.000,00 € + 1.050,00 d'IVA)

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

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

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

CINQUCINQUCINQUCINQUÈÈÈÈ....  Publicar l'acord d'adjudicació definitiva del contracte mitjançant anunci en el perfil del 
contractant de l'òrgan de contractació , d'acord al que estableix l'article 154 del TRLCSP.

SISÈSISÈSISÈSISÈ....    Notificar al departament de comptabilitat de l'Àrea de Govern i Economia per tal que es 
confeccionin nous documents comptables d'acord amb els imports i anualitats indicats en el punt 
primer d'aquest acord.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
22222222).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELLDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELLDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELLDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL    
COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL I LCOMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL I LCOMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL I LCOMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL I L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER A    
LLLL''''ESTABLIMENT DE LES CONDICIONS DE GESTIÓ I FUNCIONAMENT DELS AJUTS DEESTABLIMENT DE LES CONDICIONS DE GESTIÓ I FUNCIONAMENT DELS AJUTS DEESTABLIMENT DE LES CONDICIONS DE GESTIÓ I FUNCIONAMENT DELS AJUTS DEESTABLIMENT DE LES CONDICIONS DE GESTIÓ I FUNCIONAMENT DELS AJUTS DE    
MENJADOR ATORGATS PEL CONSELL COMARCALMENJADOR ATORGATS PEL CONSELL COMARCALMENJADOR ATORGATS PEL CONSELL COMARCALMENJADOR ATORGATS PEL CONSELL COMARCAL

En virtut d'un conveni de delegació de competències entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i el 
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, signat el 26 de juliol de 1996, pel que fa 
a a la gestió del servei escolar de menjador, entre d'altres, el Consell Comarcal del Vallès Oriental 
assumeix aquesta competència en el seu àmbit territorial, i li correspon la gestió i l'atorgament dels 
ajuts de menjador per l'alumnat que ho sol·liciti i no els hi correspongui la gratuïtat del servei .

El 9 d'abril de 2014, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar les Bases reguladores 
dels ajuts de menjador i la convocatòria corresponent per al curs escolar 2014/2015, publicades el dia 
22 d'abril de 2014 al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona .

Aquestes bases preveuen la participació dels ajuntaments en la gestió dels ajuts , en la recepció de les 
sol·licituds, en la valoració, en la proposició d'atorgaments o en les revocacions, entre d'altres, i és per 
això que esdevé necessari l'aprovació d'un conveni de col·laboració amb els ajuntaments afectats per 
a regular-ne els termes.
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Per aquesta raó, la Comissió de Govern del Consell Comarcal, de 28 de maig de 2014, va aprovar el 
contingut i la signatura d'un conveni de col·laboració amb l'objecte d'establir les condicions de gestió i 
funcionament d'aquests ajuts, amb plens efectes des de l'endemà de la publicació de la convocatòria 
dels ajuts de menjador per al curs escolar 2014/2015 i fins el 31 d'octubre de 2016, amb la possibilitat 
de dues pròrrogues més, d'un any cadascuna, mitjançant acord exprés del les parts.

El 13 de juny de 2014, el Consell Comarcal del Vallès Oriental ens va trametre la notificació de 
l'esmentat acord per tal de formalitzar el corresponent tràmit de signatura.

L'informe emès el dia 3 de juliol de 2014 pel cap del servei de Serveis Socials informa favorablement 
sobre la seva signatura, atès que és valora positivament el seu contingut. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

L'article 108.3 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, contempla la possibilitat de subscriure convenis i protocols 
amb d'altres administracions públiques en l'àmbit de les seves competències i per a la consecució de 
finalitats d'interès comú. 

L'article 303 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel que fa als convenis de cooperació interadministrativa, tant en serveis 
locals com en assumptes d'interès comú.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i 
l'Ajuntament de Granollers per a l'establiment de les condicions de gestió i funcionament dels ajuts de 
menjador atorgats pel Consell Comarcal, el text íntegre del qual és el següent:

“R E U N I T S

D’una part, el senyor José Orive Vélez, president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, assistit 
pel secretari accidental de la corporació, senyor Jordi Vendrell i Ros.

I de l’altra, el senyor Josep Mayoral i Antigas, alcalde president de l’Ajuntament de Granollers, 
assistit per la secretària general de la corporació , la senyora Aurora Corral Garcia.

I N T E R V E N E N

El president del Consell Comarcal del Vallès Oriental en virtut del que disposa l’article 13 del Text 
refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 
de novembre.

L’alcalde president, en nom i representació de l’Ajuntament de Granollers, en virtut del que disposa 
l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 53.1 del 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya , aprovat mitjançant el Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril.

El secretari i la secretària també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb l’article 2 
del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, que regula el règim jurídic dels funcionaris 
d’administració local amb habilitació de caràcter estatal .

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en les 
representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa

M A N I F E S T E N

1. Que mitjançant el Decret 219/1989, d’1 d’agost, es van delegar a les comarques les 
competències del Departament d’Ensenyament en relació amb la programació i la gestió de 
beques i ajuts de menjador.
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2. Que el Decret 160/1996, de 14 de maig, regulador del servei escolar de menjador, disposa que 
les administracions públiques, dins les disponibilitats pressupostàries, poden establir ajuts de 
menjador per a l’alumnat que ho sol·liciti i no els correspongui la gratuïtat del servei, que cobreixin 
totalment o parcialment el cost del servei escolar de menjador. Per a l’establiment d’aquests ajuts 
es tindran en compte les condicions socials, econòmiques i geogràfiques de l’alumnat, així com 
l’escolarització en centres d’educació especial .

3. Que la gestió d’aquests ajuts correspon als consells comarcals quan hagin assumit aquesta 
competència i signin el conveni corresponent amb el Departament d’Ensenyament.

4. Que el 26 de juliol de 1996, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya van formalitzar el conveni per a la delegació de 
competències pel que fa a la gestió del servei de transport escolar i per a la gestió del servei 
escolar de menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament.

5. Que les addendes econòmiques al conveni esmentat corresponents al curs escolar 2013/2014 i 
al curs escolar 2014/2015 encara no s’han formalitzat.

6. Que el 9 d’abril de 2014, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar les Bases 
reguladores dels ajuts de menjador i la seva convocatòria per al curs escolar 2014/2015, les quals 
han estat publicades el 22 d’abril de 2014 en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona .

7. Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental té inscrit el fitxer de dades d’Ajuts de menjador en 
el Registre de Protecció de Dades de Catalunya amb el codi 211052004-W.

8. Que les Bases reguladores dels ajuts de menjador del Comarcal del Vallès Oriental preveuen la 
participació dels ajuntaments en la gestió dels ajuts, en la recepció de les sol·licituds, en la 
valoració, en la proposició d’atorgaments o en les revocacions, entre d’altres. És per això, que 
esdevé necessari l’aprovació d’un conveni amb els ajuntaments per a regular-ne els termes.

D’acord amb les manifestacions exposades, les parts compareixents expressen la seva voluntat 
per a l’establiment d’un conveni de col·laboració que subjecten als següents

P A C T E S

PrimerPrimerPrimerPrimer ....    ObjecteObjecteObjecteObjecte

Aquest acord té per objecte l’establiment d’un marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, en endavant CONSELL COMARCAL, i l’Ajuntament de Granollers, en endavant 
l’AJUNTAMENT, per a la gestió dels ajuts de menjador del CONSELL COMARCAL.

SegonSegonSegonSegon....    Identificació dels ajutsIdentificació dels ajutsIdentificació dels ajutsIdentificació dels ajuts

1. Per al curs escolar 2014/2015, la col·laboració objecte d’aquest conveni abasta la gestió dels 
ajuts que preveuen les Bases reguladores dels ajuts de menjador del CONSELL COMARCAL 
esmentades en la manifestació sisena, en endavant les Bases.

2. Si s’escau, per a altres cursos, la col·laboració abastarà la gestió dels ajuts de menjador de la 
convocatòria que correspongui, atenent en tot cas a les bases que siguin d’aplicació.

3. En qualsevol cas, la gestió dels ajuts resta condicionada a la signatura de les addendes 
econòmiques al conveni signat amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, esmentat a la manifestació quarta, o bé a l’instrument jurídic que el substitueixi .

TercerTercerTercerTercer ....    Obligacions del CONSELL COMARCALObligacions del CONSELL COMARCALObligacions del CONSELL COMARCALObligacions del CONSELL COMARCAL

El CONSELL COMARCAL es compromet a desenvolupar les actuacions següents:

a) Posar a disposició de l’AJUNTAMENT la documentació necessària per a la gestió de
les sol·licituds dels ajuts .
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b) Facilitar la gestió dels ajuts de menjador mitjançant un procés de gestió informatitzada .

c) Comunicar a l’AJUNTAMENT els ajuts atorgats a les persones beneficiàries residents al seu 
municipi.

d) Transferir al número de compte designat per l’AJUNTAMENT els imports dels ajuts atorgats a 
les persones beneficiàries del seu municipi .

Nogensmenys, en casos excepcionals, quan així ho acordin el CONSELL COMARCAL i 
l’AJUNTAMENT, el CONSELL COMARCAL transferirà al número de compte designat pels centres 
escolars, l’import dels ajuts atorgats a les persones beneficiàries matriculades en cada centre .

El pagament dels ajuts està condicionat a la transferència prèvia del Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya i al compliment de les previsions de justificació que preveuen les 
Bases.

e) En relació amb la protecció de dades de caràcter personal:

i. Complir les obligacions que té com a responsable del tractament del fitxer d’Ajuts de menjador 
inscrit en el Registre de Protecció de Dades de Catalunya amb el codi  211052004-W.

ii. Per raó d’aquest conveni s’autoritza a l’AJUNTAMENT a encarregar-se del tractament de les 
dades personals obtingudes en la gestió dels ajuts de menjador.

iii. Vetllar perquè l’AJUNTAMENT, com a encarregat del tractament, adopti les mesures de 
seguretat exigibles, d’acord amb el que estableixi el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, i 
la resta d’obligacions i principis que estableix la normativa de protecció de dades .

QuartQuartQuartQuart....    Obligacions de l’AJUNTAMENTObligacions de l’AJUNTAMENTObligacions de l’AJUNTAMENTObligacions de l’AJUNTAMENT

L’AJUNTAMENT es compromet a col·laborar per a la consecució d’una correcta gestió dels ajuts 
de menjador del CONSELL COMARCAL en la forma que s’estableix a continuació:

a) Rep, impulsa, valora, tramita i presenta al CONSELL COMARCAL les sol·licituds d’ajuts de 
menjador mitjançant el procés de gestió informatitzada del CONSELL COMARCAL, d’acord amb 
allò que disposen les Bases i els aclariments que es facin en virtut de la disposició addicional 
quarta d’aquestes.

b) Rep, impulsa, informa, tramita i trasllada al CONSELL COMARCAL els recursos administratius 
mitjançant el procés de gestió informatitzada del CONSELL COMARCAL, d’acord amb el disposen 
les Bases i els aclariments que es facin en virtut de la disposició addicional quarta d’aquestes .

c) Complimenta mitjançant el procés de gestió informatitzada del CONSELL COMARCAL qualsevol  
altre tràmit que aquest permeti sempre i quan les bases reguladores del ajuts de menjador 
n’estableixin l’obligació als ajuntaments.

d) Posa a disposició del CONSELL COMARCAL tota aquella informació o documentació que es 
requereixi en relació amb la gestió dels ajuts .

e) Presenta al CONSELL COMARCAL els certificats justificatius de l’ús del servei de menjador de 
les persones beneficiàries del seu municipi , d’acord amb el que estableixen les Bases.

f) Presenta al CONSELL COMARCAL els certificats justificatius de la despesa efectuada en 
concepte d’ajuts de menjador, d’acord amb la relació d’ajuts atorgats pel CONSELL COMARCAL a 
persones beneficiàries del seu municipi i d’acord amb les Bases .

g) Comprova el compliment i l’efectivitat de les condicions o requisits determinants per a 
l’atorgament de l’ajut.

h) Es sotmet a les actuacions de comprovació que respecte a la gestió dels ajuts pugui efectuar el 



38

CONSELL COMARCAL.

i) Compleix les obligacions que les bases estableixen pels ajuntaments i actua d’acord amb les 
seves previsions. Les bases poden ser consultades al web del CONSELL COMARCAL següent: 
http://www.vallesoriental.cat/

j) Compleix les obligacions com a encarregat del tractament del fitxer d’Ajuts de menjador del 
CONSELL COMARCAL amb codi 211052004-W. L’encarregat del tractament i tot el seu personal 
resten sotmesos a la normativa de protecció de dades, en especial la Llei orgànica 15/1999, de 13 
de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el Reglament que la desplega, aprovat 
pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre i, de forma específica, a les condicions següents:

a. Utilitzar les dades que formen part d’aquest fitxer, o les que reculli per a ser-hi incloses, 
només per a la finalitat objecte d’aquest conveni.

b. Tractar les dades d’acord amb les instruccions del responsable del tractament i el document 
de seguretat.

c. No comunicar les dades a terceres persones, ni tan sols per a la seva conservació, llevat 
que compti amb l’autorització expressa del responsable del fitxer, en els supòsits legalment 
admissibles.

L’encarregat pot comunicar les dades a altres encarregats del tractament del mateix 
responsable, expressament designats per a la mateixa finalitat o una que sigui compatible .

d. Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a què hagin tingut 
accés en virtut del present encàrrec, fins i tot després de finalitzar el seu objecte.

e. Informar les persones afectades, d’acord amb l’article 5 de la LOPD, en les operacions de 
recollida de dades per integrar-les en el fitxer d’Ajuts de menjador del CONSELL COMARCAL.

f. Adequar el seu propi document de seguretat a les necessitats i els riscos derivats d’aquest 
conveni.

g. Assegurar el coneixement adequat i el compliment de les obligacions que corresponen als 
seus treballadors afectats.

h. Implantar les mesures de seguretat que corresponen al nivell ALT, segons el que estableix 
el Reglament de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal, aprovat pel Reial 
decret 1720/2007, de 21 de desembre, d’acord amb les especificacions següents:

1. Les dades es tractaran als locals de l’encarregat ubicats a l’Ajuntament i no se’n poden 
treure. Si l’encarregat del tractament ha de canviar els locals on duu a terme el tractament, 
ho ha de comunicar prèviament al responsable.

En el cas que les dades s’hagin d’incorporar a dispositius portàtils, o s’hagin de tractar fora 
dels locals de l’encarregat, es requereix autorització expressa del responsable, la qual ha 
de constar al document de seguretat. En qualsevol cas, cal garantir el nivell de seguretat 
corresponent.

2. L’encarregat ha de designar un responsable de seguretat i comunicar-ne la identitat i el 
perfil professional al responsable del fitxer .

3. L’encarregat ha d’anotar les incidències al Registre d’incidències i ha de posar en 
coneixement del responsable del fitxer o tractament, de forma immediata, qualsevol 
incidència que es produeixi durant l’execució d’aquest conveni que pugui afectar la 
integritat o la confidencialitat de les dades de caràcter personal tractades .

4. L’encarregat s’ha de sotmetre a les auditories de compliment de la normativa de 
protecció de dades que decideixi el responsable del fitxer, a l’inici de la prestació, com a 
mínim cada dos anys i, en qualsevol cas, sempre que es produeixin modificacions 
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substancials als sistemes d’informació.

i. Informar el personal afectat de les obligacions derivades de les mesures de seguretat 
aplicables.

j. Destruir les dades d’acord amb la taula d’avaluació documental núm. 541, sèrie documental 
d’expedients de sol·licituds d’ajuts individuals de menjadors, publicada al DOGC 4745. Un cop 
destruïdes, l’encarregat ha de certificar-ne la destrucció per escrit i ha de trametre el certificat 
al responsable del fitxer.

k. Pel cas que la persona sol·licitant de l’ajut de menjador hagi consentit la cessió de dades a 
l’AJUNTAMENT, com a responsable del tractament dels fitxers, haurà de complir les 
obligacions de la normativa de protecció de dades, en especial la Llei orgànica 15/1999, de 13 
de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el Reglament que la desplega, 
aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.
En aquest cas, L’AJUNTAMENT únicament pot tractar i fer ús de les dades per a la finalitat de 
gestió d’ajuts de menjador.

CinquèCinquèCinquèCinquè....    VigènciaVigènciaVigènciaVigència

1. Aquest conveni estén els seus efectes des de l’endemà de la publicació de la convocatòria dels 
ajuts de menjador per al curs escolar 2014/2015 i fineix el 31 d’octubre de 2016. Nogensmenys, per 
raó d’aquest conveni es dóna cobertura també a la col·laboració d’ambdues parts en la gestió dels 
ajuts de menjador del curs 2013/2014, d’acord amb les seves Bases reguladores.

2. Aquest conveni pot ser objecte de dues pròrrogues, d’un any cadascuna d’elles, mitjançant acord 
exprés de les parts.

SisèSisèSisèSisè....    Causes d’extincióCauses d’extincióCauses d’extincióCauses d’extinció

Les causes d’extinció d’aquest conveni són les següents:

a) L’acord entre les parts
b) La finalització del termini de vigència previst
c) La resolució del conveni amb el Departament d’Ensenyament per a la delegació de 
competències pel que fa a la gestió del servei de transport escolar i per a la gestió del servei 
escolar de menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament, esmentat a la manifestació 
quarta, i/o llurs addendes, o bé de l’instrument jurídic que el substitueixi .
d) La pèrdua de l’exercici de la competència de qualsevol de les parts .

SetèSetèSetèSetè....    Jurisdicció competentJurisdicció competentJurisdicció competentJurisdicció competent

Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest
document seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós
administratiu.

I, en senyal de conformitat signen les parts, amb l’assistència dels corresponents secretaris, que 
en donen fe.”

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Facultar al senyor Josep Mayoral Antigas, alcalde president de l'Ajuntament de Granollers, 
per a la signatura del present conveni.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Notificar a les persones interessades aquesta resolució .

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
23232323).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE L''''ADDENDA PER A LADDENDA PER A LADDENDA PER A LADDENDA PER A L''''ANYANYANYANY    2014201420142014    AL IV CONVENIAL IV CONVENIAL IV CONVENIAL IV CONVENI    
INTERADMINISTRATIU DE COL·LABORACIÓ ENTRE LINTERADMINISTRATIU DE COL·LABORACIÓ ENTRE LINTERADMINISTRATIU DE COL·LABORACIÓ ENTRE LINTERADMINISTRATIU DE COL·LABORACIÓ ENTRE L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I ELAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I ELAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I ELAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I EL    
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CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL PER A LA COORDINACIÓCONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL PER A LA COORDINACIÓCONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL PER A LA COORDINACIÓCONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL PER A LA COORDINACIÓ,,,,    LA PROGRAMACIÓ ILA PROGRAMACIÓ ILA PROGRAMACIÓ ILA PROGRAMACIÓ I    
EL FINANÇAMENT DE SERVEIS SOCIALSEL FINANÇAMENT DE SERVEIS SOCIALSEL FINANÇAMENT DE SERVEIS SOCIALSEL FINANÇAMENT DE SERVEIS SOCIALS

És voluntat de l'Ajuntament de Granollers, així com del Consell Comarcal del Vallès Oriental, garantir i 
facilitar a tots els ciutadans i ciutadanes l'accés a aquells serveis que tendeixen a afavorir un 
desenvolupament lliure i ple de la persona i dels col·lectius dins la societat, aconseguir la integració 
de tots els ciutadans en la societat i afavorir la solidaritat i la participació ciutadana .

Per aquest motiu, el 12 de juny de 2012, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers va 
aprovar la signatura del IV conveni interadministratiu de col·laboració amb el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, per a la coordinació, la programació i el finançament de serveis socials pel període 
2012-2015, amb l'objecte d'establir la col·laboració entre les parts per a la programació , la coordinació, 
la prestació i el finançament total o parcial dels projectes, programes i accions en matèria de serveis 
socials establerts, per tal de garantir la continuïtat en la concertació de les polítiques públiques de 
serveis socials.

El pacte tercer d'aquest conveni estableix que els projectes, els programes i les accions que són 
objecte de col·laboració s'incorporen a aquest conveni mitjançant una addenda anual, en la qual 
s'estableixen els objectius, els pressupost i les previsions de finançament de cadascun dels projectes .

En data 27 de juny de 2014 té entrada al registre de l'Ajuntament de Granollers notificació de l'acord 
d'aprovació del contingut i la signatura de l'addenda per a l'any 2014 al IV conveni interadministratiu 
de col·laboració esmentat amb anterioritat, aprovat per la Comissió de Govern del Consell Comarcal 
del Vallès Oriental, en sessió celebrada el 25 de juny de 2014.

En aquest sentit, d'acord amb l'addenda 2014 al IV conveni de col·laboració, l'import pressupostat per 
al finançament dels projectes aprovats és de 147.653,11 €, d'acord amb la previsió següent:

Annex 1 Finançament complementari dels serveis socials de segon nivell 32.832,10 euros
Annex 2 Pla comarcal de ciutadania i immigració del Vallès Oriental 14.753,65 euros
Annex 3 Borsa de traductors 10.516,56 euros
Annex 4 Programa d'ntercanvi de xeringues 3.131,27 euros
Annex 5 Teleassistència mòbil per a les víctimes de violència de gènere 0,00 euros
Annex 6 Punt de Trobada 51.390,17 euros
Annex 7 Acolliment d'urgència per a dones / acolliment en casos de 
violència de gènere i en situacions de desprotecció social

10.490,86 euros

Annex 8 Centre d'acolliment residencial d'estada limitada 4.538,50 euros
Annex 9 Encaix - servei de col·laboració entre famílies 20.000,00 euros

Previsió total aportació projectesPrevisió total aportació projectesPrevisió total aportació projectesPrevisió total aportació projectes 147147147147....653653653653,,,,11111111    euroseuroseuroseuros

Els pactes sisè i següents del conveni disposen que els programes, els projectes i les accions que 
s'incorporen s'han de finançar amb les assignacions que el Consell Comarcal faci amb càrrec a les 
aportacions, les subvencions o les donacions que li siguin atorgades per aquests conceptes; les que 
pel mateix concepte li assigni, voluntàriament, l'Ajuntament; i pel Fons de Solidaritat en la quantia 
restant. En aquest sentit, l'aportació que li pertoca satisfer a l'Ajuntament de Granollers en concepte 
de quota de participació en el Fons de Solidaritat, per al finançament dels projectes esmentats, 
ascendeix a un import màxim de 4.392,87 €, que s'haurà de fer efectiva en dos pagaments d'acord 
amb el següent règim:

1r pagament: un cop aprovada l'addenda econòmica pel Consell Comarcal s'haurà de fer a.
efectiu el 50% de l'aportació (2.196,43 €).
2n pagament: un cop aprovada la liquidació dels projectes de l'addenda econòmica, de la b.
qual es trametrà còpia a l'Ajuntament.

El servei del Punt de Trobada corresponent a l'annex 6 de l'addenda el presten els ajuntaments de 
Granollers i Mollet del Vallès. En aquest cas, l'Ajuntament de Granollers en fa la prestació als 
municipis que pertanyen al partit judicial de Granollers. Per a la prestació d'aquest servei, el Consell 
Comarcal preveu l'aportació a l'Ajuntament de Granollers d'un import de 40.699,17 €, amb càrrec del 
fons de solidaritat del conveni. 

És d'interès de les parts formalitzar l'addenda referida, que entrarà en vigor en la data de la seva 
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signatura i estendrà els seus efectes entre l '1 de gener i el 31 de desembre de 2014.

L'informe emès el dia 1 de juliol de 2014 pel cap del servei de Serveis Socials informa favorablement 
sobre la proposta de signatura de l'esmentada addenda al IV conveni interadministratiu de 
col·laboració per a la coordinació, la programació i el finançament de serveis socials, i sobre la 
plurianualitat de la despesa a satisfer en concepte de quota de participació en el fons de solidaritat del 
conveni.

A l'aplicació pressupostària 2014/H461.23130.46500 hi ha crèdit suficient per a satisfer la despesa 
relativa al primer pagament de la quota de participació al fons de solidaritat .

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

El IV conveni interadministratiu de col·laboració per a la coordinació, la programació i el finançament 
de serveis socials, aprovat mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de 12 de juny de 2012.

L'article 108.3 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, contempla la possibilitat de subscriure convenis i protocols 
amb d'altres administracions públiques en l'àmbit de les seves competències i per a la consecució de 
finalitats d'interès comú. 

L'article 303 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel que fa als convenis de cooperació interadministrativa, tant en serveis 
locals com en assumptes d'interès comú.

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 l'addenda per a l'any 2014 al IV conveni interadministratiu de col·laboració entre 
l'Ajuntament de Granollers i el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la coordinació, la 
programació i el finançament de serveis socials, en la qual s'estableixen els objectius, el pressupost i 
les previsions de finançament de cadascun dels projectes que són objecte de col·laboració, el text 
íntegre del qual és el següent:

"R E U N I T S

D’una part, el senyor José Orive Vélez, president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, assistit pel senyor 
Jordi Vendrell i Ros, secretari accidental de la corporació .

I, de l’altra, el senyor Josep Mayoral i Antigas, alcalde de l’Ajuntament de Granollers, assistit per la senyora 
Aurora Corral Garcia, secretària general de la corporació.

I N T E R V E N E N

El president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, en virtut del que disposa l’acord de delegació de 
competències al president del Ple del Consell Comarcal , en sessió de 17 de setembre de 2003.

L’alcalde, en virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local i l’article 53.1 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.

El secretari i la secretària també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb l’article 2 del Reial 
Decret 1174/1987, de 18 de setembre, que regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb 
habilitació de caràcter estatal.

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquesta addenda , i

M A N I F E S T E N

1. Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Granollers vàrem signar el IV conveni 
interadministratiu de col·laboració per a la coordinació , la programació i el finançament dels serveis socials .

2. Que el pacte tercer de l’esmentat conveni estableix que els projectes, els programes i les accions que són 
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objecte de col·laboració s’incorporen a aquest conveni mitjançant
una addenda anual, en la qual s’estableixen els objectius , el pressupost i les previsions
de finançament de cadascun dels projectes .

Aquest mateix pacte disposa que el Consell Comarcal proposa i elabora anualment el contingut de les 
respectives addendes i l’Ajuntament les ha d’aprovar cadascun dels anys .

3. Que ambdues parts tenen interès a formalitzar l’addenda per a l’any 2014 a aquest conveni de 
col·laboració.

D’acord amb el que s’exposa, les parts compareixents, en la representació que exerceixen, formalitzen 
aquesta addenda amb subjecció als següents ,

P A C T E S

1. Objecte

Aquesta addenda al IV conveni de col·laboració interadministrativa esmentat a la manifestació primera té per 
objecte l’actualització i la concreció de la col·laboració entre ambdues parts per a la programació, la 
coordinació, la prestació i el finançament dels projectes, els programes i les accions en matèria de serveis 
socials per a l’any 2014 que s’incorporen com a annex núm. 1, núm. 2, núm.3, núm. 4, núm. 5, núm. 6, núm. 
7, núm. 8 i núm. 9.

2. Durada

Aquesta addenda entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes entre l’1 de gener i el 
31 de desembre de 2014.

I, en prova de conformitat i d’acceptació , ambdues parts signen aquest document .

ANNEXANNEXANNEXANNEX    1111....    PROJECTEPROJECTEPROJECTEPROJECTE ::::    FINANÇAMENT COMPLEMENTARI DE SERVEIS SOCIALS DE SEGON NIVELLFINANÇAMENT COMPLEMENTARI DE SERVEIS SOCIALS DE SEGON NIVELLFINANÇAMENT COMPLEMENTARI DE SERVEIS SOCIALS DE SEGON NIVELLFINANÇAMENT COMPLEMENTARI DE SERVEIS SOCIALS DE SEGON NIVELL     

ANTECEDENTSANTECEDENTSANTECEDENTSANTECEDENTS ::::    
L’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència és un equip tècnic multidisciplinar i especialitzat que recull i 
globalitza la informació, valora, fa el seguiment i emet les propostes tècniques que puguin beneficiar més els 
infants, de qui té encarregada la seva atenció individualitzada. És l’equip de referència de la família natural i 
del noi/a en alt risc social, sobre el qual ha d’incidir per tal de procurar modificar les condicions adverses de 
risc. 

OBJECTIUOBJECTIUOBJECTIUOBJECTIU ::::    
El suport administratiu és del tot necessari per als professionals de l’equip ja que atenen un nombre elevat de 
casos, que comporten una atenció i unes gestions específiques. El suport administratiu es fa càrrec, entre 
d’altres, de les tasques següents: recepció de trucades telefòniques, tramesa de cartes i citacions als 
usuaris, control d’entrades i sortides de documentació de l’EAIA, tasques d’arxiu i altres tasques 
administratives. 

ADREÇAT AADREÇAT AADREÇAT AADREÇAT A ::::    
L’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA): 1 coordinadora, 3 treballadors socials, 3 pedagogs, 3 
psicòlegs, 3 educadors socials i 1 administratiu. 

DURADADURADADURADADURADA::::    
De gener a desembre de 2014 

PRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOST ::::    32.832,10 €    

PREVISIÓ DE FINANÇAMENTPREVISIÓ DE FINANÇAMENTPREVISIÓ DE FINANÇAMENTPREVISIÓ DE FINANÇAMENT ::::    
----    Fons de solidaritat: 12.465,97 € 
----    Consell Comarcal: 20.366,13 € 

ANNEXANNEXANNEXANNEX    2222....    PROJECTEPROJECTEPROJECTEPROJECTE ::::    PLA COMARCAL DE CIUTADANIA I IMMIGRACIÓ DEL VALLÈS ORIENTALPLA COMARCAL DE CIUTADANIA I IMMIGRACIÓ DEL VALLÈS ORIENTALPLA COMARCAL DE CIUTADANIA I IMMIGRACIÓ DEL VALLÈS ORIENTALPLA COMARCAL DE CIUTADANIA I IMMIGRACIÓ DEL VALLÈS ORIENTAL     

ANTECEDENTSANTECEDENTSANTECEDENTSANTECEDENTS ::::    
Des de 1997 i fins al 2004, el Consell Comarcal i els ajuntaments de Granollers i de Mollet del Vallès van 
signar un conveni de col·laboració amb el Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya per 
portar a terme el Pla comarcal d’integració dels immigrants al Vallès Oriental . 
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A partir de l’any 2005, el Consell Comarcal concorre a la convocatòria anual de subvencions adreçades a ens 
locals de Catalunya per al desenvolupament de programes i accions d’acollida i d’integració de persones 
estrangeres immigrades. 

El 6 de juny de 2006, en la reunió de regidors de Serveis Socials i Polítiques d’Igualtat, es va informar de les 
línies estratègiques proposades en les sessions tècniques dels mesos de gener i març de  2006, que van tenir 
lloc a Can Borrell de Mollet del Vallès, i dels objectius del Pla comarcal de ciutadania i immigració del Vallès 
Oriental. 

Des de l’any 2006 es treballa en el desenvolupament d’aquestes línies estratègiques . 

OBJECTIUOBJECTIUOBJECTIUOBJECTIU ::::    
Suport als municipis en relació amb l’acollida, la igualtat i l’acomodació de la nova ciutadania del Vallès 
Oriental, potenciant la convivència, la igualtat d’accés als recursos col·lectius, la cohesió comunitària i el 
suport contra l’exclusió. 

En relació amb les polítiques d’acollidaEn relació amb les polítiques d’acollidaEn relació amb les polítiques d’acollidaEn relació amb les polítiques d’acollida ::::    

A. Donar suport als ajuntaments per: 
Dotar d’informació i eines útils per aconseguir que el procés d’incorporació de les persones �

empadronades sigui com més normalitzat millor. 
Donar a conèixer la societat local a les persones nouvingudes i generar processos per tal que se �

sentin implicades i en vulguin formar part activa . 
Promoure la participació de les entitats d’immigrants i de la societat en general en els processos �

d’acollida. 
Dotar d’informació i eines els responsables polítics a fi de millorar la qualitat de vida de tots els �

ciutadans. 
Informar tant les persones com els serveis i entitats dels recursos al seu abast, ja siguin de la �

comarca com d’altres administracions públiques . 
B. Executar aquestes actuacions incloses en el Pla comarcal : 

En relació a les polítiques d’acollida: 
Informe anual estadístic de la comarca �

Borsa de traductors �

Coneixement de l’entorn �

En relació amb les polítiques d’igualtat: 
Col·laboració amb el servei de Dona del Consell Comarcal del Vallès Oriental  �

En relació a les polítiques d’acomodació: 
Treball transversal dins del Consell Comarcal del Vallès Oriental  �

ADREÇAT AADREÇAT AADREÇAT AADREÇAT A ::::    
- Electes i tècnics locals i comarcals 
----    Entitats i agents socials 

DURADADURADADURADADURADA::::    
De gener a desembre de 2014

PRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOST ::::    14.753,65 € 

PREVISIÓ DE FINANÇAMENTPREVISIÓ DE FINANÇAMENTPREVISIÓ DE FINANÇAMENTPREVISIÓ DE FINANÇAMENT ::::    
----    Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social Família. Direcció General per a la Immigració: 
12.700,00 €. 
----    Diputació de Barcelona. Àrea de diversitat i ciutadania: 2.053,65 € 

ANNEXANNEXANNEXANNEX    3333....    PROJECTEPROJECTEPROJECTEPROJECTE ::::    BORSA DE TRADUCTORSBORSA DE TRADUCTORSBORSA DE TRADUCTORSBORSA DE TRADUCTORS     

ANTECEDENTSANTECEDENTSANTECEDENTSANTECEDENTS ::::    
En el marc del Pla comarcal de convivència i ciutadania del Vallès Oriental per a l’any 2006, en les sessions 
tècniques dels mesos de gener i març de 2006, quatre grups de treball (acollida, cohesió i convivència, treball 
i educació) integrats per professionals d’àmbits i serveis diferents van proposar, entre d’altres, disposar d’un 
servei de traducció àgil i proper. 

Des de l’any 2006 es compta amb el servei de traducció comarcal . 

OBJECTIUOBJECTIUOBJECTIUOBJECTIU ::::    
Facilitar la interpretació i el diàleg entre les persones nouvingudes amb dificultats comunicatives per la seva 
recent arribada i els serveis de la comarca . 
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ADREÇATADREÇATADREÇATADREÇAT::::    
Als serveis municipals. 

CIRCUIT D’ACCÉSCIRCUIT D’ACCÉSCIRCUIT D’ACCÉSCIRCUIT D’ACCÉS ::::    
Els serveis formulen la sol·licitud del servei al Consell Comarcal del Vallès Oriental, segons el model 
establert. La sol·licitud i circuit d’accés es troba a la pàgina web  www.vallesoriental.cat. 

REQUISITSREQUISITSREQUISITSREQUISITS ::::    
Fer menys de dos anys de residència a Catalunya i no entendre el català ni el castellà . 

PRESTACIONSPRESTACIONSPRESTACIONSPRESTACIONS ::::    
Com a màxim es faran tres sessions per usuari . Aquesta condició només pot ser modificada si el professional 
que fa la sol·licitud presenta un informe justificant la necessitat . 

DURADADURADADURADADURADA::::    
De gener a desembre de 2014 

PRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOST ::::    10.516,56 €    

PREVISIÓ DE FINANÇAMENTPREVISIÓ DE FINANÇAMENTPREVISIÓ DE FINANÇAMENTPREVISIÓ DE FINANÇAMENT ::::    
----    Generalitat de Catalunya. 
Departament de Benestar Social i Família. Direcció General per a la Immigració: 3.892,62 €  
----    Fons de solidaritat: 1.016,03 € 
----    Diputació de Barcelona 5.607,91 €

ANNEXANNEXANNEXANNEX    4444....    PROJECTEPROJECTEPROJECTEPROJECTE ::::    PROGRAMA D’INTERCANVI DE XERINGUESPROGRAMA D’INTERCANVI DE XERINGUESPROGRAMA D’INTERCANVI DE XERINGUESPROGRAMA D’INTERCANVI DE XERINGUES     

ANTECEDENTSANTECEDENTSANTECEDENTSANTECEDENTS ::::    
El Servei Català de la Salut ofereix als governs locals la possibilitat de prevenir els problemes derivats de 
conductes de risc amb el Programa d’Intercanvi de Xeringues (PIX). El PIX ofereix als toxicòmans per via 
parenteral uns punts d’intercanvi on poden rebre xeringues noves i poden retornar les xeringues usades de 
manera anònima i gratuïta. 

OBJECTIUOBJECTIUOBJECTIUOBJECTIU ::::    
Prevenir les malalties infectocontagioses associades al consum de drogues per via parenteral  �

Afavorir l’adquisició d’hàbits i conductes més saludables  �

Disminuir la tendència a compartir xeringues �

Potenciar el canvi de via de consum �

Utilitzar del preservatiu en les relacions sexuals  �

Apropar el drogodependent a la xarxa sanitària  �

ADREÇAT AADREÇAT AADREÇAT AADREÇAT A ::::    
Les persones drogodependents actives consumidores de drogues per via parenteral  

DURADADURADADURADADURADA::::    
De gener a desembre de 2014 

PRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOST ::::    3.131,27 € 

PREVISIÓ DE FINANÇAMENTPREVISIÓ DE FINANÇAMENTPREVISIÓ DE FINANÇAMENTPREVISIÓ DE FINANÇAMENT ::::    
Fons de solidaritat: 3.131,27 €

ANNEXANNEXANNEXANNEX    5555....    PROJECTEPROJECTEPROJECTEPROJECTE ::::    TELEASSISTÈNCIA MÒBIL PER A LES VÍCTIMES DE LA VIOLÈNCIA DETELEASSISTÈNCIA MÒBIL PER A LES VÍCTIMES DE LA VIOLÈNCIA DETELEASSISTÈNCIA MÒBIL PER A LES VÍCTIMES DE LA VIOLÈNCIA DETELEASSISTÈNCIA MÒBIL PER A LES VÍCTIMES DE LA VIOLÈNCIA DE    
GÈNEREGÈNEREGÈNEREGÈNERE    

ANTECEDENTSANTECEDENTSANTECEDENTSANTECEDENTS ::::    
La Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere . 

El Consell de Ministres va aprovar el 7 de maig de 2004 un pla de mesures urgents per a la prevenció 
d’aquest tipus de violència. Es va encarregar a l’IMSERSO la cobertura del servei de teleassistència a les 
víctimes de violència de gènere. 

És una modalitat de servei que, amb la tecnologia adient, ofereix a les víctimes que tenen l’ordre de 
protecció, una atenció immediata i a distància, que assegura una resposta ràpida les 24 hores del dia, els 
365 dies de l’any. 
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La Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, publicada al DOGC el 2 
de maig de 2008, defineix el concepte de violència masclista com les conductes de domini, control i abús de 
poder dels homes sobre les dones. 

L’article 7 d’aquesta llei especifica que els poders públics han de seguir criteris d’actuació, entre d’altres, el 
foment dels instruments de col·laboració i cooperació entre les distintes administracions públiques per a totes 
les polítiques públiques d’eradicació de la violència masclista i, en especial, el disseny, el seguiment i 
l’avaluació de les mesures i dels recursos que s’han d’aplicar . 

OBJECTIUOBJECTIUOBJECTIUOBJECTIU ::::    
Garantir una atenció immediata i adequada davant de situacions d’emergència . �

Proporcionar seguretat i tranquil·litat a la dona usuària del servei i als familiars que en depenen . �

Potenciar l’autoestima i la qualitat de vida de les usuàries del servei . �

Ajudar a disminuir la sobrecàrrega que pateixen les dones en aquesta situació . �

ADREÇAT AADREÇAT AADREÇAT AADREÇAT A ::::    
Les dones víctimes de violència de gènere que tenen l’ordre de protecció  

DURADADURADADURADADURADA::::    
De gener a desembre de 2014 

PRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOST ::::    sense cost 

PREVISIÓ DE FINANÇAMENTPREVISIÓ DE FINANÇAMENTPREVISIÓ DE FINANÇAMENTPREVISIÓ DE FINANÇAMENT ::::    
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Secretaria d’Estat de Serveis Socials i Igualtat, Delegació del 
Govern per a la Violència de Gènere en col·laboració amb la Federación Española de Municipios y 
Províncias. 

ANNEXANNEXANNEXANNEX    6666....    PROJECTEPROJECTEPROJECTEPROJECTE ::::    PUNT DE TROBADAPUNT DE TROBADAPUNT DE TROBADAPUNT DE TROBADA     

ANTECEDENTSANTECEDENTSANTECEDENTSANTECEDENTS ::::    
Són nombroses les sentències en els processos de separació i divorci en què el jutge estableix el temps i el 
lloc on el pare o la mare no custodi i el fill poden trobar-se i compartir el temps assignat, o fer el lliurament i el 
retorn del nen. Alhora, tot sovint es disposa que la devolució del menor es faci en dependències dels 
ajuntaments i sota la supervisió dels professionals de serveis socials . 

L’Ajuntament de Granollers i l’Ajuntament de Mollet del Vallès i Creu Roja Vallès Sud presten el servei de 
Punt de trobada on el pare o la mare poden trobar-se amb els seus fills en un espai específic i neutral, 
lliurar-los i retornar-los amb la supervisió dels professionals dels serveis socials . 

El servei és extensible a les visites amb el pare i la mare dels menors tutelats per la Direcció General 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència . 

OBJECTIUOBJECTIUOBJECTIUOBJECTIU ::::    
Oferir un espai neutral confortable on sigui possible : �

----    Lliurar i retornar els fills entre els pares amb dificultats pel compliment del règim de visites . 
----    Revisar i modificar les actituds envers els aspectes relacionats amb la cura dels fills . 
----    Reduir el nombre de denúncies per l’incompliment en el règim de visites . 
----    Millorar la forma en què els fills poden compartir el temps amb el progenitor no custodi . 
Observar i informar l’autoritat judicial, la Direcció General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència i �

l’EAIA del desenvolupament de les trobades i dels intercanvis . 

ADREÇAT AADREÇAT AADREÇAT AADREÇAT A ::::    
Famílies en què el jutge ha disposat la utilització del servei per lliurar i retornar el menor o fer les �

visites del progenitor no custodi . 
Famílies de nens tutelats per la Direcció General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència . �

CIRCUIT D’ACCÉSCIRCUIT D’ACCÉSCIRCUIT D’ACCÉSCIRCUIT D’ACCÉS ::::    
Sol·licitud als Serveis Socials de l’Ajuntament de Granollers quan la demanda provingui dels jutjats de 
Granollers, ja sigui directament o a través dels serveis socials dels municipis del partit judicial de Granollers . 

Sol·licitud als Serveis Socials de l’Ajuntament de Mollet del Vallès quan la demanda provingui dels jutjats de 
Mollet del Vallès, ja sigui directament o a través dels serveis socials dels municipis del partit judicial de Mollet 
del Vallès. 

Quan la demanda provingui de l’EAIA, l’adreçarà als serveis socials de l’Ajuntament de Granollers o de 
l’Ajuntament de Mollet del Vallès, en funció del partit judicial del municipi de residència del pare o de la mare 
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que sigui més beneficiós pel menor. 

DURADADURADADURADADURADA::::    
De gener a desembre de 2014

PRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOST ::::    51.390,17 €    

PREVISIÓ DE FINANÇAMENTPREVISIÓ DE FINANÇAMENTPREVISIÓ DE FINANÇAMENTPREVISIÓ DE FINANÇAMENT ::::    
Fons de solidaritat: Total 51.390,17 € segons el detall següent: 

La previsió de l’aportació del fons de solidaritat a l’Ajuntament de Granollers per a la prestació d’aquest servei 
és de 40.699,17 €. 

La previsió de l’aportació del fons de solidaritat a l’Ajuntament de Mollet del Vallès per a la prestació d’aquest 
servei és d’un import mínim de 3.524 €, que inclou l’atenció de 5 casos; a partir del sisè cas, 597,25 € per a 
cadascun d’ells amb un màxim de dotze casos més . 

NotaNotaNotaNota: Resten exclosos de l’aplicació d’aquesta addenda els ajuntaments que disposin del recurs de punt de 
trobada en la data de signatura de l’addenda . 

ANNEXANNEXANNEXANNEX    7777....    PROJECTEPROJECTEPROJECTEPROJECTE ::::    ACOLLIMENT D’URGÈNCIA PER A DONESACOLLIMENT D’URGÈNCIA PER A DONESACOLLIMENT D’URGÈNCIA PER A DONESACOLLIMENT D’URGÈNCIA PER A DONES ....    
ACOLLIMENT EN CASOS DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE I EN SITUACIONS DE DESPROTECCIÓ SOCIALACOLLIMENT EN CASOS DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE I EN SITUACIONS DE DESPROTECCIÓ SOCIALACOLLIMENT EN CASOS DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE I EN SITUACIONS DE DESPROTECCIÓ SOCIALACOLLIMENT EN CASOS DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE I EN SITUACIONS DE DESPROTECCIÓ SOCIAL    

ANTECEDENTSANTECEDENTSANTECEDENTSANTECEDENTS ::::    
Fins a l’any 2003, les necessitats d’allotjament d’urgència de les dones es cobrien oferint l’estada en un hotel 
o una pensió. Un grup de treball format per professionals dels serveis socials d’atenció primària i 
especialitzada va treballar en la definició i en la proposta d’un servei d’acolliment d’urgència per a dones 
víctimes de violència de gènere, amb la finalitat d’oferir un espai adequat amb professionals que acullin i 
atenguin les dones en situació d’urgència . 

Des de l’any 2003 el Consell Comarcal signa anualment un conveni amb Càritas Diocesana de Barcelona, 
mitjançant el qual es facilita i es regula l’accés a la Casa d’Acollida Montseny  (CAM). 

OBJECTIUOBJECTIUOBJECTIUOBJECTIU ::::    
Acollir les famílies (dona amb o sense fills/es) en un ambient contenidor i segur �

Donar suport socioeducatiu a la unitat familiar  �

Ajudar la dona i els fills/es a comprendre la seva situació �

ADREÇAT AADREÇAT AADREÇAT AADREÇAT A ::::    
Les dones víctimes de la violència de gènere o en situació de desprotecció social , amb o sense fills/es. 

Per violència de gènere s’entén qualsevol acte de violència física o psicològica exercida sobre la dona . 

Per desprotecció social s’entén qualsevol altra circumstància d’urgència, precarietat econòmica i aïllament 
social en què es pugui trobar la dona i que, a criteri dels serveis socials d’atenció primària, requereixi atenció 
immediata. 

CIRCUIT D’ACCÉSCIRCUIT D’ACCÉSCIRCUIT D’ACCÉSCIRCUIT D’ACCÉS ::::    
En els casos en què la dona ha d’abandonar el domicili de manera urgent els serveis socials valoren, en 
primer lloc, la possibilitat que la dona vagi al domicili d’un familiar o d’un amic, sempre que no representi un 
perill. Si aquesta via no és possible, es recorre a l’acolliment d’urgència. 

Les derivacions es faran de la manera següent : 
a) Municipis que han aprovat un protocol d’actuació amb relació a les dones víctimes de violència de 
gènere, a través de serveis socials d’atenció primària o a través de la policia local . 
b) Municipis que no han aprovat un protocol d’actuació amb relació a les dones víctimes de violència de 
gènere -Aiguafreda, Castellcir, Castellterçol, Granera, Sant Quirze Safaja, Vallromanes, sempre a través 
dels serveis socials bàsics. 

El Consell Comarcal informarà als serveis socials bàsics a qui s 'han d'adreçar per concretar l'estada a la casa 
d'acollida.

Els ajuntaments derivants: 
- S’han d’adreçar a la casa d'acollida per via telefònica. Els professionals de la casa d'acollida valoren si el 
perfil és l’adient i confirmen les possibilitats d’obtenir plaça. En cas que pugui ingressar, es pacta el moment 
d’ingrés. 



47

- Han de formalitzar la demanda per fax o per correu electrònic segons el full de sol·licitud facilitat des de la 
casa d'acollida, on han de constar: 

Les dades de la dona i, si escau, dels menors al seu càrrec: nom, cognoms, edat, telèfon i adreça. �

Les dades del professional dels serveis socials bàsics que faci la demanda i del que sigui el referent �

de la dona al municipi. 
La data prevista de sortida i les gestions que ha de fer la dona en el període d’estada a la casa . �

Han d’acceptar el full de compromís on s’expliciten les responsabilitats de la casa d'acollida i del �

professional derivant durant el temps d’estada . 
Han d’emetre un informe segons el model facilitat per la casa d'acollida, en un màxim de 24 h �

després d’haver fet la demanda. 

En el cas d'enviament de les dades per correu electrònic, els serveis socials bàsics garantirà un enviament 
segur de les dades.

L’Ajuntament haurà d’assegurar i facilitar que en el moment de l’ingrés la dona pugui cobrir econòmicament 
les despeses excloses del conveni  (medicaments, desplaçaments, bolquers, etc.) 

Els serveis socials bàsics derivants són els responsables de fer el seguiment de la dona, de cercar els 
recursos alternatius que en possibilitin la sortida de la casa d'acollida, i de facilitar els acompanyaments que 
la dona requereixi. 

La casa d'acollida elaborarà una valoració global de la família, segons la situació personal. Aquesta valoració 
es retorna als serveis socials bàsics que estiguin fent el seguiment de la situació . 

TEMPS D’ESTADATEMPS D’ESTADATEMPS D’ESTADATEMPS D’ESTADA ::::    
El temps d’estada inicial, que no cal esgotar, és de 15 dies, amb possibilitat de renovació per temps variable. 
El Consell Comarcal es fa càrrec de les despeses fins el 15e dia. A partir del 16e dia, inclòs, se’n fa càrrec 
l’Ajuntament.

DURADADURADADURADADURADA::::    
De gener a desembre de 2014 

PRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOST ::::    10.490,86 €    

PREVISIÓ DE FINANÇAMENTPREVISIÓ DE FINANÇAMENTPREVISIÓ DE FINANÇAMENTPREVISIÓ DE FINANÇAMENT ::::    
Ajuntament de Granollers: 1.157,00 € 
Ajuntament de Mollet del Vallès: 1.157,00 € 
Departament de Benestar Social i Família: 8.176.86 € 

ANNEXANNEXANNEXANNEX    8888....    PROJECTEPROJECTEPROJECTEPROJECTE ::::    CENTRE D’ACOLLIMENT RESIDENCIAL D’ESTADA LIMITADACENTRE D’ACOLLIMENT RESIDENCIAL D’ESTADA LIMITADACENTRE D’ACOLLIMENT RESIDENCIAL D’ESTADA LIMITADACENTRE D’ACOLLIMENT RESIDENCIAL D’ESTADA LIMITADA     

ANTECEDENTSANTECEDENTSANTECEDENTSANTECEDENTS ::::    
El servei d’acolliment residencial d’estada limitada i d’assistència supleix temporalment la llar familiar en 
casos puntuals d’urgència (agressió, violència, llançament, esfondrament), quan no es disposa en aquell 
moment de suport familiar ni recursos econòmics propis per resoldre el problema . 

L’Ajuntament de Mollet del Vallès és titular d’un centre residencial d’estada limitada des de març de 2003. El 
reglament del servei preveu que els altres municipis de la comarca la utilització del Centre, sempre que hi 
hagi disponibilitat de places i amb un acord específic previ , pels altres municipis de la comarca. 

OBJECTIUOBJECTIUOBJECTIUOBJECTIU ::::    
Cobrir temporalment les necessitats bàsiques d’allotjament en cas d’urgència social  

ADREÇAT AADREÇAT AADREÇAT AADREÇAT A ::::    
Les persones i les famílies que, tot i valer-se per elles mateixes les activitats de la vida diària, tenen 
necessitat de caràcter conjuntural de ser allotjades : 

Les persones i les famílies víctimes d’una catàstrofe en el seu habitatge  �

Les persones i les famílies provinents de llançament quan la seva situació és coneguda pels serveis �

socials d’atenció primària 
Les dones soles o amb fills �

Les víctimes de violència familiar sempre que no hi hagi plaça a la CAM i que sigui un problema �

d’allotjament alternatiu 

CIRCUIT D’ACCÉSCIRCUIT D’ACCÉSCIRCUIT D’ACCÉSCIRCUIT D’ACCÉS ::::    
Informe proposta dels serveis socials d’atenció primària del municipi d’origen de la persona usuària adreçat a 
la persona assignada per l’Ajuntament de Mollet del Vallès , que autoritzarà o denegarà l’ ingrés al Centre . 
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En horaris festius i nocturns -a partir de les 20 hores i fins a les 8h-, en el cas de les persones i les famílies 
víctimes d’una catàstrofe en el seu habitatge, la derivació es farà a través del responsable de torn de la 
policia local on es produeixi l’emergència cap al responsable de torn de la policia local de Mollet del Vallès. A 
primera hora del matí del primer dia hàbil després de l’ingrés, els serveis socials del l’ajuntament derivant 
faran arribar l’informe corresponent a la persona assignada per l’Ajuntament de Mollet del Vallès . 

TEMPS D’ESTADATEMPS D’ESTADATEMPS D’ESTADATEMPS D’ESTADA ::::    
El temps d’estada, que no cal esgotar, és de 7 dies. 

DURADADURADADURADADURADA::::    
De gener a desembre de 2014

PRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOST ::::    4.538,50 €    

PREVISIÓ DE FINANÇAMENTPREVISIÓ DE FINANÇAMENTPREVISIÓ DE FINANÇAMENTPREVISIÓ DE FINANÇAMENT ::::    
Fons de solidaritat: 4.538,50 € 

La previsió de l’aportació del fons de solidaritat a l’Ajuntament de Mollet del Vallès per a la prestació d’aquest 
servei és de 4.538,50 €. 

Nota: Resten exclosos de l’aplicació d’aquesta addenda els ajuntaments que disposin del recurs de centre 
d’acolliment residencial d’estada limitada en la data de signatura de l’addenda .

ANNEXANNEXANNEXANNEX    9999....    PROJECTEPROJECTEPROJECTEPROJECTE ::::    ENCAIX – SERVEI DE COL·LABORACIÓ ENTRE FAMÍLIESENCAIX – SERVEI DE COL·LABORACIÓ ENTRE FAMÍLIESENCAIX – SERVEI DE COL·LABORACIÓ ENTRE FAMÍLIESENCAIX – SERVEI DE COL·LABORACIÓ ENTRE FAMÍLIES     

ANTECEDENTSANTECEDENTSANTECEDENTSANTECEDENTS ::::    
A partir de la tasca de l’EAIA de suport i assessorament als diferents serveis implicats en l’atenció a la 
infància (serveis socials, escoles, hospitals, etc.) s’ha vist la necessitat de donar resposta a aquelles famílies 
amb fills que per problemes puntuals i de caràcter transitori (hospitalització, viatge urgent, laborals, etc) no 
poden fer-se’n càrrec. 

Parlem doncs de famílies que no poden comptar amb el suport d’altres membres del nucli familiar o família 
extensa ( avis, tiets, etc.) ni de xarxa social (amics, etc.) propera, que puguin donar-los un cop de mà en la 
cura d’aquests infants. 

Per poder donar resposta a aquesta necessitat, es requereix que altres persones i/o famílies puguin donar el 
seu recolzament desinteressat i altruista, durant una estona, uns dies, o el temps que els infants no poden 
rebre l’atenció adequada per part de la seva família . 

Pensem doncs, que són moltes les situacions per les quals és important el servei de col·laboració entre 
famílies- ENCAIX, ja que a més de prevenir i millorar possibles desatencions familiars, també tracta de 
promoure i fomentar el voluntariat social i el treball comunitari dins dels municipis de la comarca del Vallès 
Oriental. 

OBJECTIUSOBJECTIUSOBJECTIUSOBJECTIUS ::::    
Objectius generalsObjectius generalsObjectius generalsObjectius generals ::::    
----    Prevenir situacions de negligència i desatenció familiar  
----    Promoure alternatives a les dificultats familiars  
----    Promoure i fomentar les actituds solidàries de la comarca del Vallès Oriental . 

Objectius específicsObjectius específicsObjectius específicsObjectius específics ::::    
----    Donar suport puntual a famílies desafavorides amb fills , sense suport familiar ni xarxa social que necessita 
d’un suport temporal i puntual en la cura dels infants . 
----    Reduir els nivell d’estrès familiar que comporta la criança dels fills per a una família en situació de crisi . 
----    Donar a conèixer a la població en general de l’existència d’altres realitats familiars diferents a les seves . 
----    Canalitzar les inquietuds de solidaritat i voluntariat de la comarca . 
----    Establir una xarxa de suport i d’ajuda mútua . 
----    Identificar les situacions susceptibles de la utilització del servei  
----    Captar, seleccionar i formar possibles persones/famílies disposades en col·laborar. 
----    Donar suport a les persones/famílies col·laboradores durant tot el procés de col·laboració . 
----    Vetllar per la relació que s’estableixi per part de les dues famílies  (biològica i la col·laboradora). 
----    Evitar situacions de risc en l’absència d’adults responsables de la cura dels infants . 

ADREÇAT AADREÇAT AADREÇAT AADREÇAT A ::::    
----    Infants (0 a 18 anys) i les seves famílies amb manca de suport familiar i xarxa social residents a la comarca 
del Vallès Oriental. 
----    Persones/famílies disposades a col·laborar i compartir part del seu temps amb un infant que resideixin a la 
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comarca del Vallès Oriental 

TIPUS DE COL·LABORACIÓTIPUS DE COL·LABORACIÓTIPUS DE COL·LABORACIÓTIPUS DE COL·LABORACIÓ ::::    
Suport temporalSuport temporalSuport temporalSuport temporal    ::::    Estada d’un/s infants amb una persona/família col·laboradora de forma temporal. ����

Per exemple: hospitalització, un viatge urgent ... 
Acompanyament puntualAcompanyament puntualAcompanyament puntualAcompanyament puntual    ::::    Tenir cura d’un/s infant/s durant unes hores determinades al dia o uns ����

dies concrets a la setmana. Per exemple: desplaçaments a l’escola, per anar al metge, participar en 
alguna activitat extraescolar.... 
Ajuda d’urgènciaAjuda d’urgènciaAjuda d’urgènciaAjuda d’urgència    ::::    Donar una atenció immediata als infants, la família dels quals ha tingut un ����

problema greu imprevist que requereix una resposta ràpida d’ajuda per part d’altres persones. Per 
exemple: mort, ingrés hospitalari ... 

CIRCUIT D’ACCÉSCIRCUIT D’ACCÉSCIRCUIT D’ACCÉSCIRCUIT D’ACCÉS ::::    
PersonesPersonesPersonesPersones ////famílies col·laboradoresfamílies col·laboradoresfamílies col·laboradoresfamílies col·laboradores::::    Les persones/famílies col·laboradores són l’eix principal per ����

poder portar a terme el servei de col·laboració entre famílies, ja que a través d’elles és pot fer 
afectiva l’ajuda, el suport a una altre família. 

Les persones/famílies col·laboradores han de fer una sol·licitud al Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, manifestant la seva voluntat de col·laborar en el projecte . 

Els tècnics de l’ENCAIX són els encarregats de fer la rebuda, la selecció, suport a les 
persones/famílies disposades en col·laborar i el seguiment durant el procés de col·laboració . 

Famílies biològiques i els infantsFamílies biològiques i els infantsFamílies biològiques i els infantsFamílies biològiques i els infants::::    Són les beneficiàries del servei que seran derivades des dels ����

serveis socials d’atenció primària dels municipis de la comarca, i juntament amb els tècnics de 
l’ENCAIX es valorarà si la família amb els seus fills, són susceptibles de necessitar la col·laboració 
del servei. 

Cal tenir present que el servei està dirigit a les famílies però principalment als infants i per tant la 
tasca de tots els professionals haurà d’anar orientada a detectar les mancances i necessitats . 

Les famílies que es dirigeixin al Consell Comarcal del Vallès Oriental sol·licitant ser beneficiaris del 
servei es derivaran als serveis socials del municipi de la comarca que li correspongui . 

DURADADURADADURADADURADA::::    
De gener a desembre de 2014

PRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOST ::::    20.000,00€    

PREVISIÓ DE FINANÇAMENTPREVISIÓ DE FINANÇAMENTPREVISIÓ DE FINANÇAMENTPREVISIÓ DE FINANÇAMENT ::::     
Departament de Benestar Social i Família: 20.000,00 €"

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Aprovar la despesa a satisfer per l'Ajuntament de Granollers en concepte de quota de 
participació en el Fons de Solidaritat per al finançament dels projectes establerts per a l'any 2014, per 
un import màxim de 4.392,87 €, d'acord amb el detall següent: 

Annex 1 Finançament complementari dels serveis socials de segon nivell 1.848,39 euros
Annex 2 Pla comarcal de ciutadania i immigració del Vallès Oriental 0,00 euros
Annex 3 Borsa de traductors 150,65 euros
Annex 4 Programa d'ntercanvi de xeringues 464,29 euros
Annex 5 Teleassistència mòbil per a les víctimes de violència de gènere 0,00 euros
Annex 6 Punt de Trobada 0,00 euros
Annex 7 Acolliment d'urgència per a dones / acolliment en casos de violència 
de gènere i en situacions de desprotecció social

1.157,00 euros

Annex 8 Centre d'acolliment residencial d'estada limitada 772,54 euros
Annex 9 Encaix - servei de col·laboració entre famílies 0,0 euros

Total aportació projectesTotal aportació projectesTotal aportació projectesTotal aportació projectes 4444....392392392392,,,,87878787    euroseuroseuroseuros

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Declarar la plurianualitat de la despesa i establir que l'aportació de la quota de participació al 
Fons de solidaritat s'efectuarà en dos pagaments: 

Primer pagament amb càrrec a l'exercici 2014, per import de 2.196,43 €, corresponent al 50% 1.
de la quota. 
Segon pagament amb càrrec a l'exercici 2015, per un import màxim de 2.196,44 €, subjecte a 2.
disponibilitat pressupostària.



50

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Ordenar el 1r pagament de la quota de participació al Fons de Solidaritat en benefici del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, amb CIF P-5800010-J, per un import de 2.196,43 € (50%), amb 
càrrec a l'aplicació pressupostària H461.23130.46500.

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.- Establir que l'aprovació del 2n pagament de la quota de participació al Fons de Solidaritat, 
per un import màxim de 2.196,44 €, es realitzarà mitjançant resolució d'alcaldia, amb càrrec a 
l'aplicació H461.23130.46500 de l'exercici 2015, subjecte a disponibilitat pressupostària, un cop el 
Consell Comarcal aprovi i notifiqui la liquidació dels projectes establerts a l 'addenda de l'any 2014.

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.- Reconeixer el dret per un import de 40.699,17 €, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
d'ingressos H461.46505, relatiu a l'aportació que el Consell Comarcal del Vallès Oriental preveu 
aportar a l'Ajuntament de Granollers per la prestació del servei de Punt de Trobada corresponent a 
l'annex 6 de l'addenda.

SetèSetèSetèSetè.-.-.-.- Facultar al senyor Josep Mayoral Antigas, alcalde president de l'Ajuntament de Granollers, per 
a la signatura de la present addenda.

VuitèVuitèVuitèVuitè.-.-.-.-  Notificar a les persones interessades aquesta resolució .

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

APROVAT PER UNANIMITAT

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

DICTAMEN RELATIU A APROVAR LES JUSTIFICACIONS DE LES SUBVENCIONS CONCEDIDES 
A LES  INICIATIVES JUVENILS REALITZADES PER GRUPS DE PERSONES JOVES I/O ENTITATS 
JUVENILS EN EL MARC DE LES CONVOCATÒRIES DEL SERVEI DE JOVENTUT PER L'ANY 2013

DICTAMEN RELATIU A APROVAR LES JUSTIFICACIONS DE LES SUBVENCIONS CONCEDIDES 
A LES ENTITATS DE LLEURE INFANTIL I JUVENIL  EN EL MARC DE LES CONVOCATÒRIES DEL 
SERVEI DE JOVENTUT PER L'ANY 2013

DICTAMEN RELATIU A REQUERIR AL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA QUE PROCEDEIXI A DONAR COMPLIMENT A LES OBLIGACIONS LEGALMENT 
ESTABLERTES PER TAL D'ATORGAR LES SUBVENCIONS QUE CORRESPONGUIN A 
L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS DESTINADES A MINORAR LES QUOTES QUE SUPORTEN 
LES FAMÍLIES PEL SERVEI D'ENSENYAMENT DEL PRIMER CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL 

DICTAMEN RELATIU A REQUERIR AL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA QUE PROCEDEIXI A EFECTUAR EL PAGAMENT DE LA QUANTITAT DE 304.200 
€ CORRESPONENT A LA SUBVENCIÓ DESTINADA A MINORAR LES QUOTES QUE SUPORTEN 
LES FAMÍLIES PEL SERVEI D'ENSENYAMENT DEL PRIMER CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL 

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

 

24242424).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LES JUSTIFICACIONS DE LES SUBVENCIONSDICTAMEN RELATIU A APROVAR LES JUSTIFICACIONS DE LES SUBVENCIONSDICTAMEN RELATIU A APROVAR LES JUSTIFICACIONS DE LES SUBVENCIONSDICTAMEN RELATIU A APROVAR LES JUSTIFICACIONS DE LES SUBVENCIONS    
CONCEDIDES A LES  INICIATIVES JUVENILS REALITZADES PER GRUPS DE PERSONESCONCEDIDES A LES  INICIATIVES JUVENILS REALITZADES PER GRUPS DE PERSONESCONCEDIDES A LES  INICIATIVES JUVENILS REALITZADES PER GRUPS DE PERSONESCONCEDIDES A LES  INICIATIVES JUVENILS REALITZADES PER GRUPS DE PERSONES    
JOVES IJOVES IJOVES IJOVES I////O ENTITATS JUVENILS EN EL MARC DE LES CONVOCATÒRIES DEL SERVEI DEO ENTITATS JUVENILS EN EL MARC DE LES CONVOCATÒRIES DEL SERVEI DEO ENTITATS JUVENILS EN EL MARC DE LES CONVOCATÒRIES DEL SERVEI DEO ENTITATS JUVENILS EN EL MARC DE LES CONVOCATÒRIES DEL SERVEI DE    
JOVENTUT PER LJOVENTUT PER LJOVENTUT PER LJOVENTUT PER L ''''ANYANYANYANY    2013201320132013....
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En sessió de data 4 de març de 2013 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers es van atorgar 
les subvencions a les entitats que s'indiquen a continuació:

    ENTITATENTITATENTITATENTITAT NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació ImportImportImportImport     
ConceditConceditConceditConcedit

Aniversari 2013 1.776,00Acció Cultural de 
Joves de Granollers

G63852271

La Cultura  a debat* 1.450,00

Street Stylers G64701071 Juste Debout 2013 1.850,00

Esplai Guai de Palou G61354031 Campaments estiu 1.500,00

Grup Joves B&B G65946683 Teatre "Papá cuentame otra vez" 745,00

TOTALTOTALTOTALTOTAL 7.321,00 €

A les base específiques o particulars per a la concessió d'ajuts de la convocatòria de subvencions a iniciatives 
juvenils realitzades per grups de joves o entitats juvenils, preveu que s'ha de presentar la justificació de 
l'actuació subvencionada en el termini establert, que l' últim dia per fer-ho és el 28 de febrer de 2014.

En les dates i amb el número de registre d'entrada que consta a l'apartat primer d'aquest informe, totes les 
entitats beneficiàries de les subvencions indicades han presentat la justificació requerida.

Vists els informes emesos en data 15 juny de 2014 per la responsable de programes del servei de joventut i amb 
el vist i plau del cap d'Àrea de Serveis Personals, que justifiquen la procedència d'aprovar la justificació de les 
'actuacions subvencionades  perquè s'ha verificat que el contingut de la documentació aportada s'ajusta a la 
finalitat i import de les actuacions subvencionades i  acredita la correcta execució de les actuacions 
subvencionades de conformitat amb les condicions previstes a les bases de la convocatòria,  en els termes ja 
indicats

Fonaments 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.

- Article 13 de les bases específiques i particulars del servei de joventut que regeixen la convocatòria de 
subvencions corresponent a l'any 2013 , aprovades per acord de la Junta de Govern Local, de 15 de gener de 
2013, pel que fa al termini i forma de justificació del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la 
subvenció.

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

PRIMER.- Aprovar la justificació de les subvencions atorgades per acord de la Junta de Govern Local de data 4 
de març de 2013 en el marc de la convocatòria del servei de joventut per a la concessió de subvencions 
concedides a les  iniciatives juvenils realitzades per grups de persones joves i/o entitats juvenils per a l'any 2013 
en els termes que s'indiquen a continuació:
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Data / 
núm. RGE

 ENTITAT NIF Actuació Import 
Concedit

Import 
justificat

Aniversari 2013 1.776,00 2.181,1928/02/14
2014003849

Acció Cultural de 
Joves de Granollers

G63852271

La Cultura  a debat 1.450,00 1.496,08

28/02/14
2014000321

Street Stylers G64701071 Juste Debout 2013 1.850,00 3.708,00

23/02/14
2014000283

Esplai Guai de Palou G61354031 Campaments estiu 1.500,00 1.642,00

28/02/14
2014003877

Grup Joves B&B G65946683 Teatre "Papá 
cuentame otra vez"

745,00 1.215,42

TOTAL 7.321,00 €

SEGON.- Notificar de forma individualitzada aquest acord a cada entitat beneficiària

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
25252525).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LES JUSTIFICACIONS DE LES SUBVENCIONSDICTAMEN RELATIU A APROVAR LES JUSTIFICACIONS DE LES SUBVENCIONSDICTAMEN RELATIU A APROVAR LES JUSTIFICACIONS DE LES SUBVENCIONSDICTAMEN RELATIU A APROVAR LES JUSTIFICACIONS DE LES SUBVENCIONS    
CONCEDIDES A LES ENTITATS DE LLEURE INFANTIL I JUVENIL  EN EL MARC DE LESCONCEDIDES A LES ENTITATS DE LLEURE INFANTIL I JUVENIL  EN EL MARC DE LESCONCEDIDES A LES ENTITATS DE LLEURE INFANTIL I JUVENIL  EN EL MARC DE LESCONCEDIDES A LES ENTITATS DE LLEURE INFANTIL I JUVENIL  EN EL MARC DE LES    
CONVOCATÒRIES DEL SERVEI DE JOVENTUT PER LCONVOCATÒRIES DEL SERVEI DE JOVENTUT PER LCONVOCATÒRIES DEL SERVEI DE JOVENTUT PER LCONVOCATÒRIES DEL SERVEI DE JOVENTUT PER L ''''ANYANYANYANY    2013201320132013....

En sessió de data 4 de març de 2013 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers es van atorgar 
les subvencions a les entitats que s'indiquen a continuació:

    ENTITATENTITATENTITATENTITAT NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació ImportImportImportImport     
ConceditConceditConceditConcedit

Parròquia St Esteve - Pardals R0800659E Funcionament ordinari 1.950,00

Escoltes St Esteve G08931974 Funcionament ordinari 2.400,00

Esplai Guai de Palou G61354031 Funcionament ordinari 2.400,00

Parròquia St Esteve -Colonies R0800659E Funcionament ordinari 2.250,00

TOTALTOTALTOTALTOTAL 9.000,00 €

A les base específiques o particulars per a la concessió d'ajuts de la convocatòria de subvencions a entitats de 
Lleure infantil i Juvenil , preveu que s'ha de presentar la justificació de l'actuació subvencionada en el termini 
establert, que l'ultim dia per fer-ho és el 28 de febrer de 2014.

En les dates i amb el número de registre d'entrada que consta a l'apartat primer d'aquest informe, totes les 
entitats beneficiàries de les subvencions indicades han presentat la justificació requerida.
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Vists els informes emesos en data 15 juny de 2014 per la responsable de programes del servei de joventut i amb 
el vist i plau del cap d'Àrea de Serveis Personals, que justifiquen la procedència d'aprovar la justificació de les 
'actuacions subvencionades  perquè s'ha verificat que el contingut de la documentació aportada s'ajusta a la 
finalitat i import de les actuacions subvencionades i  acredita la correcta execució de les actuacions 
subvencionades de conformitat amb les condicions previstes a les bases de la convocatòria,  en els termes ja 
indicats.

Fonaments 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.

- Article 11 de les bases específiques i particulars del servei de joventut que regeixen la convocatòria de 
subvencions corresponent a l'any 2013 , aprovades per acord de la Junta de Govern Local, de 15 de gener de 
2013, pel que fa al termini i forma de justificació del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la 
subvenció.

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

PRIMER.-  Aprovar la justificació de les subvencions atorgades per acord de la Junta de Govern Local de data 4 
de març de 2013 en el marc de la convocatòria del servei de joventut per a la concessió de subvencions 
concedides a entitats de Lleure infantil i Juvenil  per a l'any 2013 en els termes que s'indiquen a continuació:

DataDataDataData    ////    
númnúmnúmnúm....    RGERGERGERGE

    ENTITATENTITATENTITATENTITAT NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació ImportImportImportImport     
ConceditConceditConceditConcedit

ImportImportImportImport     
justificatjustificatjustificatjustificat

28/02/14
2014003891

Parròquia St Esteve - 
Pardals

R0800659E Funcionament 
ordinari

1.950,00 5.020,06

27/02/14
2014003730

Escoltes St Esteve G08931974 Funcionament 
ordinari

2.400,00 4.096,80

23/02/14
2014000284

Esplai Guai de Palou G61354031 Funcionament 
ordinari

2.400,00 3.949,57

25/02/14
2014003519

Parròquia St Esteve 
-Colonies 

R0800659E Funcionament 
ordinari

2.250,00 2.745,80

TOTALTOTALTOTALTOTAL 9.000,00 €
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SEGON.- Notificar de forma individualitzada aquest acord a cada entitat beneficiària

TERCER.- 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 REQUERIR AL DEPARTAMENT DDICTAMEN RELATIU A REQUERIR AL DEPARTAMENT DDICTAMEN RELATIU A REQUERIR AL DEPARTAMENT DDICTAMEN RELATIU A REQUERIR AL DEPARTAMENT D''''ENSENYAMENT DE LAENSENYAMENT DE LAENSENYAMENT DE LAENSENYAMENT DE LA    
GENERALITAT DE CATALUNYA QUE PROCEDEIXI A DONAR COMPLIMENT A LESGENERALITAT DE CATALUNYA QUE PROCEDEIXI A DONAR COMPLIMENT A LESGENERALITAT DE CATALUNYA QUE PROCEDEIXI A DONAR COMPLIMENT A LESGENERALITAT DE CATALUNYA QUE PROCEDEIXI A DONAR COMPLIMENT A LES    
OBLIGACIONS LEGALMENT ESTABLERTES PER TAL DOBLIGACIONS LEGALMENT ESTABLERTES PER TAL DOBLIGACIONS LEGALMENT ESTABLERTES PER TAL DOBLIGACIONS LEGALMENT ESTABLERTES PER TAL D''''ATORGAR LES SUBVENCIONS QUEATORGAR LES SUBVENCIONS QUEATORGAR LES SUBVENCIONS QUEATORGAR LES SUBVENCIONS QUE    
CORRESPONGUIN A LCORRESPONGUIN A LCORRESPONGUIN A LCORRESPONGUIN A L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS DESTINADES A MINORAR LESAJUNTAMENT DE GRANOLLERS DESTINADES A MINORAR LESAJUNTAMENT DE GRANOLLERS DESTINADES A MINORAR LESAJUNTAMENT DE GRANOLLERS DESTINADES A MINORAR LES    
QUOTES QUE SUPORTEN LES FAMÍLIES PEL SERVEI DQUOTES QUE SUPORTEN LES FAMÍLIES PEL SERVEI DQUOTES QUE SUPORTEN LES FAMÍLIES PEL SERVEI DQUOTES QUE SUPORTEN LES FAMÍLIES PEL SERVEI D''''ENSENYAMENT DEL PRIMER CICLEENSENYAMENT DEL PRIMER CICLEENSENYAMENT DEL PRIMER CICLEENSENYAMENT DEL PRIMER CICLE    
DDDD''''EDUCACIÓ INFANTILEDUCACIÓ INFANTILEDUCACIÓ INFANTILEDUCACIÓ INFANTIL     

La Constitució Espanyola, a l’art. 53.1 reconeix el dret a l’educació i l’art. 27.9 estableix que “Los 
poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la Ley establezca .” 

Aquest principi constitucional també ve recollit a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, quan l’art. 
131.3.f) determina que correspon a la Generalitat de Catalunya la competència en el “Règim de 
sosteniment amb fons públics dels ensenyaments dels sistema educatiu i dels centres que els 
imparteixen”  i l’art. 30 instaura a l’ordenament autonòmic el dret a la bona administració. 

L’article 84.1 g) de l’Estatut, tot referint-se a les “competències locals” preveu entre aquestes “La 
planificació, l'ordenació i la gestió de l'educació infantil i la participació en el procés de matriculació en 
els centres públics i concertats del terme municipal, el manteniment i l'aprofitament, fora de l'horari 
escolar, dels centres públics i el calendari escolar”. El concepte de manteniment, que trobem a altres 
normes que es citaran, és divers al de finançament, doncs fa referència a la conservació i higiene dels 
immobles i instal·lacions. 

La Llei 5/2004, de 9 de juliol, de creació de llars d’infants de qualitat, que respon a una iniciativa 
legislativa popular defineix, a l’article primer, que “les llars d'infants de la Generalitat i les de les 
administracions locals constitueixen la xarxa de llars d 'infants de titularitat pública de Catalunya.” 

La Llei 12/2009, de 10 de juliol d’Educació de Catalunya, (LEC) conté reiterades referències a la 
competència, organització i finançament (dels sistema educatiu-llars d’infants), per part del 
Departament, però s’ha de precisar que el primer cicle d’ensenyament infantil no és gratuït ni universal 
(art. 5 a sensu contrari). Tot i així, les referències al sosteniment amb fons públics és reiterada. El 
Departament té atorgada la competència i els municipis la participació, l’organització, la cooperació 
(en el manteniment) i la coordinació (arts. 47.6 i 159). 

Per això convé posar èmfasi en el Títol XII (Del finançament del sistema educatiu) Capítol II 
(Finançament dels ensenyaments del servei d’Educació de Catalunya) i concretament en l’art. 198.2 
(Finançament del primer cicle d’educació infantil), doncs encara que inclogui la preferència per a 
satisfer les necessitats d’escolarització d’infants en entorns socioeconòmics o culturals desfavorits i 
en zones rurals, d’acord amb la programació i els requisits que s’hagin establert prèviament, l’article 
és inequívoc en declarar que el Departament ha de subvencionar la creació, la consolidació i el 
sosteniment de places per a infants de zero a tres anys en llars d’infants de titularitat municipal . 

Aquesta referència és específica per a llars d’infants públiques (o de titularitat municipal), sens 
perjudici de reconèixer posteriorment (art. 198.3), la potestat del Departament per subvencionar, 
igualment, l’escolarització en llars d’infants de titularitat privada . 

La referència al “sosteniment” no té altra interpretació que la que en resulta del títol i capítol 
corresponent de la Llei, és a dir, el sosteniment de les llars d’infants municipals amb finançament del 
Departament d’Ensenyament. 

La Disposició Addicional 22ª de la Llei defineix el Conveni, entre el Departament i els ens locals, com 
a instrument per a garantir l’obligació de sosteniment (entesa com a garantia del compliment de les 
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condicions bàsiques de qualitat en la prestació del servei ). 

La Disposició final Primera de la Llei disposa, així mateix, que “El Govern ha de garantir els recursos 
suficients per a afrontar la prestació dels serveis de titularitat dels quals delegui en els ens locals .” 

La competència del Departament d’Ensenyament en el funcionament i finançament de les llars 
d’infants és clara, a tenor de les normes abans citades i es colmata amb el Decret 282/2006, de 4 de 
juliol, regulador dels requisits dels centres i del primer cicle de l’educació infantil, que delega 
determinades “competències” -per tant originàries- en els Ajuntaments. 

El desenvolupament de la normativa anterior ha donat lloc a determinats instruments de finançament 
(Acord Marc de 14 de febrer de 2005, amb vigència fins el curs 2008-2009 i Acord Marc de 19 de 
novembre de 2010, amb vigència fins el 31 de desembre de 2011), que han garantit, primer el 
finançament per creació de nova plaça (5.000.-€/plaça/any) i per funcionament (1800.-€/plaça/ any), i 
després el funcionament (1800.-€/plaça/any). 
Coincidint les eleccions autonòmiques, de 28 de novembre de 2010 i el canvi de Govern, amb 
l’exhauriment de la vigència del darrer Acord Marc, el panorama a Catalunya s’ha dibuixat en un 
context d’abandonament de les obligacions legals per part del Departament (ha de subvencionar el 
sosteniment), que en ocasions s’ha suplert amb la signatura de Convenis bilaterals, amb la 
participació de les Diputacions catalanes o per la plataforma EACAT. En tots els casos, amb 
disminució del imports subvencionats, on ja no es contempla la subvenció per creació de plaça sinó 
per funcionament, fins arribar a quanties de 875.-€/plaça/any allà on s’han concedit (2012-2013). 

La manca de regulació i compromís autonòmic ha anat acompanyat del retard en l’abonament de les 
subvencions. 

En aquest context cal destacar, però, que per Ordre ENS/309/2012 de 5 d’octubre, s’ha aprovat un 
programa de subvencions adreçades a centres educatius privats, per import de 8.100.000.-€ destinats 
a l’escolarització d’infants de zero a tres anys (DOGC 6235 de 18 d’octubre de 2012), contrastant la 
manca d’actuació pública amb l’actuació concreta envers l’àmbit privat . 

No falten notes de premsa, manifestacions socials concretes i denuncies del propis Ajuntaments 
envers l’actual situació d’incertesa i perill de la prestació del servei de llars d’infants públiques, 
especialment les de titularitat municipal . 

Els Ajuntaments estan suportant, amb ajut dels pares, el sosteniment d’aquest servei, avui tant o més 
imprescindible que mai, doncs es reforça la necessitat de les famílies per accedir a un mercat laboral 
molt castigat per la crisi, amb la consegüent circumstància de nova exclusió de la dona del mercat 
laboral per ser aquesta qui, en la majoria de supòsits, acaba per assumir les tasques de criança i 
educació dels infants en aquesta franja d’edat. 

Però també és cert que la reacció pública i ciutadana ha tingut un ressò polític però -probablement- no 
jurídic. En aquest sentit, no es coneixen reclamacions concretes davant el Departament 
d’Ensenyament, orientades a la materialització d’aquest dret-obligació, consistent en la subvenció 
autonòmica de les llars d’infants de titularitat pública, especialment i pel que ara pertoca, les 
municipals. 

Dins aquest context s’ha de precisar que la denúncia per l’incompliment del deure de finançar les llars 
d’infants de titularitat pública no ha estat incomplert de forma absoluta sinó faltant a la deguda 
implantació dels mecanismes d’eficàcia, coordinació administrativa i bona administració predicables, 
en tant que principis inspiradors de l’actuació de les administracions públiques. En aquest sentit, ens 
trobem amb l’actuació de “suplència espontània” de les Diputacions Provincials catalanes i amb la 
signatura de Convenis bilaterals amb determinats ens locals que debilitarien parcialment la denuncia 
per inactivitat. 

El Departament d’Ensenyament ha incomplert l’Acord Marc de 19 de novembre de 2010 i ha suplert 
l’acció de Govern, -obligada a la subvenció-, amb fórmules de “quita i espera” unilaterals que han 
vingut a substituir la via del conveni o acord marc, per altres vies de finançament intervingudes per les 
Diputacions, que han assumit parcialment l’auxili necessari, en defecte del titular de la competència i 
l’obligació. 
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La disposició Addicional vint-i-dosena de la Llei d’Educació de Catalunya preveu que “Els convenis 
entre el Departament i els ens locals per a l’educació infantil han de vetllar perquè restin garantides 
les condicions bàsiques de qualitat que garanteixen la prestació d’aquest servei”. Al seu torn, la 
Disposició final Primera de la Llei disposa que “El Govern ha de garantir els recursos suficients per a 
afrontar la prestació dels serveis de titularitat dels quals delegui en els ens locals .” 
Certament no hi ha una obligació de mínims o màxims, però sí la obligació de subvencionar, i és 
precisament per això que cal comptar anualment amb l’instrument de fixació econòmica (El Conveni o 
l’Acord marc), regularitzant el compliment homogeni al territori, les subvencions previstes, els terminis 
de pagament i el compliment de l’obligació, comprometent partides pressupostàries concretes amb 
habilitació de fons suficients. 

Vist l'informe emès per la cap del servei d'educació en data 16 de juliol de 2014.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

Article 17.2, 23, 24, 25, 26, 35 i 36 i 87 i següents del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, I.
pel que s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

Articles 20, 24 i 46 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària (23 i 35 de la II.
Llei de finances públiques de Catalunya).

Article 34 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.III.

Articles 88 i 89 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la Llei IV.
general de subvencions.

Articles 3, 6, 81 i 139 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les V.
administracions públiques i del procediment administratiu comú .

Articles 31 i 107 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les VI.
administracions públiques de Catalunya.

Article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.VII.

Article 56.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, que desenvolupa la Llei reguladora de les VIII.
hisendes locals en matèria de pressupost i despesa pública .

Article 216.4, 217, 222.4 i 235 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que IX.
s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic .

Articles 25, 29, 32 i 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa X.
administrativa.

Article 106 de la Constitució espanyola de 1978.XI.

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 ::::    XII.XII.XII.XII.

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Requerir al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que procedeixi a a 
donar compliment a les obligacions legalment establertes per tal d'atorgar les subvencions que 
corresponguin a l'Ajuntament de Granollers destinades a minorar les quotes que suporten les famílies 
pel servei d'ensenyament del primer cicle d'educació infantil.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Indicar al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que, si en el termini de 
tres mesos des de la data de la reclamació, no  dóna compliment a allò que es demana o no arriba a 
un acord amb els interessats, aquest pot interposar recurs contenciós administratiu contra la inactivitat 
de l'administració.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Facultar a l'advocada senyora Elena Moreno Duran per tal que presenti, en nom i 
representació de l'Ajuntament de Granollers, davant del Departament d'Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya la documentació corresponent per tal de formalitzar el requeriment aprovat .    
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QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Notificar aquest acord al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, i a la 
resta de persones interessades.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
27272727).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A REQUERIR AL DEPARTAMENT DDICTAMEN RELATIU A REQUERIR AL DEPARTAMENT DDICTAMEN RELATIU A REQUERIR AL DEPARTAMENT DDICTAMEN RELATIU A REQUERIR AL DEPARTAMENT D''''ENSENYAMENT DE LAENSENYAMENT DE LAENSENYAMENT DE LAENSENYAMENT DE LA    
GENERALITAT DE CATALUNYA QUE PROCEDEIXI A EFECTUAR EL PAGAMENT DE LAGENERALITAT DE CATALUNYA QUE PROCEDEIXI A EFECTUAR EL PAGAMENT DE LAGENERALITAT DE CATALUNYA QUE PROCEDEIXI A EFECTUAR EL PAGAMENT DE LAGENERALITAT DE CATALUNYA QUE PROCEDEIXI A EFECTUAR EL PAGAMENT DE LA    
QUANTITAT DEQUANTITAT DEQUANTITAT DEQUANTITAT DE    304304304304....200200200200    € CORRESPONENT A LA SUBVENCIÓ DESTINADA A MINORAR LES€ CORRESPONENT A LA SUBVENCIÓ DESTINADA A MINORAR LES€ CORRESPONENT A LA SUBVENCIÓ DESTINADA A MINORAR LES€ CORRESPONENT A LA SUBVENCIÓ DESTINADA A MINORAR LES    
QUOTES QUE SUPORTEN LES FAMÍLIES PEL SERVEI DQUOTES QUE SUPORTEN LES FAMÍLIES PEL SERVEI DQUOTES QUE SUPORTEN LES FAMÍLIES PEL SERVEI DQUOTES QUE SUPORTEN LES FAMÍLIES PEL SERVEI D''''ENSENYAMENT DEL PRIMER CICLEENSENYAMENT DEL PRIMER CICLEENSENYAMENT DEL PRIMER CICLEENSENYAMENT DEL PRIMER CICLE    
DDDD''''EDUCACIÓ INFANTILEDUCACIÓ INFANTILEDUCACIÓ INFANTILEDUCACIÓ INFANTIL     

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 22 de gener de 2013 es va aprovar el conveni 
entre l'administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament i 
l'Ajuntament de Granollers, per al sosteniment del funcionament de centres educatius de primer cicle 
d'educació infantil de titularitat municipal per al curs 2011-2012. Aquest conveni es va formalitzar en 
data 14 de febrer de 2013.

La clàusula primera del conveni citat preveu que l 'objecte d'aquest conveni és atorgar una subvenció a 
l'Ajuntament de Granollers destinada a minorar les quotes que suporten les famílies pel servei 
d'ensenyament, per un import de 304.200,00 euros. L'activitat que se subvenciona és l'escolarització 
corresponent al curs escolar 2011-2012, a raó de 1.300,00 euros per alumne equivalent, amb el 
següent detall:

Centre  Alumnes Amb límit Import
Equivalents capacitat

08071652 Escola Bressol  Congost 66 66 85.800,00€
08045331 Escola Bressol  Municipal Tortuga 79 74 96.200,00€
08070702 Escola Bressol  Municipal El Teler 94 94 122.200,00€

La clàusula segona del conveni citat preveu que l'aportació del Departament d'Ensenyament és el 
resultat d'aplicar el mòdul de 1.300,00 euros per a cada alumne equivalent, amb el límit de la capacitat 
autoritzada. La subvenció atorgada anirà a càrrec al crèdit EN0119 D/460000700/421A/0000 del 
pressupost de l'any 2012 PRORROGAT PER A L'ANY 2013.

La clàusula tercera del conveni citat preveu que per al pagament de la subvenció l'Ajuntament de 
Granollers haurà de trametre a la Direcció General de Centres Públics - Servei de Règim Econòmic i 
Administratiu de Centres Públics, abans del 30 d'abril de 2013, la documentació següent:

· Acord del ple de la Corporació Local pel qual s'accepta la subvenció.
· Certificació del secretari/a o interventor/a de la corporació sobre la despesa de capítol I i II del 
servei prestat del curs escolar 2011-2012, indicant els ingressos percebuts pel servei prestat .
· Declaració relativa a altres subvencions rebudes pel mateix concepte, concedides per altres 
entitats públiques o privades, nacionals o internacionals.

L'Ajuntament de Granollers ha presentat dins del termini indicat al conveni la documentació indicada . 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

Article 17.2, 23, 24, 25, 26, 35 i 36 i 87 i següents del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, I.
pel que s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

Articles 20, 24 i 46 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària (23 i 35 de la II.
Llei de finances públiques de Catalunya).

Article 34 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.III.

Articles 88 i 89 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la Llei IV.
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general de subvencions.

Articles 3, 6, 81 i 139 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les V.
administracions públiques i del procediment administratiu comú .

Articles 31 i 107 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les VI.
administracions públiques de Catalunya.

Article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.VII.

Article 56.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, que desenvolupa la Llei reguladora de les VIII.
hisendes locals en matèria de pressupost i despesa pública .

Article 216.4, 217, 222.4 i 235 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que IX.
s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic .

Articles 25, 29, 32 i 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa X.
administrativa.

Article 106 de la Constitució espanyola de 1978.XI.

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 ::::    XII.XII.XII.XII.

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Requerir al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que procedeixi a 
efectuar el pagament de la subvenció per import de 304.200 euros, més els interessos corresponents, 
en compliment del conveni formalitzat en data 14 de febrer de 2013 entre la Generalitat de Catalunya 
(Departament de Ensenyament) i l'Ajuntament de Granollers per al sosteniment del funcionament de 
centres educatius de primer cicle d'educació infantil de titularitat municipal per al curs  2011-2012.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Indicar al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que, si en el termini de 
tres mesos des de la data de la reclamació, no dóna compliment a allò que es demana o no arriba a 
un acord amb els interessats, aquest pot interposar recurs contenciós administratiu contra la inactivitat 
de l'administració.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Facultar a l'advocada senyora Elena Moreno Duran per tal que presenti, en nom i 
representació de l'Ajuntament de Granollers, davant del Departament d'Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya la documentació corresponent per tal de formalitzar el requeriment aprovat . 

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Notificar aquest acord al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, i a la 
resta de persones interessades.

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.-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 vint 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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