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



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

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

Sentencia  número 218/2014 de 22/07/2014 del Jutjat  Contenciós-Administratiu número 8 de 
Barcelona, en la qual es desestima el recurs contenciós administratiu 69/2013-E  presentat per RAÚL 
MARTÍN CORTÉS. 

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

3333).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE L''''EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITSEXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITSEXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITSEXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITS    
NÚMNÚMNÚMNÚM....8888////2014201420142014    DE LDE LDE LDE L''''AJUNTAMENTAJUNTAMENTAJUNTAMENTAJUNTAMENT

En les dates i amb el número de registre d'entrada al registre de factures que s'indiquen en la relació 
annexa a aquest acord, les persones físiques i/o jurídiques que igualment es citen en la relació annexa 
a aquest acord han presentat les factures amb els números i pels conceptes que figuren a la relació 
annexa a aquest acord.    

La Intervenció municipal ha pogut verificar que les factures presentades corresponen a despeses 
d'exercicis anteriors a 2014 o del mateix exercici però que no han estat tramitades seguint el 
procediment legalment establert i no tenen associada la corresponent operació comptable feta amb 
anterioritat a la data de registre de la factura o bé no consta tramitat el corresponent expedient previ 
d'aprovació de la despesa, per la qual cosa no pot tramitar-se el corresponent reconeixement ordinari 
de l'obligació. 

Consten a l'expedient administratiu els informes emesos pels diferents responsables dels serveis 
municipals en els que s'indiquen i justifiquen els motius pels quals la despesa no ha estat reconeguda 
en l’exercici en què s’ha realitzat o pel qual la tramitació de la despesa no ha seguit el procediment 
legalment establert i en els que queda acreditat que l'objecte de la factura ha estat efectivament 
realitzat a plena satisfacció del servei municipal . 

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

Es comprova l'existència de crèdit suficient i adequat al pressupost de l'exercici corrent, d'acord amb 
els documents comptables que s'adjunten a l'expedient.

Vist l'informe conjunt d'Intervenció i Secretaria de data 23 de juliol de 2014.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

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

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



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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....- Aprovar el reconeixement extrajudicial de les obligacions que s 'indiquen a la relació 8A que 
s'adjunta a continuació, sobre les quals existeixen incompliments essencials de tramitació :

NOM TERCER Nº FRA. IMPORT
PARTIDA 

PRESSUPOSTÀRIA MOTIU INCOMPLIMENT

URBASER, SA 11525FACT130037 717,65 H422.34200.21200
Desconeixement servei 
responsable

TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. 60L3RR006602 8.839,27 H422.34200.22799
Presentació de factures 2013
 fora de termini

ARGEST, SERVEIS INTEGRALS 
PER LA CULTURA 000176 254,10 H420.34000.22699

Manca de seguiment
 de la factura

DRAGADOS, S.A. 297-377-13101 1.408,62 H422.34231.20200
Presentació de factures 2013
 fora de termini

ESCOLA FUTBOL SALA 
CIUTAT GRANOLLERS 24092013 598,50 H421.34112.22799

Manca de pressupost 
de l'activitat

PUBLIPRESS MEDIA, S.L. 300135374 361,79 H134.93210.22602
No es va fer corresponent
 disposició de crèdit

FABREGAS, S.A. 2143 279,51 H315.13330.22199 Acumulació de tasques

ALUMINIS RETANA, SL 20130188 463,38 H314.92041.21201 Acumulació de tasques

ALUMINIS RETANA, SL 20130222 330,94 H314.92041.21201 Acumulació de tasques

13.253,76

SEGONSEGONSEGONSEGON.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de les obligacions que s'indiquen a la relació 8B que 
s'adjunta a continuació, sobre les quals existeixen incompliments essencials de tramitació, sobre les 
quals s'ha incomplert el principi d'anualitat:

NOM TERCER Nº FRA. IMPORT
PARTIDA 

PRESSUPOSTÀRIA MOTIU INCOMPLIMENT

ATLANTIDA D'ARO, S.A. V130951 287,31 H420.34000.22699
Presentació de factures 2013
 fora de termini

ESPORT 3 SERVEIS 
ALTERNATIUS, SL 190 2.119,04 H421.34120.22199

Presentació de factures 2013
 fora de termini

BAQUERO LOZANO BRIASCO 
Y ASOCIADOS, SL 105467 1.000,00 H420.34000.22699

Presentació de factures 2013 
fora de termini

BAQUERO LOZANO BRIASCO 
Y ASOCIADOS, SL 105467 36,00 H420.34000.22699

Presentació de factures 2013 
fora de termini

LOGOMAT, SL A/58978 292,58 H422.34200.21200
Presentació de factures 2013
 fora de termini

LOGOMAT, SL A/58979 292,58 H422.34200.21200
Presentació de factures 2013 
fora de termini

MARPE SUMINISTROS 
MEDICO HOSPITALARIOS, S.A. 130986 791,03 H423.31230.22199

Presentació de factures 2013
 fora de termini

PEYCAR PLATAFORM, SL 1000316 130,68 H312.15520.21400
Presentació de factures 2013 
fora de termini

ESTUDIS I TECNICS VALLES, 
S.L.L. A13557 726,91 H314.92041.21300 Acumulació de tasques

DIESTE ROGER, CARME 261 786,41 H461.23130.20200
Presentació de factures 2013 
fora de termini

6.462,54

TERCERTERCERTERCERTERCER.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions que s 'inclouen a la relació annexa a aquest 



acord (núm. 8/2014) amb càrrec a les partides del Pressupost  2014 de l'Ajuntament de Granollers que 
igualment s'indiquen a la relació annexa. 

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.-    Notificar aquest acord de forma individualitzada a cada persona física i/o jurídica que consta 
a la relació annexa a aquest acord (núm. 8/2014). 

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
4444).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORI,,,,    AUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA I    
APROVAR  ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUESAPROVAR  ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUESAPROVAR  ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUESAPROVAR  ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES    
PARTICULARS PER  AL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DEPARTICULARS PER  AL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DEPARTICULARS PER  AL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DEPARTICULARS PER  AL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE    
NETEJA DELS EDIFICIS DESTINATS A OFICINES PÚBLIQUES MUNICIPALS DENETEJA DELS EDIFICIS DESTINATS A OFICINES PÚBLIQUES MUNICIPALS DENETEJA DELS EDIFICIS DESTINATS A OFICINES PÚBLIQUES MUNICIPALS DENETEJA DELS EDIFICIS DESTINATS A OFICINES PÚBLIQUES MUNICIPALS DE    
LLLL''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS    ((((LOTLOTLOTLOT    1111,,,,    LOTLOTLOTLOT    2222    I LOTI LOTI LOTI LOT    3333)))),,,,        MITJANÇANT PROCEDIMENTMITJANÇANT PROCEDIMENTMITJANÇANT PROCEDIMENTMITJANÇANT PROCEDIMENT    
OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA AMB VARIS CRITERIS DOBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA AMB VARIS CRITERIS DOBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA AMB VARIS CRITERIS DOBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA AMB VARIS CRITERIS D''''ADJUDICACIÓADJUDICACIÓADJUDICACIÓADJUDICACIÓ     ,,,,    
TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARARTRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARARTRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARARTRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARAR ....NE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITAT ....

L'Ajuntament de Granollers disposa de diferents edificis de gestió administrativa ubicats en diversos 
punts de la ciutat per donar servei a la ciutadania a través dels seus departaments .
Pel manteniment d'aquests equipaments, cal que es realitzi una neteja periòdica. Aquesta neteja 
comprèn tot el conjunt d'actuacions tècniques, freqüències i característiques necessàries per a 
mantenir el perfecte estat d'higiene aquestes instal·lacions, objecte d'aquest contracte.

Actualment el contracte amb l'empresa CLECE,SA finalitza el 31/12/2014 pels tres lots establerts i cal 
iniciar una nova licitació que mantindrà els mateixos lots per motius d 'ubicació i distribució de tasques, 
segons detall a continuació indicat:

LOTLOTLOTLOT    1111
Centre Adreça Superficie m2

1 Edifici institucional Plaça Porxada, 6 2.045,52
2 Edifici municipal C/Portalet Carrer del Portalet, 4 967,41
3 Edifici Can Puntes Carrer Sta. Elisabet, 16 1.065,06
4 Edifici municipal C/Corro, 49 Carrer Corró, 49 530,55

TOTAL SUPERFICIETOTAL SUPERFICIETOTAL SUPERFICIETOTAL SUPERFICIE 4444....608608608608,,,,54545454

LOTLOTLOTLOT    2222
Centre Adreça Superficie m2

5a Edifici Sant Josep Carrer Sant Josep, 7 2.226,99
5b Edifici Sant Jaume (EV) Carrer Sant Jaume 16-26 5a.planta despatx 

501
200,00

5c Edifici Sant Jaume (EV) Carrer Sant Jaume 16-26 5a.planta despatx 
502

200,00

6 Unitat Operativa de Serveis Camí de Can Many,8 2.650,61
7 Impremta Municipal C/Lluís Companys, 3 171,45

TOTAL SUPERFICIETOTAL SUPERFICIETOTAL SUPERFICIETOTAL SUPERFICIE 5555....450450450450,,,,00000000

LOTLOTLOTLOT    3333
Centre Adreça Superficie m2

8 Edifici Policia Local Carrer Princesa, 55 2.389,20
9 Cementiri Camí del Cementiri, s/n 68,56

TOTAL SUPERFICIETOTAL SUPERFICIETOTAL SUPERFICIETOTAL SUPERFICIE 2222....457457457457,,,,76767676



El pressupost tipus o preu màxim de la totalitat de la contractació en el període executiu de 24 mesos 
(2 anys) és  de 374.126,96 euros més 78.566,66 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 
452.693,62  euros.

2015 
Import (IVA exclòs)

2016 
Import (IVA exclòs)

TOTAL
Import (IVA exclòs)

LOT 1 71.392,32 71.392,32 142.784,64

LOT 2 68.302,24 68.302,24 136.604,48

LOT 3 47.368,92 47.368,92 94.737,84

El valor total estimat d'aquesta contractació es calcula en 748.253,92 euros més 157.133,32 euros en 
concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 905.387,24 euros, i compren 24 mesos més de possible 
pròrroga de mutu acord, que l'empresa adjudicataria haurà de sol.licitar 3 mesos abans de la 
finalització del contracte inicial i que haurà de ser acceptada i aprovada per l'òrgan contractant abans 
del seu inici, d'acord amb la següent distribució per lots:

LOT 1: 285.569,28 euros
LOT 2: 273.208,96 euros
LOT 3: 189.475,68 euros

A continuació es detalla la distribució per lots , partides pressupostàries i anualitats en període 
executiu:

2015
(de gener a desembre)

2016
(de gener a desembre)LOTS

Import IVA 21% Import IVA 21%

TOTAL/LOT
(IVA inclòs)

LOT 1 71.392,32 14.992,39 71.392,32 14.992,39 172.769,42

LOT 2 68.302,24 14.343,47 68.302,24 14.343,47 165.291,42

LOT 3 47.368,92 9.947,47 47.368,92 9.947,47 114.632,78

TOTAL CONTRACTE PERÍODE EXECUTIU             374.12 6,96 + 78.566,66 d' IVA  =   452.693,62 €

 En cas de pròrroga:

2017
(de gener a desembre)

2018
(de gener a desembre)LOTS

Import IVA 21% Import IVA 21%

TOTAL/LOT
(IVA inclòs)

LOT 1 71.392,32 14.992,39 71.392,32 14.992,39 172.769,42

LOT 2 68.302,24 14.343,47 68.302,24 14.343,47 165.291,42

LOT 3 47.368,92 9.947,47 47.368,92 9.947,47 114.632,78

TOTAL PRORROGA 187.063,48 39.283,33 187.063,48 39.283,33 452.693,62

TOTAL CONTRACTE PERÍODE EXECUTIU + PRORROGA    748.253,92 + 157.133,32 d'IVA = 905.387,24 €

Vistes les característiques del contracte i el seu valor total estimat, el procediment de contractació 
adient, atès el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei 
de contractes del sector públic, és el contracte de serveis (categoria 14 de l'Annex II) , procediment 
obert i subjecte a regulació harmonitzada , de conformitat amb el que determina l'article 13 en relació 



amb l'article 16 b) de la LCSP,  i tramitació ordinària.

Caldrà dotar de la suficient consignació pressupostària per fer front a la despesa derivada d'aquesta 
contractació que té caràcter plurianual, de conformitat amb l'article 174 del RDL 2/2004 de 5 de març, 
pel qual s'aprova el Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals .

La senyora Núria Viladevall Palaus, serà la responsable del contracte, d'acord a l'art. 52  del Reial 
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic.

S'han redactat els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques particulars 
corresponents per adjudicar aquesta contractació mitjançant procediment obert, subjecte a regulació 
harmonitzada i tramitació ordinària, d'acord amb els articles 115, 116 i 117 del Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic.

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

Article 10  del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei 
de contractes del sector públic, pel que fa a la qualificació dels contractes de serveis .

Articles 22 i 109  del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la 
Llei de contractes del sector públic , pel que fa a la necessitat i justificació de la contractació a 
realitzar.

Article 52 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, pel que fa a la designació del responsable del contracte.

Art. 110 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic , pel que fa a l'aprovació de l'expedient de contractació.

Articles 157 a 161  del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de 
la Llei de contractes del sector públic,  pel que fa a les prescripcions a aplicar en el procediment obert .

Article 16 1.b)   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 llindar dels contractes de serveis subjectes a 
regulació harmonitzada.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Iniciar la licitació i autoritzar la despesa de la contractació anticipada de la prestació del 
servei de neteja dels edificis destinats a oficines públiques municipals de l'Ajuntament de Granollers 
(Lot 1, Lot 2 i Lot 3), a adjudicar mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada i 
tràmit ordinari per a un import  total de 374.126,96 euros més 78.566,66 euros en concepte d'IVA 
(21%), el que fa un total de 452.693,62  euros amb el següent desglos:

2015 
Import (IVA exclòs)

2016 
Import (IVA exclòs)

TOTAL
Import (IVA exclòs)

LOT 1 71.392,32 71.392,32 142.784,64

LOT 2 68.302,24 68.302,24 136.604,48

LOT 3 47.368,92 47.368,92 94.737,84

 i amb una durada de 24 mesos,  de conformitat amb els fets i fonaments invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON....    Declarar la plurianualitat del contracte de serveis per a la prestació del servei de neteja dels 
edificis destinats a oficines públiques municipals de l'Ajuntament de Granollers (Lot 1, Lot 2 i Lot 3), 
mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada i que s'executarà durant  els exercicis 
2015 i 2016 , d'acord amb la següent distribució econòmica  per any/lot:



2015
(de gener a desembre)

2016
(de gener a desembre)LOTS

Import IVA 21% Import IVA 21%

TOTAL/LOT
(IVA inclòs)

LOT 1 71.392,32 14.992,39 71.392,32 14.992,39 172.769,42

LOT 2 68.302,24 14.343,47 68.302,24 14.343,47 165.291,42

LOT 3 47.368,92 9.947,47 47.368,92 9.947,47 114.632,78

TOTAL CONTRACTE PERÍODE EXECUTIU             374.12 6,96 + 78.566,66 d' IVA  =   452.693,62 €

TERCERTERCERTERCERTERCER. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques 
particulars que han de regir el contracte i el seu procés d'adjudicació mitjançant procediment obert 
subjecte a regulació harmonitzada i tramitació ordinària .

QUARTQUARTQUARTQUART.... Dotar els pressupostos ordinaris dels exercicis afectats  amb crèdit suficient per atendre les 
despeses que es derivin d'aquesta contractació,  supeditant l'adjudicació contractual a l'existència de 
crèdit adequat i suficient en ells per atendre-les amb càrrec a la partida pressupostària 
H142.92040.22700.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ....    Publicar l'anunci licitatori de la present contractació, subjecte a regulació harmonitzada, al 
Diari Oficial de la Unió Europea ( DOUE), en el BOE,en el BOPB i al perfil del contractant de la web 
municipal.

SISÈSISÈSISÈSISÈ.... Designar com a responsable del contracte a la senyora Núria Viladevall Palaus, cap del servei 
d'organització i logística de l 'Ajuntament de Granollers, d'acord amb l'article 52 del TRLCSP.

SETÈSETÈSETÈSETÈ. Notificar a l'Àrea de Govern i Economia, departament de comptabilitat. 

APROVAT PER UNANIMITAT

 
5555).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A CONCEDIR COMPATIBILITAT DE TASQUES AL SENYOR MIQUELDICTAMEN RELATIU A CONCEDIR COMPATIBILITAT DE TASQUES AL SENYOR MIQUELDICTAMEN RELATIU A CONCEDIR COMPATIBILITAT DE TASQUES AL SENYOR MIQUELDICTAMEN RELATIU A CONCEDIR COMPATIBILITAT DE TASQUES AL SENYOR MIQUEL    
PUJOL GARCIAPUJOL GARCIAPUJOL GARCIAPUJOL GARCIA

Vista la sol·licitud de compatibilitat d'activitats privades efectuada en data 17 de juny de 2014 amb 
registre d'entrada núm. 13304, pel senyor Miquel Pujol GarciaMiquel Pujol GarciaMiquel Pujol GarciaMiquel Pujol Garcia,,,,    personal funcionari de carrera de la 
plantilla d'aquest ajuntament, amb nomenament per Resolució d'Alcaldia núm. 159, de 3 de març de 
2005, deliniant grup C, de la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament de Granollers i presa de 
possessió en data 4 de març de 2005, per mitjà de la qual demana la compatibilitat per a l'exercici 
d'una segona activitat privada per compte propi referida a la confecció de roba de vestir. 

Atès que el senyor Miquel Pujol Garcia ocupa a l'ajuntament un lloc de treball que té assignada una 
tipologia de jornada ordinària i que la dedicació a la segona activitat per compte propi té una dedicació 
setmanal de 15 hores, en horari de tarda.

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

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

L'article 2.1.c) de la Llei 52/1984 de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les 
administracions públiques.

L'article 12 i 14 de la llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les 
administracions públiques, que enumera les causes d'incompatibilitat, resultant que cap d'elles és 
aplicable al cas que ens ocupa.

Articles 321 a 344 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al 



servei de les entitats locals.

Articles 1, 5, 11, 12 i 21 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al 
servei de les administracions públiques.

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

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

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Autoritzar al senyor Miquel Pujol Garcia la compatibilitat de l'activitat privada per compte 
propi, sol·licitada en data 17 de juny de 2014 per a la realització d'una segona activitat fora de la 
jornada de treball assignada en aquest ajuntament en els termes indicats en la part expositiva, amb la 
que desenvolupa com a deliniant d'obres i projectes. L'autorització es concedeix sempre que la suma 
de les jornades de l'activitat pública principal i de l'activitat privada no superi la jornada ordinària 
establerta a l'entitat local incrementada en un 50% i que no hi hagi coincidència horària en l'exercici 
d'ambdues activitats.

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

- si l'activitat privada impedís o menys cabés l'estricte compliment dels deures o en comprometés la 
seva imparcialitat o independència

- si l'activitat privada tingués alguna relació amb els assumptes que la persona conegui per raó del 
càrrec

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

TERCERTERCERTERCERTERCER....    El senyor Miquel Pujol Garcia està obligat a posar en coneixement d'aquest ajuntament 
qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona activitat declarada, així com 
quant al règim de cotitzacions.

QUARTQUARTQUARTQUART....    Notificar 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 APROVAR LA JUSTIFICACIÓPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ,,,,    EN NOM DE GRANOLLERSEN NOM DE GRANOLLERSEN NOM DE GRANOLLERSEN NOM DE GRANOLLERS    
MERCATMERCATMERCATMERCAT,,,,    DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONADE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONADE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONADE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA,,,,    EN EL MARCEN EL MARCEN EL MARCEN EL MARC    
DEL RÈGIM REGULADOR DEL CATÀLEG DE SERVEISDEL RÈGIM REGULADOR DEL CATÀLEG DE SERVEISDEL RÈGIM REGULADOR DEL CATÀLEG DE SERVEISDEL RÈGIM REGULADOR DEL CATÀLEG DE SERVEIS    2014201420142014    DEL PLA “XARXA DE GOVERNSDEL PLA “XARXA DE GOVERNSDEL PLA “XARXA DE GOVERNSDEL PLA “XARXA DE GOVERNS    
LOCALSLOCALSLOCALSLOCALS    2012201220122012----2015201520152015””””,,,,    1111R SEMESTRE DER SEMESTRE DER SEMESTRE DER SEMESTRE DE     2014201420142014

1111.... La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 30 de gener de 2014, va aprovar, en el 
marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, el catàleg de serveis 2014, 
el seu règim regulador i la convocatòria per a la concessió de recursos .

2222.... El 25 de març de 2014, l’Ajuntament de Granollers ha sol·licitat, en nom de l’EPE Granollers 
Mercat, la subvenció per a la realització d’accions incloses en el Recull d’activitats de suport a 
l’activitat empresarial i dins la convocatòria d’ajuts del Pla de Concertació 2014 de la Diputació de 
Barcelona. Les accions sol·licitades són:

Nom de l’activitat formativa



Comunicació eficient: aprendre a convencer i emocionar

Creativitat en acció

Mentre estàs a l'atur, treballa amb les idees

Elaboració i presentació d'ofertes atractives per a clients

Les claus per convertir una idea en negoci

Com fer l'estudi de mercat de la teva idea de negoci

El millor emplaçament per ubicar el meu negoci

Vendes per a no comercials

Estratègies de comunicació on i off line

El networking on-line i presencial. Amb pràctica d'speed networking

Un post-it sobre comptabilitat i un altre sobre fiscal

La teva empresa i els teus productes es poden vendre a l'exterior !!

La gestió eficaç del temps és molt rendible

Com planificar una web d'empresa de forma efectiva

Com posar els preus als meus productes o serveis

Co-crea amb el teu client i fidelitza'l

3333.... En data 10 de juny de 2014 l’Ajuntament de Granollers rep la resolució favorable d’atorgament de 
la subvenció sol·licitada, mitjançant comunicat de la Vicepresidència 1a i Presidència Delegada de 
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona que dictà el decret núm. 
4464/14 aprovant els ajuts en el marc del règim regulador del Catàleg de serveis  2014 del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2012-2015, i el Catàleg sectorial “Recull d'activitats de suport al teixit 
empresarial”, Abril 2014, i s’atorga a l’Ajuntament de Granollers un ajut del 75% del cost total de les 
diverses accions sol·licitades. Aquestes accions s’han portat a terme al centre de serveis a les 
empreses, Can Muntanyola, de Granollers Mercat en les següents dates:

me
s

Dia / 
dies Nom de l’activitat formativa

4 28 Mentre estàs a l'atur, treballa amb les idees
5 5 i 7 El millor emplaçament per ubicar el meu negoci
5 8 Elaboració i presentació d'ofertes atractives per als clients

5 9 i 12
El networking on-line i presencial. Amb pràctica d'speed 
networking

5 14
La teva empresa i els teus productes es poden vendre a 
l'exterior !!

5 23 Un post-it sobre comptabilitat i un altre sobre fiscal
5 28 Creativitat en acció
5 27 i 29 Vendes per a no comercials

26 maig i 2 juny Les claus per convertir una idea en negoci
6 9 La gestió eficaç del temps és molt rendible
6 17 Co-crea amb el teu client i fidelitza'l
6 11 Com fer l'estudi de mercat de la teva idea de negoci
6 4 Com posar els preus als meus productes i/o serveis

6
16, 18 i 

20 Estratègies de comunicació on i off line
7 1 i 8 Comunicació eficient: Aprendre a convèncer i emocionar
7 14 Com planificar una web d'empresa de forma efectiva

El termini de justificació és de dos mesos com a màxim des de la realització de l’acciódos mesos com a màxim des de la realització de l’acciódos mesos com a màxim des de la realització de l’acciódos mesos com a màxim des de la realització de l’acció de cadascuna 
de les actuacions. En el cas que la data de finalització de l’actuació sigui anterior a la data de 
notificació de la concessió de l’ajut, el termini és de dos mesos a comptar des de la data dedos mesos a comptar des de la data dedos mesos a comptar des de la data dedos mesos a comptar des de la data de    
notificaciónotificaciónotificaciónotificació .



4444.... En data 25 de juny de 2014, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Granollers (com a ens 
destinatari), va aprovar l’acceptació en nom de Granollers Mercat (com a ens que executa i justifica 
l'actuació), de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona.

5555.... El pagamentpagamentpagamentpagament de l’aportació de la Diputació de Barcelona, es farà efectiu contra la presentació per 
part de Granollers Mercat, de les justificacionsjustificacionsjustificacionsjustificacions  de la subvenció de    7777....785785785785,,,,00000000    euroseuroseuroseuros, atorgada, d’acord 
amb el següent detall:

CODI XGL NOM DE L'ACCIÓ
SUBVENC

IÓ
COST TOTAL 

DE L'ACCIÓ

14/Y/102658 Creativitat en acció 270,00 360,00

14/Y/102659 Mentre estàs a l'atur, treballa amb les idees 450,00 600,00

14/Y/102660 Elaboració i presentació d'ofertes atractives per als clients 435,00 580,00

14/Y/102661 Comunicació eficient: aprendre a convèncer i emocionar 540,00 720,00

14/Y/102662 Les claus per convertir una idea en negoci 540,00 720,00

14/Y/102668 Com posar els preus als meus productes o serveis 412,50 550,00

14/Y/102663 Com fer l'estudi de mercat de la teva idea de negoci 412,50 550,00

14/Y/102664 El millor emplaçament per ubicar el meu negoci 540,00 720,00

14/Y/102665 Vendes per a no comercials 540,00 720,00

14/Y/102666 Estratègies de comunicació on i off line 990,00 1.320,00

14/Y/102667
El networking on-line i presencial. Amb pràctica d'speed 
networking 720,00 960,00

14/Y/102669 Un post-it sobre comptabilitat i un altre sobre fiscal 435,00 580,00

14/Y/102670 Co-crea amb ell teu client i fidelitza'l 270,00 360,00

14/Y/102671
La teva empresa i els teus productes es poden vendre a 
l'exterior !! 360,00 480,00

14/Y/102672 La gestió eficaç del temps és molt rendible 435,00 580,00

14/Y/102673 Com planificar una web d'empresa de forma efectiva 435,00 580,00

Total general 7.785,00 10.380,00

6666.... Que Granollers Mercat, que ha executat l'actuació, s'ha creat a iniciativa de l'ens destinatari, amb 
una aportació majoritària, directa o indirecta de l'ens del que en depèn.

7777.... Que Granollers Mercat ha certificat el reconeixement de les obligacions recollides en aquesta 
relació de despeses, que han estat destinades a l'actuació referida.

8888.... Que les despeses relacionades són despeses elegibles d'acord amb el Règim regulador del 
Catàleg de concertació de l'any 2014 i les condicions específiques de concertació de cada recurs i/o 
l'acord de concessió i es refereixen a actuacions realitzades en el període d 'execució establert.

9999.... Que la quantia de l'aportació efectuada per la Diputació de Barcelona en el marc del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”, conjuntament amb les altres fonts específiques de finançament de 
l'actuació, no supera el seu cost total.

10101010.... Que Granollers Mercat té a disposició de la Diputació de Barcelona tots els documents originals 
justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que financen l'actuació i seran 
conservats per un període no inferior als 6 anys.

11111111.... En els imports dels justificants consignats , tant a les despeses directes i indirectes, no s'ha inclòs 
l'IVA deduïble.



12121212.... L’actuació ha comptat, si escau, amb la corresponent identificació del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015”, en els termes establerts en el règim regulador del Catàleg de serveis i/o la 
resolució o acord de concessió.

13131313.... L’ens destinatari està al corrent de pagament de les seves obligacions fiscals i amb la Seguretat 
Social.

14141414.... La present relació de despeses, en relació a l'ajut de la Diputació, implica una justificació total de 
l'ajut rebut.

15151515.... Vist informe de data 22 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, en nom de Granollers Mercat, de la subvenció atorgada per la 
Diputació de Barcelona en el marc del règim regulador del Catàleg de serveis  2014 del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”, 1r semestre de 2014, i el Catàleg sectorial “Recull d'activitats de suport 
a l'activitat empresarial” de l'àrea de Desenvolupament Econòmic Local i que consisteix en un ajut 
del 75% del cost total de l’acció, segons el detall de les següents activitats:

CODI XGL NOM DE L'ACCIÓ
SUBVENC

IÓ
COST TOTAL 

DE L'ACCIÓ

14/Y/102658 Creativitat en acció 270,00 360,00

14/Y/102659 Mentre estàs a l'atur, treballa amb les idees 450,00 600,00

14/Y/102660 Elaboració i presentació d'ofertes atractives per als clients 435,00 580,00

14/Y/102661 Comunicació eficient: aprendre a convèncer i emocionar 540,00 720,00

14/Y/102662 Les claus per convertir una idea en negoci 540,00 720,00

14/Y/102668 Com posar els preus als meus productes o serveis 412,50 550,00

14/Y/102663 Com fer l'estudi de mercat de la teva idea de negoci 412,50 550,00

14/Y/102664 El millor emplaçament per ubicar el meu negoci 540,00 720,00

14/Y/102665 Vendes per a no comercials 540,00 720,00

14/Y/102666 Estratègies de comunicació on i off line 990,00 1.320,00

14/Y/102667
El networking on-line i presencial. Amb pràctica d'speed 
networking 720,00 960,00

14/Y/102669 Un post-it sobre comptabilitat i un altre sobre fiscal 435,00 580,00

14/Y/102670 Co-crea amb ell teu client i fidelitza'l 270,00 360,00

14/Y/102671
La teva empresa i els teus productes es poden vendre a 
l'exterior !! 360,00 480,00

14/Y/102672 La gestió eficaç del temps és molt rendible 435,00 580,00

14/Y/102673 Com planificar una web d'empresa de forma efectiva 435,00 580,00

Total general 7.785,00 10.380,00

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Fer constar que la relació de despeses directes que justifiquen cada acció són :

Número Data Nom del NIF del Descripció de la 
% 
impu Import 

Data 
aprovaci
ó factura/
reconeix. 



factura factura proveïdor proveïdor factura Import tat imputat obligació

14 05-06-14
Eulàlia 
Balañà 35017062E

Com posar els 
preus als meus 
productes i/o serveis 550,00 100% 550,00 06-06-14

22 17-06-14
Co-emprèn - 
Teresa Guix 45460938N

Co-crea amb el teu 
client i fidelitza'l 360,00 100% 360,00 20-06-14

1224 26-05-14

Aula 
empresarial 
de 
catalunya, 
SL B61801981

Un post-it sobre 
comptabilitat i un 
altre sobre fiscal 580,00 100% 580,00 28-05-14

47 03-06-14
Jubert i 
partners, SL B61455069

Les claus per 
convertir una idea 
en negoci 720,00 100% 720,00 10-06-14

1614 08-05-14

J3B3 
Economics, 
SL B66175928

El millor 
emplaçament per 
ubicar el meu 
negoci 720,00 100% 720,00 12-05-14

B/3033 14-07-14
Think About 
Export, SL B63446637

Com planificar una 
web d'empresa de 
forma efectiva 580,00 100% 580,00 21-07-14

2012107
-14-7 08-07-14

KS 
Assessors - 
Santiago 
Jáñez 71501242S

Comunicació 
Eficient: aprendre a 
convèncer i 
emocionar 720,00 100% 720,00 21-07-14

6/2014 12-05-14

Seminaris i 
formació, 
SLU B65555971

El networking 
on-line i presencial. 
Amb pràctica 
d'speed networking 960,00 100% 960,00 01-07-14

A3214 28-04-14 Maria Batet 46632289L

Mentre estàs a 
l'atur, treballa amb 
les idees 600,00 100% 600,00 02-05-14

2012107
-14-6 02-06-14

KS 
Assessors - 
Santiago 
Jáñez 71501242S Creativitat en acció 360,00 100% 360,00 23-06-14

F14-025
1 30-06-14

Fundació 
Cetemmsa G61768230

Elaboració i 
presentació 
d'ofertes atractives 
per als clients 580,00 100% 580,00 03-07-14

50 10-06-14
Jubert i 
partners, SL B61455069

La gestio eficaç del 
temps és molt 
rendible 580,00 100% 580,00 12-06-14

03-14 20-05-14

International 
Strategy 
Business 
School, SL B65559437

La teva empresa i 
els teus productes 
es poden vendre a 
l'exterior !! 480,00 100% 480,00 28-05-14

16 16-06-14
Eulàlia 
Balañà 35017062E

Com fer l'estudi de 
mercat de la teva 
idea de negoci 550,00 100% 550,00 17-06-14

140022 31-05-14
Training low 
cost, SL B65098659

Vendes per a no 
comercials 720,00 100% 720,00 06-06-14

18 26-06-14
Eulàlia 
Balañà 35017062E

Estratègies de 
comunicació on i off 
line 1.320,00 100% 1.320,00 27-06-14



Total general    10.380,00  10.380,00  

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Notificar l'acord a la Diputació de Barcelona.

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

7777).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A L''''APROVACIÓ DEL MODEL DE CONVENI AMB LAPROVACIÓ DEL MODEL DE CONVENI AMB LAPROVACIÓ DEL MODEL DE CONVENI AMB LAPROVACIÓ DEL MODEL DE CONVENI AMB L''''ASSOCIACIÓASSOCIACIÓASSOCIACIÓASSOCIACIÓ     
DDDD''''AMICS DEL POBLE SAHRAUÍ DE GRANOLLERS I LAMICS DEL POBLE SAHRAUÍ DE GRANOLLERS I LAMICS DEL POBLE SAHRAUÍ DE GRANOLLERS I LAMICS DEL POBLE SAHRAUÍ DE GRANOLLERS I L''''ATORGAMENT DE SUBVENCIÓATORGAMENT DE SUBVENCIÓATORGAMENT DE SUBVENCIÓATORGAMENT DE SUBVENCIÓ    
NOMINATIVA DESTINADA AL PROJECTENOMINATIVA DESTINADA AL PROJECTENOMINATIVA DESTINADA AL PROJECTENOMINATIVA DESTINADA AL PROJECTE     """"PIS DPIS DPIS DPIS D''''ACOLLIDA DE NENS SAHRAUINS MALALTSACOLLIDA DE NENS SAHRAUINS MALALTSACOLLIDA DE NENS SAHRAUINS MALALTSACOLLIDA DE NENS SAHRAUINS MALALTS """"    

1111. En el pressupost municipal per a l’exercici 2014 es preveu l’atorgament d’una subvenció nominativa 
a l’Associació d'Amics del Poble Saharauí de Granollers, per un import de 13.000 €, destinada al 
conveni de col·laboració amb aquesta entitat per a la realització del "Pis d'acollida d'infants malalts 
sahrauís a Granollers".

2222....    En data 26 de febrer de 2014, amb número de registre d’entrada 3677, la senyora Rosa Barroso 
Medina, amb NIF 36545930B, en representació de l'Associació d'Amics del Poble Sahrauí de 
Granollers, amb NIF  G-60584703, i domicili social al Primer Marquès de les Franqueses 146 C, 7è 
4a, presenta la següent documentació i sol·licita l’atorgament de la subvenció prevista al Pressupost 
municipal:

- Projecte "Pis d'acollida d'infants malalts sahrauís a Granollers", amb una despesa total prevista per a 
l'exercici 2014 de 32.900 €, de la qual sol·liciten 13.000 €.
- Declaració, de la presidenta de l'entitat, d'inexistència de deutes amb Hisenda i amb la Seguretat 
Social.
- Declaració, de la presidenta de l'entitat, conforme no havien obtingut cap subvenció encara per al 
projecte i que es comprometien a comunicar a l'Ajuntament la seva concessió.
- Declaració, de la presidenta de l'entitat, conforme reuneix tots i cadascun dels requisits específics 
per rebre subvenció

3333....    L’informe emès en data 23 de juliol  de 2014 pel tècnic mitjà de Participació i Relacions Ciutadanes, 
Joan Carles Cusell, indica que s’ha valorat la documentació presentada per l’entitat i justifica la 
formalització del corresponent conveni de col·laboració atès que aquesta activitat que desenvolupa 
l’entitat té per objecte la promoció de la salut en els infants sahrauins que viuen als campaments de 
refugiats i la solidaritat amb el poble sahrauí , que alhora és una finalitat pública. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

1111.... L' article 22.2 a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, referent a la 
concessió directa de subvencions nominatives. 

2222.... L'article 11 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Granollers, aprovada per 
l'Ajuntament en Ple el dia 28 de febrer de 2006, i publicada en el Butlletí Oficial de la Província, 
número 130, del dia 1 de juny de 2006.

3333....    L'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel què s'aprova el reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

4444....    La suficient i adequada consignació pressupostària 2014.H241.92910.48604 Subvenció Amics del 
Poble Sahrauí.



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’atorgament d’una subvenció a l'Associació d'Amics del Poble Sahrauí de Granollers, 
amb NIF G-60584703, per un import de 13.000 €, destinada a la realització del projecte "Pis d'acollida 
d'infants malalts sahrauís a Granollers", amb una despesa total prevista per a l'exercici 2014 de 
32.900 €,  el que representa un finançament del 39,51% del cost de l’activitat. 

SegonSegonSegonSegon....    Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 13.000 € amb càrrec a la 
partida 2014.H241.92910.48604 Subvenció Amics del Poble Sahrauí, del vigent Pressupost. 

TercerTercerTercerTercer ....    Aprovar el conveni de col·laboració amb , que regula l’atorgament d’aquesta subvenció amb el 
redactat que es transcriu literalment a continuació:

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I L'ASSOCIACIÓ 
D'AMICS DEL POBLE SAHRAUÍ DE GRANOLLERS PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE 
PIS D'ACOLLIDA D'INFANTS MALALTS SAHRAUINS A GRANOLLERS"  PER L'ANY 2014

Granollers, 30 de juliol de 2014

                                                                                                                                                                                                     REUNITS

D'una part, el senyor Josep Mayoral i Antigas, Alcalde de l’Ajuntament de Granollers, que actua en 
representació de l’Ajuntament de Granollers amb NIF número P0809500B, facultat per acord de la 
Junta de Govern Local de data 29 de juliol de 2014 per a la formalització d’aquest acte, amb 
l'assistència de la secretària general, senyora Aurora Corral García, que dóna fe d'aquest acte.

De l'altra part, la Sra. Encarna Martínez Álvarez, amb DNI núm. 77086670-P, Presidenta de l’entitat 
Associació d'Amics del Poble Sahrauí de Granollers, que actua en representació d’aquesta entitat amb 
NIF G-60584703, amb seu a Primer Marquès de les Franqueses, 146 C, 7è 4a, 08402 Granollers,  i 
número de registre general d'entitats, facultada per l’article .. .dels estatuts que regeixen l’entitat per a 
la formalització d’aquest acte.

Es reconeixen mútuament la capacitat necessària per atorgar el present conveni de col·laboració en 
les qualitats en què actuen, i

MANIFESTEN

Primer.    Que l'Ajuntament de Granollers, dins del Pla Director Municipal de Cooperació al 
Desenvolupament (2011-2015), defineix l'acollida com un dels àmbits de suport en la cooperació 
descentralitzada.

Segon.    Que l’Associació d'Amics del Poble Sahrauí de Granollers, en endavant l'entitat beneficiària,  
és una entitat que d'ençà 1995 ha estat desenvolupant amb continuïtat activitats de suport al poble 
sahrauí, sobretot els infants malalts

Tercer. Que l’entitat beneficiària, dins de l’àmbit de la seva activitat ordinària, vol contribuir a la millora 
de la salut dels infants, en els termes que es recullen en el projecte "Pis d'acollida d'infants malalts 
sahrauís a Granollers", presentat al registre general de l’Ajuntament de Granollers en data 26 de 
febrer de 2014, amb una despesa total prevista per a l'exercici 2014 de 32.900 €,  de la qual sol·liciten 
13.000 €, el que representa un finançament del 39,51% del cost de l’activitat.  

QuartQuartQuartQuart....    Que l'Ajuntament de Granollers, en endavant l'Ajuntament, considera molt valuosa l'aportació 
que realitza l’entitat beneficiària en les activitats de suport a la salut dels infants sahrauins i vol 
fomentar, a través d'un conveni de col·laboració, aquestes activitats,  que alhora és una finalitat 
pública. 

Cinquè. Que l’Ajuntament de Granollers reconeix la tasca en aquest municipi de l’entitat beneficiària 
des de la seva creació i considera que aquesta s’ha de recolzar per mitjà d’un conveni de col·laboració 
com a forma de suport estable a aquesta entitat.

PACTEN

Primer.  Objecte del conveni



L’objecte d’aquest conveni és regular les condicions d’atorgament de la subvenció nominativa prevista 
al Pressupost de l’Ajuntament de Granollers per a l’exercici 2014 a favor de l’entitat beneficiària, en el 
marc del què disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, l’Ordenança 
general de subvencions de l’Ajuntament de Granollers i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
què s'aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Segon. Activitat subvencionada

L’activitat subvencionada és la prevista en el projecte  "Pis d'acollida d'infants malalts sahrauins a 
Granollers",  presentat al registre general de l’Ajuntament de Granollers en data 26 de febrerl de 2014, 
i en concret, a títol de resum, la següent: 

A1. Prèvies a l'acollida: 
1.1. Tramesa mensual d'informe a la Comissió d'Evacuació de Requena, amb notificació de la 
disponibilitat de vacants.
1.2. En cas d'existència de vacants, se segueix el procediment d'evacuació dels infants dels 
campaments. Consta de 10 passos, el darrer dels quals és la reserva de bitllets, amb data de tornada 
oberta, i l'arribada dels infants.
A2. Acollida de nens i nenes sahrauins malalts, durant un període d'entre 3 i 9  mesos, en un pis 
propietat de l'Ajuntament de Granollers (C/ Primer Marquès de les Franqueses, 146 C, 7è 4a). Hi ha 
dos monitors, home i dona sahrauins, i diàriament hi ha visita de membres de l 'associació.
2.1. Instal·lació dels infants en el pis. Adaptació al nou entorn. Alimentació adequada. Higiene 
correcta.
2.2. Revisió mèdica complerta a l 'Hospital de Granollers.
2.3. En el vessant sanitari, programació de visites a especialistes, tractaments... (vessant sanitari).
2.4. En el cas d'infants menors de 5 anys, vénen acompanyats de familiar, gairebé sempre la mare.
2.5. En el cas d'estada superior a tres mesos, escolarització dels infants en escoles públiques de la 
ciutat.
2.6. Alta mèdica.
2.7. Retorn als campaments.
A3. Posteriors al retorn.
3.1. Seguiment a través de comissions mèdiques que es desplacen periòdicament als campaments .

Hi ha una metodologia de treball i les activitats , vinculades a l'estada, són diàries.

Aquesta activitat es durà a terme entre els dies 1 de gener de 2014 i 31 de desembre de 2014. 

Tercer. Despesa subvencionable

El cost de l’activitat subvencionada és de 32.900 €,  corresponents a:

-Alimentació, neteja i higiene: 12.900 €. Aportació Ajuntament de Granollers, 9.000 €; altres 
finançadors, 3.900 €.
-Monitors: 6.000 €. Aportació altres finançadors: 6.000 €.
-Òptica: 170 €. Aportació altres finançadors: 170 €.
-Manteniment pis: 500 €. Aportació altres finançadors: 500 €
-Transports hospitals i dietes: 1.300 €. Aportació Ajuntament de Granollers: 1.300 €.
-Viatges avió Tinduf/Alger/Barcelona i tornada: 2.100 €. Aportació altres finançadors: 1.100 €.
-Roba i calçat: 1.100 €.  Aportació Ajuntament de Granollers: 1.100 €.
-Manteniment i combustible vehicle entitat: 2.300 €. Aportació Ajuntament de Granollers: 250 €. Altres 
finançadors: 2.050 €.
-Assegurança responsabilitat civil : 660,98 €. Aportació altres finançadors: 660,98 €.
-Quotes seguretat social: 1.688,67 €. Aportació Ajuntament de Granollers: 450 €. Altres finançadors: 
1.238,67 €.
-Imprevistos: 438,50 €.

La despesa subvencionable serà aquella efectivament pagada amb anterioritat a l'acabament del 
termini de justificació i que es correspongui de forma directa amb l'activitat subvencionada, tant pel 
que fa al concepte com al període d'execució. 



No seran despesa subvencionable els interessos deutors de comptes bancaris, els interessos, 
recàrrecs i sancions administratives i penals i despeses derivades de procediments judicials . 

Quart. Import de la subvenció i acceptació per part del beneficiari

La subvenció atorgada per l’Ajuntament de Granollers, destinada a la realització del projecte  "Pis 
d'acollida d'infants malalts sahrauís a Granollers", és de 13.000 €, el que representa un finançament 
del 39,51 % del cost de l’activitat.

Aquesta subvenció és compatible amb l'obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos 
per la mateixa finalitat, procedent d’altres administracions públiques o entitats públiques o privades, 
nacionals o internacionals, sempre que l’import de les subvencions no superin aïllada o conjuntament 
el cost total de l’activitat  subvencionada.

Aquesta subvenció haurà de ser acceptada per l'entitat beneficiària en el termini d'un mes des de la 
notificació de l'atorgament de la mateixa en els termes i condicions que es preveuen a l'article 14 de 
l'Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Granollers, mitjançant el model normalitzat 
que li serà facilitat per l’Ajuntament de Granollers .

Cinquè. Valoració econòmica de la infraestructura que es posa a disposició de l’activitat 
subvencionada

Per poder dur a terme l’activitat subvencionada, l’Ajuntament de Granollers posarà a disposició de 
l’entitat beneficiària la següent infraestructura, que es tramita en expedient a part:

-Pis carrer Primer Marquès de les Franqueses, 146 C, 7è 4t.
-Baixos carrer Manresa, 11. 

Sisè. Obligacions de l’entitat beneficiària

Són obligacions de l’entitat beneficiària les previstes a l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions i a l’article 13 de l’Ordenança general de subvencions de 
l’Ajuntament de Granollers i en concret: 

-Realitzar l’activitat que fonamenta la concessió de la subvenció . 
-Justificar davant de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Granollers la realització de 

l’activitat que determinen la concessió de la subvenció .    
-Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que efectuï la Junta de Govern Local de 

l’Ajuntament de Granollers així com qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que 
puguin realitzar els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, aportant tota la 
informació que li sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors . 

-Comunicar a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Granollers l’obtenció d’altres 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financiïn l’activitat subvencionada, tant bon punt es 
conegui, i en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l’aplicació donada a la subvenció .

-Disposar de la documentació legalment exigible atenent a la naturalesa jurídica de l’entitat amb 
la finalitat de garantir l’exercici adequat de les facultats de comprovació i control . 

-Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents 
electrònics, ja que poden ser objecte de les actuacions de comprovació i control . 

-Procedir al reintegrament dels fons rebuts en els supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

-Estar al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres amb l’Ajuntament de Granollers i 
amb la Seguretat Social. 

-Difondre que l’activitat ha estat subvencionada per l’Ajuntament de Granollers .
El logotip de l’Ajuntament de Granollers s’ajustarà als models tipògraf`fics a aprovats que seran 
facilitats a l’entitat pel servei municipal corresponent . 

Sisè. Pagament de la subvenció

De conformitat amb el que preveu l'article 15.4 de    l'Ordenanca general de subvencions de Granollers i 
atesa la naturalesa de l'activitat subvencionada i l'entitat que l'organitza, que fa difícil el 
desenvolupament de l'activitat subvencionada sense un suport econòmic previ i suficient, i per la 



finalitat social d'alt interès públic que es satisfà, es realitzarà el pagament anticipat de la subvenció 
per l'import del 100 %.

No s'exigeix cap garantia ni aval en no existir desconfiança respecte del compliment d'aquesta entitat 
en la seva finalitat i responsabilitat, d'acord amb l'experiència que aporta l'atorgament d'anteriors 
subvencions a aquesta entitat. 

El pagament de la subvenció es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte corrent que 
sigui facilitat per l’entitat beneficiària mitjançant el model normalitzat que li serà facilitat per 
l’Ajuntament de Granollers per un import de 13.000 €, segons disponibilitat de Tresoreria, a partir de la 
signatura del conveni.

Setè. Justificació de la subvenció

L'entitat beneficiària ha de presentar a la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers abans 
del dia 28 de febrer de 2015 la justificació de l'aplicació de la subvenció a l'activitat subvencionada 
adjuntant la següent documentació: 

- Memòria justificativa signada pel legal representant de l'entitat beneficiària indicant les activitats 
realitzades, el compliment de les condicions imposades i els resultats obtinguts amb l'activitat 
subvencionada. 
- Comptes de l'entitat ( balanç de situació, comptes de resultat, informe d'auditoria, si és obligatori o 
s'ha efectuat) corresponent a l'exercici 2014. 
- Relació subscrita pel legal representant de l'entitat beneficiària comprensiva de la totalitat de les 
despeses i inversions derivades de la realització de l’activitat subvencionada degudament 
desglossades i detallades acompanyada de còpia compulsada de les factures i comprovants de 
pagament per import igual al cost de l'activitat subvencionada.
- Declaració signada pel legal representant de l'entitat beneficiària relativa a la inexistència d’altres 
subvencions o ajudes que hagi obtingut per la mateixa activitat subvencionada o, en el seu cas, 
indicació expressa dels ingressos o ajudes que hagin finançat l’activitat subvencionada, amb indicació 
de l’import i procedència.

Si per motius excepcionals no pot presentar la justificació dins del termini establert, l'entitat 
beneficiària podrà sol·licitar una pròrroga per un termini no superior a  45 dies naturals.

Aquesta sol·licitud haurà de presentar-se al Registre general de l'Ajuntament de Granollers abans que 
finalitzi el termini previst en aquest pacte i s'hi hauran de motivar els fets que impedeixen presentar la 
justificació dins del termini previst. La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers, a la vista 
dels motius exposats, concedirà o denegarà aquesta sol·licitud d'ampliació.

Vuitè.  Modificació de la subvenció 

L'Ajuntament de Granollers procedirà a modificar l'acte d'atorgament de la subvenció en els termes 
que legalment pertoquin, bé sigui en relació amb el contingut o condicionat de l'acte o bé sigui en 
relació a l'import de la subvenció mitjançant l'adopció del corresponent acord per part de la Junta de 
Govern Local, en els següents supòsits: 

a) Per alteració de qualsevol de les condicions determinen la concessió d 'aquesta subvenció.
b) Per l’obtenció concurrent per a la mateixa actuació d’altres subvencions, ajuts o aportacions de 
qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la subvenció de l’Ajuntament de Granollers superin el 
cost total de de l’activitat subvencionada o el percentatge que s’ha indicat en el pacte quart d'aquest 
conveni.

Només en el cas que la modificació de l'acte d'atorgament de la subvenció no hagi instat per la pròpia 
entitat, s'ha de concedir un termini d’audiència de 10 dies hàbils a l'entitat abans de dictar la resolució 
corresponent. 

Novè. Renúncia a la subvenció

L'entitat beneficiària podrà renunciar a la subvenció en qualsevol moment, la qual cosa comporta que 
quedarà lliure del compliment de la càrrega, les condicions o l’afectació que s’hagués imposat amb 



motiu de la seva concessió i perdrà el dret d’exigir -la.

La renúncia produïda una vegada iniciada l’activitat subvencionadora, o, si s’escau, el seu cobrament, 
comportarà el reintegrament total o parcial de la quantia percebuda, sense dret a indemnització de cap 
mena. En aquest cas, el reintegrament no comportarà el pagament de l’interès de demora si la 
renúncia està degudament justificada.

Desè. Reintegrament de la subvenció. 

Procedirà el reintegrament de la subvenció en els supòsits previstos a l'article 37 de la la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions, i que són els següents: 

a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per al seu atorgament o ocultant 
aquelles que ho haguessin impedit. 
b) Incompliment total o parcial de l'activitat subvencionada que fonamenta la concessió de la 
subvenció. 
c) Incompliment de l'obligació de justificació o la justificació insuficient, amb les condicions previstes a 
l'article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i al pacte setè d'aquest 
conveni. 
d) Incompliment de l'obligació d'adoptar les mesures de difusió contingudes a l'article 18.4 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
e) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer 
previstes als articles 14 i 15 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com 
l'incompliment de les obligacions comptables, registrals o de conservació de documents quan d'això 
es derivi la impossibilitat de verificar la finalitat donada a la subvenció percebuda, la realitat i 
regularitat de l'activitat subvencionada o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos 
per a la mateixa finalitat, provinents de qualsevol Administració o ens públic o privat, nacional, de la 
Unió Europea o d'organismes internacionals.
f)   Incompliment de les obligacions imposades a l'entitat beneficiària, així com dels compromisos 
assumits per la mateixa, que afectin o es refereixin a la forma en què s'ha de realitzar l'activitat que 
fonament la concessió de la subvenció. 
g)  Incompliment de les obligacions imposades a l'entitat beneficiària, així com dels compromisos 
assumits per la mateixa, amb motiu de la concessió de la subvenció, diferents dels enumerats a 
l'apartat f), quan es derivi la impossibilitat de verificar la finalitat donada a la subvenció percebuda, la 
realitat i regularitat de l'activitat subvencionada o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, provinents de qualsevol Administració o ens públic o privat, 
nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

En aquests casos, l'Ajuntament de Granollers haurà de tramitar el procediment administratiu que es 
preveu a aquesta mateixa normativa. 

Onzè. Vigència

La vigència del present conveni de col·laboració s’estendrà des del dia de la seva signatura fins el dia 
31 de desembre de 2014.  

No obstant això, el present conveni desplegarà els seus efectes fins que s’hagi justificat la subvenció 
atorgada, sense perjudici de la tramitació dels procediments de reintegrament i dels procediments 
sancionadors aplicables en els supòsits previstos legalment . 

El conveni podrà ser prorrogat automàticament, per períodes d'un any, fins al 31 de desembre de 
2016, tret que alguna de les dues parts presenti

Dotzè. Naturalesa del conveni i legislació aplicable . 

Aquest conveni té naturalesa administrativa i les discrepàncies que puguin sorgir en la seva aplicació 
seran resoltes per mutu acord de les parts i si fos necessari, es podran acollir als jutjats de la 
jurisdicció contenciós administrativa ."



QuartQuartQuartQuart.... Indicar a l’Associació d'Amics del Poble Sahrauí de Granollers que el servei gestor de la 
subvenció atorgada serà el Servei de Relacions Ciutadanes i en concret, la persona responsable del 
seguiment i compliment dels pactes del conveni de col·laboració serà Joan Carles Cusell i Galícia, 
tècnic mitjà de Participació i Relacions Ciutadanes .

CinquèCinquèCinquèCinquè. Facultar a l’Alcalde per a la signatura del conveni de col·laboració . 

SisèSisèSisèSisè. Notificar aquest acord a l'Associació d'Amics del Poble Sahrauí de Granollers i al servei de 
Tresoreria.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

8888).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A L ''''APROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE L ''''ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA IATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA IATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA IATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA I    
DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LDEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LDEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LDEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I LAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I LAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I LAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I L''''INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUT    
MAROCAIN POUR LE DÉVELOPPEMENT LOCALMAROCAIN POUR LE DÉVELOPPEMENT LOCALMAROCAIN POUR LE DÉVELOPPEMENT LOCALMAROCAIN POUR LE DÉVELOPPEMENT LOCAL    ((((IMADELIMADELIMADELIMADEL))))    PER A LA REALITZACIÓ DELPER A LA REALITZACIÓ DELPER A LA REALITZACIÓ DELPER A LA REALITZACIÓ DEL    
""""PROJECTE DE COL·LABORACIÓ I ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA MILLORA DE LESPROJECTE DE COL·LABORACIÓ I ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA MILLORA DE LESPROJECTE DE COL·LABORACIÓ I ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA MILLORA DE LESPROJECTE DE COL·LABORACIÓ I ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA MILLORA DE LES    
COMPETÈNCIES EN GOVERNANÇA I LA PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA DE LA COMUNITAT DECOMPETÈNCIES EN GOVERNANÇA I LA PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA DE LA COMUNITAT DECOMPETÈNCIES EN GOVERNANÇA I LA PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA DE LA COMUNITAT DECOMPETÈNCIES EN GOVERNANÇA I LA PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA DE LA COMUNITAT DE    
SIDI RAHALSIDI RAHALSIDI RAHALSIDI RAHAL     ((((MARROCMARROCMARROCMARROC)")")")"

1111. En el pressupost municipal per a l’exercici 2014 es preveu l’atorgament d’una subvenció nominativa 
a l’entitat Institut Marocain pour le Développement Local (IMADEL), per un import de 15.110 €, 
destinada al conveni de col·laboració amb aquesta entitat per a la realització del "Projecte de 
col·laboració i assistència tècnica per a la millora de les competències en governança i la planificació 
estratègica de la comunitat de Sidi Rahal (Marroc)".

2222....    En data 30 d'abril de 2014, amb número de registre d’entrada 8178, el senyor Salah Eddine 
Ouaamar, alcalde de Sidi Rahal (Marroc), en partenariat amb l'Institut Marocain pour le 
Développement Local (IMADEL)) presenta la següent documentació i sol·licita l’atorgament de la 
subvenció prevista al Pressupost municipal :

-"Projecte de col·laboració i assistència tècnica per a la millora de les competències en governança i 
la planificació estratègica de la comunitat de Sidi Rahal  (Marroc)".
-Declaració jurada de la presidenta de l 'entitat  no té deutes amb Hisenda, ni amb la Seguretat Social.

3333....    L’informe emès en data 17 de juliol de 2014 pel tècnic mitjà de Participació i Relacions Ciutadanes, 
Joan Carles Cusell, indica que s’ha valorat la documentació presentada per l’entitat i justifica la 
formalització del corresponent conveni de col·laboració amb Institut Marocain pour le Développement 
Local (IMADEL), i d'atorgament de subvenció per import de 15.110 €, atès que aquesta activitat que 
desenvolupa l’entitat té per objecte la promoció de les millores de les competències en governança i la 
planificació estratègica, que alhora és una finalitat pública. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

1111.... L' article 22.2 a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, referent a la 
concessió directa de subvencions nominatives. 

2222.... L'article 11 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Granollers, aprovada per 
l'Ajuntament en Ple el dia 28 de febrer de 2006, i publicada en el Butlletí Oficial de la Província, 
número 130, del dia 1 de juny de 2006.

3333....    L'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel què s'aprova el reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

4444....    Els articles  2, 3, 4, 6, 7, 23 i 25 de la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al 
desenvolupament, publicada en el DOGC núm. 3551, de 11 de gener de 2002, que informen de 
l'activitat dels ens locals de Catalunya en l 'àmbit de la cooperació al desenvolupament.

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’atorgament d’una subvenció a l’entitat Institut Marocain pour le Développement 
Local (IMADEL) amb número de registre 1109/AAI, per un import de 15.110 €, que representa el 100% 
de la quantitat sol·licitada, destinada a la realització del "Projecte de col·laboració i assistència tècnica 
per a la millora de les competències en governança i la planificació estratègica de la comunitat de Sidi 
Rahal (Marroc)".

SegonSegonSegonSegon....    Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 15.110 € amb càrrec a la 
partida 2014.H241.92910.48607 Conveni Institut Marocain de Développement Local, del vigent 
Pressupost. 

TercerTercerTercerTercer ....    Aprovar el conveni de col·laboració amb Institut Marocain pour le Développement Local, que 
regula l’atorgament d’aquesta subvenció amb el redactat que es transcriu literalment a continuació :

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I L'INSTITUT MAROCAIN POUR 
LE DÉVELOPPEMENT LOCAL PER AL DESENVOLUPAMENT DEL "PROJECTE DE COL·LABORACIÓ I 
ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA MILLORA DE LES COMPETÈNCIES EN GOVERNANÇA I LA 
PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA DE LA COMUNITAT DE SIDI RAHAL (MARROC)"  PER L'ANY 2014-2015

Granollers, 30 de juliol de 2014

                                                                                                                                                                                                        REUNITS

D'una part, el senyor Josep Mayoral i Antigas, Alcalde de l’Ajuntament de Granollers, que actua en representació 
de l’Ajuntament de Granollers amb NIF número P0809500B, facultat per acord de la Junta de Govern Local de 
data 29 de juliol de 2014 per a la formalització d’aquest acte, amb l'assistència de la secretària general, senyora 
Aurora Corral García, que dóna fe d'aquest acte.

De l'altra part, la Sra. Zakia Mrini, Presidenta de l’entitat Institut Marocain pour le Développement Local, que 
actua en representació d’aquesta entitat, amb seu a Lotissement Charaf, Opération Manar 3, 40100 Marràqueix 
(Marroc), 212 524306709, imadel@imadel.net, www.imadel.net, i número de registre 1109/AAI, facultada pels 
estatuts que regeixen l’entitat per a la formalització d’aquest acte , el 7 d'octubre de 2009. 

Es reconeixen mútuament la capacitat necessària per atorgar el present conveni de col·laboració en les qualitats 
en què actuen, i

MANIFESTEN

Primer.    Que l'Ajuntament de Granollers, dins del Pla Director Municipal de Cooperació al Desenvolupament 
(2011-2015), proposa la cooperació descentralitzada directa com a model de concertació de l'ajuntament amb 
institucions similars del sud per a un desenvolupament local més democràtic, de caire municipalista, en què els 
governs locals poden aportar experiència en la gestió de les seves competències .

Segon.... Que Ajuntament de Granollers, amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona (Oficina de Cooperació 
al Desenvolupament del Servei de Relacions Ciutadanes), proposa l'acompanyament al municipi de Sidi Rahal 
(Marroc), mitjançant un projecte de cooperació internacional de suport a la governança local i de gestió directa, 
que té com a objectiu reforçar les competències institucionals i acompanyar la municipalitat de Sidi Rahal en 
l'elaboració i la posada en marxa de polítiques locals de proximitat i participació .

Tercer. Que el Marroc està desenvolupant un procés de descentralització que també afecta als municipis. Això 
vol dir que les comunitats locals han de ser capaces de gestionar tots els aspectes del seu municipi de forma 
autònoma. Per assolir aquest objectiu cal millorar les competències estratègiques dels electes i dotar de 
competències tècniques als funcionaris municipals, així com als responsables de les associacions locals, per tal 
de donar resposta a aquesta nova orientació dels municipis marroquins, els quals han de crear projectes que 
donin resposta a les necessitats de la població atès que és qui millor les coneix .

Quart. Que l'any 2009, amb el suport de la Diputació de Barcelona, es va crear a Marràqueix l'Institut Marocain 
de Développement Local (d'ara endavant, IMADEL). Des de llavors, aquest institut treballa per contribuir a la 
bona governança local al Marroc a través de la recerca, la formació i la incidència política. Una de les àrees 
d'intervenció d'IMADEL és la promoció i el suport de la cooperació descentralitzada entre municipis marroquins i 
municipis de la província de Barcelona. 

Cinquè....    Que l’entitat Institut Marocain pour le Développement Local, en endavant l'entitat beneficiària,  és una 
entitat del Marroc que d'ençà 2009 ha estat desenvolupant amb continuïtat activitats de suport a la governança 
local.

Sisè.... Que l’entitat beneficiària dins de l’àmbit de la seva activitat ordinària, vol millorar les competències 
estratègiques dels electes i dotar de competències tècniques als funcionaris municipals, així com als 



responsables de les associacions locals, en els termes que es recullen en el "Projecte de col·laboració i 
assistència tècnica per a la millora de les competències en governança i la planificació estratègica de la 
comunitat de Sidi Rahal (Marroc)", presentat al registre general de l’Ajuntament de Granollers en data 30 d'abril 
de 2014.

Setè. Que l'Ajuntament de Granollers va presentar el "Projecte de col·laboració i assistència tècnica per a la 
millora de les competències en governança i la planificació estratègica de la comunitat de Sidi Rahal (Marroc)" a 
la convocatòria de subvencions 2014 de Govern Local de la Diputació de Barcelona, i la subvenció està 
finançada per la Diputació de Barcelona es canalitza a través d'un conveni de la Xarxa de Govern Local (codi 
14/Y/107522), per import de 15.000 €, aprovat per Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers del dia 
25 de juny de 2014.

Vuitè. Que l'Ajuntament de Granollers, en endavant l'Ajuntament, considera molt valuosa l'aportació que realitza 
l’entitat beneficiària en les activitats de suport a la governança local i en la vida associativa del municipi de Sidi 
Rahal (Marroc) i vol fomentar, a través d'un conveni de col·laboració, aquestes activitats. 

Novè....    Que l’Ajuntament de Granollers reconeix la tasca en aquest municipi de l’entitat beneficiària des de la seva 
creació i considera que aquesta s’ha de recolzar per mitjà d’un conveni de col·laboració com a forma de suport 
estable a aquesta entitat.

PACTEN

Primer.  Objecte del conveni

L’objecte d’aquest conveni és regular les condicions d’atorgament de la subvenció nominativa prevista al 
Pressupost de l’Ajuntament de Granollers per a l’exercici 2014 a favor de l’entitat beneficiària, en el marc del què 
disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, l’Ordenança general de subvencions de 
l’Ajuntament de Granollers i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel què s'aprova el reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Segon. Activitat subvencionada

L’activitat subvencionada és la prevista en el "Projecte de col·laboració i assistència tècnica per a la millora de 
les competències en governança i la planificació estratègica de la comunitat de Sidi Rahal  (Marroc)", presentat al 
registre general de l’Ajuntament de Granollers en data 30 d'abril de 2014, i en concret, a títol de resum, la 
següent:

A.1.1.1. Plantejament del projecte de formació. (Gener - març 2014.)
A.1.1.2. Jornades de treball a Sidi Rahal i Marràqueix. (17 al 21 de març de 2014.)
A.1.1.3. Avaluació parcial. (17 al 21 de març de 2014.)
A.1.2.1. Disseny i planificació de l'estada de formació a Granollers. (Maig - juliol 2014.)
A.1.2.2. Jornades de formació en governança local i plans estratègics a Granollers. (Del 19 al 25 d'octubre de 
2014.)
A.1.2.3. Avaluació parcial a Granollers. (Abans 31 d'octubre de 2014.)
A.2.1.1. Programa d'acompanyament i formació complementària a Sidi Rahal. (Entre novembre 2014 i gener de 
2015.)
A.2.2.2. Avaluació parcial a Sidi Rahal. (Gener de 2015.)
A.2.1.3. Avaluació final projecte Sidi Rahal. (Febrer de 2015.)
A.2.1.4. Redacció i presentació memòria final justificativa . (Data límit: 30 d'abril de 2015.)

Aquesta activitat es durà a terme entre els dies  1 de gener de 2014 i 30 d'abril de 2015. 

Tercer. Cost de l'activitat i despesa subvencionable

La despesa subvencionable és de  15.110 €, amb el detall següent:

-Interpretació àrab-castellà a Sidi Rahal. 1.000 €. Despesa subvencionable: 1.000 € (100%).
-Contractació externa. Formació a Sidi Rahal, seguiment i avaluació del projecte.  4.950 €.  Despesa 
subvencionable: 4.950 € (100%).
-Viatge i estada a Granollers. 4.660  €. Despesa subvencionable: 4.660 € (100%).
-Interpretació a Granollers. 4.500 €. Despesa subvencionable: 4.500 € (100%).

La despesa subvencionable serà aquella efectivament pagada amb anterioritat a l'acabament del termini de 
justificació i que es correspongui de forma directa amb l'activitat subvencionada, tant pel que fa al concepte com 
al període d'execució. 

No seran despesa subvencionable els interessos deutors de comptes bancaris, els interessos, recàrrecs i 
sancions administratives i penals i despeses derivades de procediments judicials . 



Quart. Import de la subvenció i acceptació per part del beneficiari

La subvenció atorgada per l’Ajuntament de Granollers destinada a la realització de "Projecte de col·laboració i 
assistència tècnica per a la millora de les competències en governança i la planificació estratègica de la 
comunitat de Sidi Rahal (Marroc)", és de 15.110 €, cosa que representa un finançament del 100 % del cost de 
l’activitat inclosa en el conveni.

Aquesta subvenció no és compatible amb l'obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per la 
mateixa finalitat, procedent d’altres administracions públiques o entitats públiques o privades, nacionals o 
internacionals.

Aquesta subvenció haurà de ser acceptada per l 'entitat beneficiària en el termini d'un mes des de la notificació de 
l'atorgament de la mateixa en els termes i condicions que es preveuen a l'article 14 de l'Ordenança general de 
subvencions de l’Ajuntament de Granollers, mitjançant el model normalitzat que li serà facilitat per l’Ajuntament 
de Granollers.

Cinquè. Obligacions de l’entitat beneficiària

Són obligacions de l’entitat beneficiària les previstes a l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions i a l’article 13 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Granollers i en concret: 

-Realitzar l’activitat que fonamenta la concessió de la subvenció . 
-Justificar davant de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Granollers la realització de l’activitat que 

determinen la concessió de la subvenció .    
-Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que efectuï la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de 

Granollers, així com qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans de 
control competents, tant nacionals com comunitaris, aportant tota la informació que li sigui requerida en l’exercici 
de les actuacions anteriors. 

-Comunicar a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Granollers l’obtenció d’altres subvencions, 
ajudes, ingressos o recursos que financin l’activitat subvencionada, tant bon punt es conegui, i en tot cas, amb 
anterioritat a la justificació de l’aplicació donada a la subvenció .

-Disposar de la documentació legalment exigible atenent a la naturalesa jurídica de l’entitat amb la finalitat 
de garantir l’exercici adequat de les facultats de comprovació i control . 

-Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts , inclosos els documents electrònics , ja 
que poden ser objecte de les actuacions de comprovació i control . 

-Procedir al reintegrament dels fons rebuts en els supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions.

-Estar al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres amb l’Ajuntament de Granollers i amb la 
Seguretat Social. 

-Difondre que l’activitat ha estat subvencionada per l’Ajuntament de Granollers .
El logotip de l’Ajuntament de Granollers s’ajustarà als models tipogràfics aprovats, que seran facilitats a l’entitat 
pel servei municipal corresponent. 

Sisè. Pagament de la subvenció

De conformitat amb el que preveu l'article 15.4 de    l'Ordenanca general de subvencions de Granollers i atesa la 
naturalesa de l'activitat subvencionada i l'entitat que l'organitza, que fa difícil el desenvolupament de l'activitat 
subvencionada sense un suport econòmic previ i suficient, i per la finalitat social d'alt interès públic que es 
satisfà, es realitzarà el pagament anticipat de la subvenció per l 'import del 100 %.

No s'exigeix cap garantia ni aval en no existir desconfiança respecte del compliment d'aquesta entitat en la seva 
finalitat i responsabilitat, d'acord amb l'experiència que aporta l'atorgament d'anteriors subvencions a aquesta 
entitat. 

El pagament de la subvenció es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte corrent que sigui facilitat 
per l’entitat beneficiària mitjançant el model normalitzat que li serà facilitat per l’Ajuntament de Granollers, per un 
import de 15.110 €, segons disponibilitat de Tresoreria.

Setè. Justificació de la subvenció

L'entitat beneficiària ha de presentar a la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers abans del dia 28 
d'abril de 2015 la justificació de l'aplicació de la subvenció a l'activitat subvencionada adjuntant la següent 
documentació: 

- Memòria justificativa signada pel legal representant de l'entitat beneficiària indicant les activitats realitzades, el 



compliment de les condicions imposades i els resultats obtinguts amb l 'activitat subvencionada. 
- Relació subscrita pel representant legal de l'entitat beneficiària comprensiva de la totalitat de les despeses i 
inversions derivades de la realització de l’activitat subvencionada degudament desglossades i detallades 
acompanyada de còpia compulsada de les factures per import igual al cost de l 'activitat subvencionada.
- Declaració signada pel legal representant de l'entitat beneficiària relativa a la inexistència d’altres subvencions 
o ajudes que hagi obtingut per la mateixa activitat subvencionada o, en el seu cas, indicació expressa dels 
ingressos o ajudes que hagin finançat l’activitat subvencionada , amb indicació de l’import i procedència.

Si per motius excepcionals no pot presentar la justificació dins del termini establert, l'entitat beneficiària podrà 
sol·licitar una pròrroga per un termini no superior a  45 dies naturals.

Aquesta sol·licitud haurà de presentar-se al Registre general de l'Ajuntament de Granollers abans que finalitzi el 
termini previst en aquest pacte i s'hi hauran de motivar els fets que impedeixen presentar la justificació dins del 
termini previst. La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers, a la vista dels motius exposats, 
concedirà o denegarà aquesta sol·licitud d 'ampliació.

Vuitè.  Modificació de la subvenció 

L'Ajuntament de Granollers procedirà a modificar l'acte d'atorgament de la subvenció en els termes que 
legalment pertoquin, bé sigui en relació amb el contingut o condicionat de l'acte o bé sigui en relació a l'import de 
la subvenció mitjançant l'adopció del corresponent acord per part de la Junta de Govern Local, en els següents 
supòsits: 

a) Per alteració de qualsevol de les condicions determinen la concessió d 'aquesta subvenció.
b) Per l’obtenció concurrent per a la mateixa actuació d’altres subvencions, ajuts o aportacions de qualsevol 
origen, públic o privat, que sumats a la subvenció de l’Ajuntament de Granollers superin el cost total de de 
l’activitat subvencionada o el percentatge que s’ha indicat en el pacte quart d 'aquest conveni.

Només en el cas que la modificació de l'acte d'atorgament de la subvenció no hagi instat per la pròpia entitat, 
s'ha de concedir un termini d’audiència de 10 dies hàbils a l'entitat abans de dictar la resolució corresponent . 

Novè. Renúncia a la subvenció

L'entitat beneficiària podrà renunciar a la subvenció en qualsevol moment, la qual cosa comporta que quedarà 
lliure del compliment de la càrrega, les condicions o l’afectació que s’hagués imposat amb motiu de la seva 
concessió i perdrà el dret d’exigir -la.

La renúncia produïda una vegada iniciada l’activitat subvencionadora, o, si s’escau, el seu cobrament, 
comportarà el reintegrament total o parcial de la quantia percebuda , sense dret a indemnització de cap mena. En 
aquest cas, el reintegrament no comportarà el pagament de l’interès de demora si la renúncia està degudament 
justificada.

Desè. Reintegrament de la subvenció. 

Procedirà el reintegrament de la subvenció en els supòsits previstos a l'article 37 de la la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, i que són els següents: 

a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per al seu atorgament o ocultant aquelles que ho 
haguessin impedit. 
b) Incompliment total o parcial de l'activitat subvencionada que fonamenta la concessió de la subvenció . 
c) Incompliment de l'obligació de justificació o la justificació insuficient, amb les condicions previstes a l'article 30 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i al pacte setè d 'aquest conveni. 
d) Incompliment de l'obligació d'adoptar les mesures de difusió contingudes a l'article 18.4 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions.
e) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer previstes als 
articles 14 i 15 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com l'incompliment de les 
obligacions comptables, registrals o de conservació de documents quan d'això es derivi la impossibilitat de 
verificar la finalitat donada a la subvenció percebuda, la realitat i regularitat de l'activitat subvencionada o la 
concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, provinents de qualsevol 
Administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.
f)   Incompliment de les obligacions imposades a l'entitat beneficiària, així com dels compromisos assumits per la 
mateixa, que afectin o es refereixin a la forma en què s'ha de realitzar l'activitat que fonament la concessió de la 
subvenció. 
g)  Incompliment de les obligacions imposades a l'entitat beneficiària, així com dels compromisos assumits per la 
mateixa, amb motiu de la concessió de la subvenció, diferents dels enumerats a l'apartat f), quan es derivi la 
impossibilitat de verificar la finalitat donada a la subvenció percebuda, la realitat i regularitat de l'activitat 
subvencionada o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, 
provinents de qualsevol Administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d'organismes 



internacionals.

En aquests casos, l'Ajuntament de Granollers haurà de tramitar el procediment administratiu que es preveu a 
aquesta mateixa normativa. 

Onzè. Vigència

La vigència del present conveni de col·laboració s’estendrà des del dia de la seva signatura fins el dia 30 d'abril 
de 2015. 

No obstant això, el present conveni desplegarà els seus efectes fins que s’hagi justificat la subvenció atorgada, 
sense perjudici de la tramitació dels procediments de reintegrament i dels procediments sancionadors aplicables 
en els supòsits previstos legalment . 

Dotzè. Naturalesa del conveni i legislació aplicable . 

Aquest conveni té naturalesa administrativa i les discrepàncies que puguin sorgir en la seva aplicació seran 
resoltes per mutu acord de les parts i si fos necessari, es podran acollir als jutjats de la jurisdicció contenciós 
administrativa.

I, en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni, per duplicat, en català i francès, i a un sol efecte en 
el lloc i la data que s'assenyalen."

QuartQuartQuartQuart. Indicar a l'Institut Marocain pour le Développement (IMADEL) que el servei gestor de la 
subvenció atorgada serà el Servei de Relacions Ciutadanes i en concret, la persona responsable del 
seguiment i compliment dels pactes del conveni de col·laboració serà Joan Carles Cusell i Galícia, 
tècnic mitjà de Participació i Relacions Ciutadanes .

CinquèCinquèCinquèCinquè.- Facultar a l’Alcalde, senyor Josep Mayoral Antigas, per a la signatura del conveni de 
col·laboració. 

SisèSisèSisèSisè. Notificar aquest acord a l'Institut Marocain pour le Développement (IMADEL), al Servei de 
Tresoreria de l'Ajuntament i a l'Oficina de Cooperació al Desenvoluapament de la Diputació de 
Barcelona.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

9999).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A L''''APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓAPROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓAPROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓAPROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ    
ATORGADA A LATORGADA A LATORGADA A LATORGADA A L''''ASSOCIACIÓ DASSOCIACIÓ DASSOCIACIÓ DASSOCIACIÓ D''''AMICS DEL POBLE SAHRAUÍS DE GRANOLLERS PER ALAMICS DEL POBLE SAHRAUÍS DE GRANOLLERS PER ALAMICS DEL POBLE SAHRAUÍS DE GRANOLLERS PER ALAMICS DEL POBLE SAHRAUÍS DE GRANOLLERS PER AL    
PROJECTEPROJECTEPROJECTEPROJECTE    """"PIS DPIS DPIS DPIS D''''ACOLLIDA DE NENS I NENES SAHRAUINS MALALTSACOLLIDA DE NENS I NENES SAHRAUINS MALALTSACOLLIDA DE NENS I NENES SAHRAUINS MALALTSACOLLIDA DE NENS I NENES SAHRAUINS MALALTS """"

1111....    En sessió de data 16 de juliol 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:

Núm.   
entrada

            Entitat        Projecte   Municipi/zona             País  Import 

4100 Associació d'Amics del 
Poble Sahrauí de 

Granollers

Associació d'Amics 
del Poble Sahrauí de 

Granollers

Granollers Catalunya/
RASD

15.250,85  €

2222.... L'article 10.1 de les bases convocatòria de subvencions de cooperació i solidaritat  2013 preveia que 
la justificació dels projectes d 'acollida s'havia de presentar abans del 28 de febrer de 2014.

3333.... L'article 10.2 de les bases convocatòria de subvencions de cooperació i solidaritat 2013 
assenyalava la documentació que, en tot cas, s'havia de presentar:

a) Memòria tècnica final del projecte subvencionat, que s'ajustarà a la sol·licitud presentada o, si 
s'escau, a la sol·licitud reformulada; 
b) Informe econòmic final, que constarà de
-relació de totes les despeses realitzades durant el projecte, per finançador;



-relació de finançadors amb les aportacions, per partides;
-en el cas d'adquisició d'immoble, dins del projecte, còpia de l'escriptura corresponent;
-justificació de la subvenció atorgada, mitjançant presentació d'originals de factures i rebuts, amb els 
preceptes legals corresponents, per import mínim del doble de la quantitat atorgada.

4444....    En data 12 de febrer de 2014, i número de registre 2.521, Rosa Barroso Medina, en representació 
de l'Associació d'Amics del Poble Sahrauí de Granollers, amb NIF G60584703, va presentar l'informe 
final del projecte "Pis d'acollida de nens i nenes sahrauís malalts". 

5555.... En data 21 de juliol de 2014, i número de registre 15.871, Encarna Martínez Álvarez, presidenta de 
l'entitat, va complementar l'informe final del projecte.

6666....    L'informe emès en data 23 de juliol de 2014 pel tècnic mitjà de Participació i Relacions Ciutadanes, 
Joan Carles Cusell, que justifica la procedència d'aprovar la justificació del projecte "Pis d'acollida de 
nens i nenes sahrauís malalts", perquè s'ha verificat que el contingut de la documentació aportada 
s'ajusta a la finalitat i import de les actuacions subvencionades i acredita la correcta execució de les 
actuacions subvencionades de conformitat amb les actuacions previstes a les bases de la 
convocatòria, en els termes que s'indiquen a continuació:

- Memòria tècnica final que s'ajusta a la sol·licitud presentada.
-Memòria econòmica del projecte: relació total de factures , factures i altres justificants amb tots els  
requisits legals de les despeses efectuades, per un import total 32.488,46 €, superior al doble de la 
subvenció atorgada.

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

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

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

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

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

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

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

- Articles 10.1 i 10.2 de les bases específiques que regeixen la convocatòria de subvencions de 
Cooperació i Solidaritat, corresponents a l'any 2013, aprovades per la Junta de Govern Local del dia 
18 de desembre de 2012 i publicades en el BOPB del dia 4 de febrer 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 ::::    

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Aprovar la justificació de la subvenció atorgada per acord de Junta de Govern Local, de data 
16 de juliol de 2013, en el marc de la convocatòria de Cooperació i Solidaritat per a la concessió de 
subvencions per a l'any 2013, en els termes que s'indiquen a continuació:

Núm.   
entrada

            Entitat        Projecte   Municipi/zona             País  Import 

4100 Associació d'Amics del 
Poble Sahrauí de 

Pis d'Acollida de nens i nenes 
sahrauins malalts

Granollers Catalunya/
RASD

15.250 €



Granollers

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

10101010).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A L''''APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ ATORGADA AAPROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ ATORGADA AAPROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ ATORGADA AAPROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ ATORGADA A    
LLLL''''ASSOCIACIÓ CULTURAL AMICS DE LASSOCIACIÓ CULTURAL AMICS DE LASSOCIACIÓ CULTURAL AMICS DE LASSOCIACIÓ CULTURAL AMICS DE L''''ÀFRICA DEL VALLÈS ORIENTAL PER AL PROJECTEÀFRICA DEL VALLÈS ORIENTAL PER AL PROJECTEÀFRICA DEL VALLÈS ORIENTAL PER AL PROJECTEÀFRICA DEL VALLÈS ORIENTAL PER AL PROJECTE    
""""ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ A GRANOLLERSACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ A GRANOLLERSACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ A GRANOLLERSACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ A GRANOLLERS     2013201320132013""""

1111....    En sessió de data 16 de juliol 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:

Núm. Entitat Projecte Municipi País Proposta 
econòmica

4145 Associació Cultural 
Amics de l'Àfrica del 

Vallès Oriental

Activitats de sensibilització Granollers Catalunya 1.290,00 €

2222.... L'article 10.1 de les bases convocatòria de subvencions de cooperació i solidaritat  2013 preveia que 
la justificació dels projectes de sensibilització s 'havia de presentar abans del 28 de febrer de 2014.

3333.... L'article 10.2 de les bases convocatòria de subvencions de cooperació i solidaritat 2013 
assenyalava la documentació que, en tot cas, s'havia de presentar:

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

4444....    En data 17 de febrer de 2014, i número de registre 2.881, Ester Casal Plana, en representació de 
l'Associació Cultural Amics de l'Àfrica del Vallès Oriental, amb NIF G60286846, va presentar l'informe 
final del projecte "Activitats de sensibilització a Granollers  2013".

5555....    Vist l'informe emès en data 17 de juliol de 2014 pel tècnic mitjà de Participació i Relacions 
Ciutadanes, Joan Carles Cusell, que justifica la procedència d'aprovar la justificació del projecte 
"Activitats de sensibilització a Granollers 2014", perquè s'ha verificat que el contingut de la 
documentació aportada s'ajusta a la finalitat i import de les actuacions subvencionades i acredita la 
correcta execució de les actuacions subvencionades de conformitat amb les actuacions previstes a les 
bases de la convocatòria, en els termes que s'indiquen a continuació:

- Memòria tècnica final que s'ajusta a la sol·licitud presentada.
-Memòria econòmica del projecte: relació total de factures , factures i altres justificants amb tots els  
requisits legals de les despeses efectuades, per un import total  de 3.581,26 €, superior al doble de la 
subvenció atorgada.

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

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

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

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



subvenció.

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

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

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

- Articles 10.1 i 10.2 de les bases específiques que regeixen la convocatòria de subvencions de 
Cooperació i Solidaritat, corresponents a l'any 2013, aprovades per la Junta de Govern Local del dia 
18 de desembre de 2012 i publicades en el BOPB del dia 4 de febrer 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 ::::    

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Aprovar la justificació de la subvenció atorgada per acord de Junta de Govern Local, de data 
16 de juliol de 2013, en el marc de la convocatòria de Cooperació i Solidaritat per a la concessió de 
subvencions per a l'any 2013, en els termes que s'indiquen a continuació:

Núm. Entitat Projecte Municipi País Proposta 
econòmica

4145 Associació Cultural 
Amics de l'Àfrica del 

Vallès Oriental

Activitats de sensibilització Granollers Catalunya 1.290,00 €

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

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

11111111).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA REDACCIÓDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA REDACCIÓDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA REDACCIÓDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA REDACCIÓ    
DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM PER FER POSSIBLE LA REFORMA URBANÍSTICA IDE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM PER FER POSSIBLE LA REFORMA URBANÍSTICA IDE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM PER FER POSSIBLE LA REFORMA URBANÍSTICA IDE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM PER FER POSSIBLE LA REFORMA URBANÍSTICA I    
DE NOVA CENTRALITAT DE LDE NOVA CENTRALITAT DE LDE NOVA CENTRALITAT DE LDE NOVA CENTRALITAT DE L''''ÀMBIT A LÀMBIT A LÀMBIT A LÀMBIT A L''''ENTORN DE LA PLAÇA DE JOSEP BARANGÉ DEENTORN DE LA PLAÇA DE JOSEP BARANGÉ DEENTORN DE LA PLAÇA DE JOSEP BARANGÉ DEENTORN DE LA PLAÇA DE JOSEP BARANGÉ DE    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS ,,,,    MITJANÇANT LA DELIMITACIÓ DMITJANÇANT LA DELIMITACIÓ DMITJANÇANT LA DELIMITACIÓ DMITJANÇANT LA DELIMITACIÓ D''''UN SECTOR O DUN SECTOR O DUN SECTOR O DUN SECTOR O D''''UN PAU DUN PAU DUN PAU DUN PAU D''''ÀMBITÀMBITÀMBITÀMBIT    
DISCONTINUDISCONTINUDISCONTINUDISCONTINU ,,,,PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARIS CRITERISPROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARIS CRITERISPROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARIS CRITERISPROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS    
DDDD''''ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA ....

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 11 de març de 2014, es ca declarar desert el 
procediment negociat endegat per a la redacció del projecte per a la reforma urbanística i de nova 
centralitat de l'àmbit constituït per les places de Pau Casals i Josep Barangé i iniciar un nou 
procediment licitatori a adjudicar mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació 
ordinària i declarar la seva plurianualitat, per import de 60.000,00 euros més 12.600,00 euros d'IVA 
(21%), el que fa un total de 72.600,00 euros, dels quals s'hauran de deduir els 3.000,00 euros abonats 
en concepte de gratificació del concurs d'idees precedent amb càrrec a la partida pressupostària 
H330.15100.60906 dels exercicis 2014  i 2015.

En una primera fase, mitjançant un concurs d'idees anònim, a nivell avanç de pla, amb intervenció de 
jurat i procediment obert, van quedar finalistes les tres empreses que s'han convidat en data 18 de 



març de 2014, a aquest nou procediment negociat sense publicitat, que són les següents: UTE FF& 
FF Oficina Arquitectura + Jornet Llop Pastor, Taller d'Arquitectura i Territori SLP i BAMMP Arquitectes 
i Associats SLP.

Dins el termini establert a la invitació, s'han presentat les següents: BAMMP Arquitectes i Associats 
SLP, Taller d'Arquitectura i Territori SLP, UTE Jornet-Llop- Pastor SLP i el senyor Franc Fernandez 
Eduardo.

Atès que a l'acta d'obertura de pliques ,de data 9 de maig de 2014, per part dels equips convidats, la 
Secretària de la Corporació exposa els fonaments juridics i proposa a la Mesa de Contractaió 
convocada a l'efecte que l'equip presentat UTE Jornet Llop Pastor SLP  i  el senyor Franc Fernández 
Eduardo  , sigui exclòs de la licitació per els motius següents :

- La documentació presentada en data 7 de maig de 2014 no ha estat presentada pel legal 
representant de la UTE. 
- No s'ha acreditat en cap moment davant la Mesa de Contractació cap impediment jurídic per tal que 
l'empresa FF& FF Oficina de Arquitectura SLP pugui concòrrer a aquest procediment de licitació. No 
s'ha acreditat documentalment mitjançant la presentació de la corresponent escriptura pública que la 
societat s'hagi dissolt i liquidat en els termes que preveu l 'article 24 dels seus estatuts.
- A tots els efectes legals FF&FF Oficina Arquitectura SLP continua conservant la seva personalitat 
jurídica i la seva capacitat d'obrar davant de tercers atès que en cap cas la dissolució de la societat 
s'ha inscrit en el Registre Mercantil, tal i com determina la normativa vigent i per tant no procedeixi 
atendre la sol.licitud formulada en l'escrit de data 7 de maig de 2014, relativa a que la futura UTE sigui 
constituïda per Jornet-Llop-Pastor SLP i el senyor Franc Fernández Eduardo. Per la qual cosa, s'ha de 
mantenir la composició de la UTE inicialment proposada i convidada a aquest procediment de licitació, 
per tal de donar compliment als principis d'igualtat i lliure concurrència que han de regir aquest 
procediment de licitació.

Desprès de les corresponents obertures del sobre únic , la directora de l'Oficina del POUM, ha emès 
l'informe tècnic en el qual  proposa com a oferta econòmicament més avantatjosa  , la presentada per 
l'empresa Taller d'Arquitectura i Territori SLP amb CIF B-61831368  per un import de 50.000,00 euros 
més 10.500,00 euros d'IVA, el que fa un total de 60.500,00 euros,  per a l'adjudicació del contracte de 
serveis per a la redacció del projecte per a la reforma urbanística i de nova centralitat de l'àmbit 
constituït per les places de Pau Casals i Josep Barangé , d'acord amb la següent puntuació:

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 afins afins afins a     30303030    puntspuntspuntspunts))))

Memòria raonada dels objectius que es persegueixen en la modificació del POUM per a la reforma 
urbanística i de nova centralitat de l'àmbit a l'entorn de la plaça de Josep Barangé de Granollers, 
mitjançant un Pla de Millora Urbana d'àmbit discontinu, de les mesures aplicables i els mitjans 
proposats per assolir-los, justificant la valoració econòmica 

D’acord amb plec de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques particularsplec de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques particularsplec de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques particularsplec de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques particulars    
aplicable al contracte de serveis per a la redacció de la modificació puntual del POUM per a feraplicable al contracte de serveis per a la redacció de la modificació puntual del POUM per a feraplicable al contracte de serveis per a la redacció de la modificació puntual del POUM per a feraplicable al contracte de serveis per a la redacció de la modificació puntual del POUM per a fer    
possible la reforma urbanística i de nova centralitat de lpossible la reforma urbanística i de nova centralitat de lpossible la reforma urbanística i de nova centralitat de lpossible la reforma urbanística i de nova centralitat de l''''àmbit a làmbit a làmbit a làmbit a l''''entorn de la plaça de Josepentorn de la plaça de Josepentorn de la plaça de Josepentorn de la plaça de Josep    
Barangé de GranollersBarangé de GranollersBarangé de GranollersBarangé de Granollers,,,,    mitjançant un pla de millora urbana dmitjançant un pla de millora urbana dmitjançant un pla de millora urbana dmitjançant un pla de millora urbana d''''àmbit discontinu a adjudicar peràmbit discontinu a adjudicar peràmbit discontinu a adjudicar peràmbit discontinu a adjudicar per    
procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinàriaprocediment negociat sense publicitat i tramitació ordinàriaprocediment negociat sense publicitat i tramitació ordinàriaprocediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària     es valora la concreció de les idees 
presentades a la fase de selecció, detallant els objectius que es pretenen, relacionant les mesures i 
els mitjans necessaris a aplicar , els quals han d'ésser sostenibles econòmicament

Taller dTaller dTaller dTaller d ''''Arquitectura i Territori SLPArquitectura i Territori SLPArquitectura i Territori SLPArquitectura i Territori SLP

Planteja de manera clara la problemàtica urbanística que comporta aquesta modificació de POUM que 
afecta a terrenys qualificats de sistemes i detalla el procés que s’ha de seguir per dur a terme els 
objectius que es pretenen amb la modificació i la proposta arquitectònica que ja varem veure amb el 
lema “RECICLANT LA CIUTAT”, queda per més endavant. Esposa amb claredat i de forma idònia els 
objectius que es pretenen, relacionant les mesures i els mitjans necessaris a aplicar .

 Valoració: 25252525    puntspuntspuntspunts

BAMMP Arquitectes i Associats SLPBAMMP Arquitectes i Associats SLPBAMMP Arquitectes i Associats SLPBAMMP Arquitectes i Associats SLP



Presenta una proposta més arquitectònica sense abordar la problemàtica i complexitat prèvia que és 
la modificació de POUM. La proposta també té un elevat grau d’il·lusió quan planteja, per exemple, 
grans arbreda de pins a sobre el sostre de l’aparcament del Sot i de la calçada del carrer Girona. 
Desenvolupa petites variacions d’ordenació de volums en relació a la proposta que varem veure amb 
el lema “LINK”.

Valoració:  15151515    puntspuntspuntspunts....

BBBB))))    Proposta econòmica  valorable automàticamentProposta econòmica  valorable automàticamentProposta econòmica  valorable automàticamentProposta econòmica  valorable automàticament . (. (. (. (fins afins afins afins a     70707070    puntspuntspuntspunts))))

Puntuació aplicada de forma proporcional, aplicant les fórmules matemàtiques establertes en el Plec 
de clàusules administratives particulars

Plica Empresa  Import Proposat Punts
1

Taller d'Arquitectura i Territori SLP
50.000,00 euros 70

2
BAMMP Arquitectes i Associats SLP

53.500,00 euros 65,10

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

CRITERIS AMB JUDICI DE 
VALOR

 AMB FORMULA MATEMÀTICAPLICA EMPRESA

A B

TOTAL

1 Taller d'Arquitectura i Territori SLP 25 70 95,00

2 BAMMP Arquitectes i Associats SLP 15 65,10 80,10

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

Article 59.3  del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei 
de contractes del sector públic, en quant a la durada de la unió temporal d' empresaris, la qual ha de 
ser coincident amb la del contracte, es a dir, fins a la seva extinció.
 
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....        Excloure l'equip presentat UTE Jornet Llop Pastor SLP  i  el senyor Franc Fernández 
Eduardo, per no mantenir la composició de la UTE inicialment proposada i convidada a aquest 
procediment de licitació, d'acord amb els principis d'igualtat i lliure concurrència que regeixen aquest 
procediment de licitació i d'acord amb els fets i fonaments de dret invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON.... Adjudicar a l'empresa Taller d'Arquitectura i Territori SLP amb CIF B-61831368, el contracte 
de serveis per a la redacció del projecte per a la reforma urbanística i de nova centralitat de l'àmbit 
constituït per les places de Pau Casals i Josep Barangé  per un import de 50.000,00 euros més 
10.500,00 euros d'IVA(21 %), el que fa un total de 60.500,00 euros, 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 la següent distribució :

2014201420142014 2015201520152015Partida pressupostària
Import € IVA 21% Import € IVA 21%

H330.15100.60906 26.400,00 5.544,00 23.600,00 4.956,00
TOTAL ANY 31.944,00 28.556,00



TOTAL CONTRACTE IVA INCLOS                                60.500,00 EUROS

TERCERTERCERTERCERTERCER.    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 €).

QUARTQUARTQUARTQUART.... 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.

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

SISÈSISÈSISÈSISÈ.... 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.

SETÈSETÈSETÈSETÈ....    Notificar al departament de comptabilitat de l'Àrea de Govern i Economia confeccioni els nous 
documents comptables AD i ADFUT per l'import indicat en el segon punt d'aquest acord.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
12121212).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR L''''ESBORRANY DEL CONVENI DE L’ACORD ENTREESBORRANY DEL CONVENI DE L’ACORD ENTREESBORRANY DEL CONVENI DE L’ACORD ENTREESBORRANY DEL CONVENI DE L’ACORD ENTRE    
ADMINISTRACIONS LOCALS QUE DISPOSEN D’OFICINES LOCALS D’HABITATGEADMINISTRACIONS LOCALS QUE DISPOSEN D’OFICINES LOCALS D’HABITATGEADMINISTRACIONS LOCALS QUE DISPOSEN D’OFICINES LOCALS D’HABITATGEADMINISTRACIONS LOCALS QUE DISPOSEN D’OFICINES LOCALS D’HABITATGE////BORSA DEBORSA DEBORSA DEBORSA DE    
MEDIACIÓ EN CONVENI AMB LA GENERALITAT DE CATALUNYAMEDIACIÓ EN CONVENI AMB LA GENERALITAT DE CATALUNYAMEDIACIÓ EN CONVENI AMB LA GENERALITAT DE CATALUNYAMEDIACIÓ EN CONVENI AMB LA GENERALITAT DE CATALUNYA ,,,,    A LA MATEIXA LOCALITATA LA MATEIXA LOCALITATA LA MATEIXA LOCALITATA LA MATEIXA LOCALITAT

En data 10 d’abril de 2012, es va signar el Conveni de col·laboració i d’encàrrec de gestions entre 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Granollers relatiu a l'oficina local 
d’habitatge/borsa situada a Granollers. Durant 2013, es van formalitzar les corresponents 
pròrrogues del conveni anterior.

Expirada la seva vigència, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha proposat la formalització del 
Conveni de col·laboració i d’encàrrec de gestions entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i 
l’Ajuntament de Granollers relatiu a l 'oficina local d’habitatge situada en aquest municipi .

Als efectes de formalitzar els convenis anteriors, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya determina 
l’obligació de formalitzar un acord entre oficines en funcionament en un mateix municipi per tal 
d’establir uns criteris per a la coordinació i la col·laboració entre les respectives oficines, a efectes 
d’evitar duplicitats en les gestions, optimitzar els recursos disponibles i facilitar l’accés als serveis 
d’habitatge mitjançant una finestreta única, en aquest cas a la localitat de Granollers.

En el cas del municipi de Granollers, el Consell Comarcal del Vallès Oriental disposa d’una Oficina 
local d’Habitatge amb  serveis i gestions d’habitatge en l’àmbit territorial comarcal, i l’Ajuntament de 
Granollers disposa d’una Oficina local d’Habitatge en l’àmbit territorial municipal de Granollers i, en 
ambdós casos, és en col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
 
Que l’Oficina d’habitatge del Consell Comarcal centra la seva activitat en la informació i l’atenció 
ciutadana en matèria d’habitatge i la gestió i tramitació d’expedients corresponents als programes 
d’àmbit tècnic relatius a l’habitabilitat, les inspeccions tècniques i la rehabilitació d’habitatges, dins el 
seu àmbit territorial.

Que l’Oficina d’habitatge de l’Ajuntament de Granollers, gestionada a través de Granollers 
Promocions, SA, centra la seva activitat en la informació i l’atenció ciutadana en matèria d’habitatge, i 
la gestió i tramitació d’expedients corresponents als programes socials d’habitatge, en l’àmbit del 
municipi de Granollers.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha proposat a l’Ajuntament de Granollers i al Consell Comarcal 
la formalització de “Acord entre administracions locals que disposen d’oficines locals d’habitatge/borsa 



de mediació en conveni amb la Generalitat de Catalunya,  a la mateixa localitat”

Atès que és d’interès la formalització d’aquest conveni als efectes de seguir prestant durant 2014 els 
serveis d’oficina d’habitatge en relació als programes socials d’habitatge .

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'esborrany del Conveni relatiu a l’Acord entre administracions locals que 
disposen d’oficines locals d’habitatge/borsa de mediació en conveni amb la Generalitat de Catalunya,  
a la mateixa localitat que es transcriu a continuació:

“MODEL D’ACORD ENTRE ADMINISTRACIONS LOCALS QUE DISPOSEN D’OFICINES“MODEL D’ACORD ENTRE ADMINISTRACIONS LOCALS QUE DISPOSEN D’OFICINES“MODEL D’ACORD ENTRE ADMINISTRACIONS LOCALS QUE DISPOSEN D’OFICINES“MODEL D’ACORD ENTRE ADMINISTRACIONS LOCALS QUE DISPOSEN D’OFICINES    
LOCALS D’HABITATGELOCALS D’HABITATGELOCALS D’HABITATGELOCALS D’HABITATGE////BORSA DE MEDIACIÓ EN CONVENI AMB LA GENERALITAT DEBORSA DE MEDIACIÓ EN CONVENI AMB LA GENERALITAT DEBORSA DE MEDIACIÓ EN CONVENI AMB LA GENERALITAT DEBORSA DE MEDIACIÓ EN CONVENI AMB LA GENERALITAT DE    
CATALUNYACATALUNYACATALUNYACATALUNYA,,,,        A LA MATEIXA LOCALITATA LA MATEIXA LOCALITATA LA MATEIXA LOCALITATA LA MATEIXA LOCALITAT     

A Granollers, el ......de .........de 2014

REUNITSREUNITSREUNITSREUNITS

El senyor ........ , president del Consell Comarcal del Vallès Oriental

El senyor ........, alcalde de l’Ajuntament de Granollers

MANIFESTENMANIFESTENMANIFESTENMANIFESTEN

1. Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental disposa d’una Oficina local d’Habitatge en 
col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya situada al municipi de Granollers, mitjançant 
la qual presta serveis i gestions d’habitatge principalment en l’àmbit territorial comarcal . 

2. Que l’Ajuntament de Granollers també disposa d’una Oficina local d’Habitatge en col·laboració 
amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya situada al municipi de Granollers, mitjançant la qual presta 
serveis i gestions d’habitatge principalment en l’àmbit territorial municipal . 

3. Que és voluntat d’ambdues administracions seguir col·laborant amb l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i establir uns criteris per a la coordinació i la col·laboració entre les respectives Oficines, a 
efectes d’evitar duplicitats en les gestions, optimitzar els recursos disponibles i facilitar l’accés als 
serveis d’habitatge mitjançant una finestreta única, en la localitat de Granollers.

Per tot això,

ACORDENACORDENACORDENACORDEN

1. Determinar que l’Oficina d’habitatge del Consell Comarcal centrarà la seva activitat en la 
informació i l’atenció ciutadana en matèria d’habitatge i la gestió i tramitació d’expedients 
corresponents als programes d’àmbit tècnic relatius a l’habitabilitat, les inspeccions tècniques i la 
rehabilitació d’habitatges.

2. Determinar que l’Oficina d’habitatge de l’Ajuntament centrarà la seva activitat en la informació i 
l’atenció ciutadana en matèria d’habitatge, i la gestió i tramitació d’expedients corresponents als 
programes socials.

3. Donar compte d’aquest Acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, que s’ha adoptat per ser 
condició prèvia a la signatura dels convenis relatius a les Oficines locals d’habitatge i les Borses de 
mediació per al 2014.

4. La vigència del present acord s’estableix per una durada d’un any, i es prorrogarà pel mateix 
període en anualitats successives,  mentre es mantinguin les circumstàncies que han dut a la seva 
signatura  i  la col·laboració d’aquestes Oficines amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya,  a no ser 
que alguna de les parts  manifesti el contrari amb una antelació mínima d’un mes a la data de 
venciment d’aquest acord o d’alguna de les seves pròrrogues.



President del Consell Comarcal Alcalde de l’Ajuntament 
del Vallès Oriental de Granollers”

SegonSegonSegonSegon.... Facultat l'il·lustre Sr. Alcalde de l'Ajuntament de Granollers per a la signatura del conveni 
a què fa referència l'acord anterior, així com tots els documents que siguin necessaris per dur a terme 
els acords precedents.

TercerTercerTercerTercer .... Notificar aquest l’acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, al Consell Comarcal del 
Vallès Oriental  i a Granollers Promocions , SA.

QuartQuartQuartQuart.... Contra aquest acte administratiu no es podrà interposar cap recurs en via administrativa. 
No obstant això, de conformitat amb l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
Jurisdicció Contenciosa Administrativa, es podrà efectuar el requeriment a què es refereix l'esmentat 
precepte en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació.

Alternativament, s'hi podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent 
al de la recepció d'aquesta notificació.

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

No obstant això, podreu exercitar qualsevol altra acció si ho considereu convenient.Notificar a les 
persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat d'interposar-hi els recursos 
corresponents.

APROVAT PER UNANIMITAT

 

13131313).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A A LPROPOSTA RELATIVA A A LPROPOSTA RELATIVA A A LPROPOSTA RELATIVA A A L''''ACEPTACIÓ DE LA DONACIÓACEPTACIÓ DE LA DONACIÓACEPTACIÓ DE LA DONACIÓACEPTACIÓ DE LA DONACIÓ,,,,    LLIURE DE CÀRREGUES DELLLIURE DE CÀRREGUES DELLLIURE DE CÀRREGUES DELLLIURE DE CÀRREGUES DEL    
LOCAL SITUAT A LA PLANTA SEMI SOTERRANI DE LLOCAL SITUAT A LA PLANTA SEMI SOTERRANI DE LLOCAL SITUAT A LA PLANTA SEMI SOTERRANI DE LLOCAL SITUAT A LA PLANTA SEMI SOTERRANI DE L''''EDIFICI SITUAT AL CARRER BERTRANEDIFICI SITUAT AL CARRER BERTRANEDIFICI SITUAT AL CARRER BERTRANEDIFICI SITUAT AL CARRER BERTRAN    
DE SEVADE SEVADE SEVADE SEVA,,,,    NÚMEROSNÚMEROSNÚMEROSNÚMEROS    11111111    IIII    13131313,,,,    PROPIETAT DPROPIETAT DPROPIETAT DPROPIETAT D ''''INMOGRAINMOGRAINMOGRAINMOGRA,,,,    SA QUE CONTÉ UN POU DSA QUE CONTÉ UN POU DSA QUE CONTÉ UN POU DSA QUE CONTÉ UN POU D ''''AIGUAAIGUAAIGUAAIGUA

En data 27 de maig de 2014, el senyor Santi Puig Roig, amb DNI número 77276175-Q i el senyor 
Jaume Bellavista Illa, amb DNI número 37665829-V, en representació de la mercantil INMOGRA, SA, 
amb NIF número A-08196313 i domicili al carrer Girona, 19 de Granollers, presenten escrit on 
exposen la seva voluntat de realitzar una donació a favor de l'Ajuntament de Granollers la finca 
inscrita al Registre de la Propietat de Granollers-ú, finca registral número 12019, llibre 132, foli 50, 
inscripció 1a i aporten la proforma d'escriptura pública per signar davant de Notari, que consta a 
l'expedient.

En data 12 se setembre de 2013,  el cap de l'Àrea de Territori i Ciutat ha emès l'informe que justifica la 
conveniència de l'acceptació d'aquesta donació atenent a l'objectiu municipal de cerca i recuperació 
de pous distribuïts per tot el terme de Granollers per anar subministrant i sumant recursos que 
consolidin una  i al fet que el pou de Bertran de Seva, situat en planta baixa de l’immoble del carrer 
Bertran de Seva , 11-13 de Granollers,  en un local de 9,24 m2,  serà d’utilitat per l’aportació que 
permet assegurar un cabal de 2.000 litres /hora, amb puntes fins a 2.800 litres/hora, per abastir la 
zona nord de la xarxa d’aigua regenerada i la seva configuració i construcció fa que es comporti com 
un gran dipòsit d’uns 100 m3. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

L'article 206 del Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril estableix que els ens locals tenen capacitat jurídica plena per a adquirir 
tota classe de béns i drets i per a posseir-los, i que l'adquisició de béns a títol lucratiu no està subjecte 



a cap restricció.

El Reglament de Patrimoni dels ens locals aprovat per Decret 336/19988, de 17 d'octubre, en el seus 
articles 28, 29, 31 i 32.

Per acord de 5 de juliol de 2011 el Ple va delegar a favor de la Junta de Govern Local l'acceptació de 
donacions de persones jurídiques.

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 donació de la finca que es descriu a continuació:

""""NÚMERO UNÚMERO UNÚMERO UNÚMERO U.-.-.-.-    LOCALLOCALLOCALLOCAL propi per a usos industrials, situat a la planta semisoterrani de l'edifici a 08402 
Granollers, i el seu carrer Bertrán de Seva, número 11-13, que ocupa una superfície de nou metres 
amb vint-i-quatre decímetres quadrats (9,24 m2), en el que existeix un pou d'aigua viva, de dos metres 
de diàmetre, amb les seves corresponents instal·lacions i que en el seu conjunt LIMITA : Nord i Aquest, 
habitatge porta B del mateix edifici i planta; Sud, finca de Inmogra, S.A.; i per Oest, amb pati posterior 
de l'edifici, pel que té el seu accés.
Se li assigna com annex exclusiu el quart traster de setze metres quadrats (16,00 m2) de superfície 
existent en el terrat-terrat de l'edifici, amb les seves corresponents instal·lacions adequades per al 
subministrament d'aigua a terceres persones.
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ.- Un assabento per cent (1,00%).

REFERÈNCIA CADASTRAL.- 1373105DG4017E0001MY.

VALOR.- Aquesta finca té un valor cadastral de 6.250,10 euros.

INSCRIPCIÓ.- Figura en el Registre de la Propietat número U dels de Granollers, al tom 850, llibre 
132 de Granollers, foli 50, finca 12019, inscripció 1a.

CÀRREGUES.- Lliure de càrregues."

SegonSegonSegonSegon.... Formalitzar en document notarial l'esmentada transmissió d'aquesta finca i facultar tant 
àmpliament com en dret sia possible l 'Il.ltre. senyor alcalde-president per a la seva signatura.

TercerTercerTercerTercer ....    Inscriure el terreny esmentat en el Patrimoni Municipal  com a  bé patrimonial, un cop s'hagi 
inscrit la corresponent transmissió a favor de l'Ajuntament de Granollers en el Registre de la Propietat 
de Granollers.

QuartQuartQuartQuart.... Notificar aquest acord a Patrimoni, al Servei de Gestió Tributària, i a l'àrea econòmica de 
l'Ajuntament.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

14141414).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MEMÒRIA VALORADA DE REHABILITACIÓ DEDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MEMÒRIA VALORADA DE REHABILITACIÓ DEDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MEMÒRIA VALORADA DE REHABILITACIÓ DEDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MEMÒRIA VALORADA DE REHABILITACIÓ DE    
COBERTESCOBERTESCOBERTESCOBERTES,,,,    LLINDES DE FORMIGÓ I CONSOLIDACIÓ DE FONAMENTACIÓ A LLLINDES DE FORMIGÓ I CONSOLIDACIÓ DE FONAMENTACIÓ A LLLINDES DE FORMIGÓ I CONSOLIDACIÓ DE FONAMENTACIÓ A LLLINDES DE FORMIGÓ I CONSOLIDACIÓ DE FONAMENTACIÓ A L''''ESCOLAESCOLAESCOLAESCOLA    
MONTSERRRAT MONTEROMONTSERRRAT MONTEROMONTSERRRAT MONTEROMONTSERRRAT MONTERO

L'edifici del centre d'educació especial Montserrat Montero, situat al camí de Santa Quitèria, s/n de 
Granollers, és de titularitat municipal.

El Consorci d'Educació Especial Montserrat Montero de Granollers és un ens públic de caràcter 
voluntari, sotmès al règim local, que actualment està integrat per l'Ajuntament de Granollers i el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental . 

El Consorci té com a finalitat la planificació i gestió integral del centre d'Educació Especial Montserrat 



Montero de Granollers i és competent en les àrees d' actuació en matèria educativa, i entre altres 
àmbits, hi ha el manteniment de les instal·lacions del centre i la planificació i execució de les obres de 
reforma i millora, d'acord amb l'article 3.2 h) i) dels Estatuts del Consorci d'Educació Especial 
Montserrat Montero, publicat al BOPB núm. 142, de 13 de juny de 2008.

Que es necessari executar unes obres en l'Escola Montserrat Montero que afecten a l'estructura de 
l'edifici que no es poden incloure a l'àmbit de manteniment de les instal·lacions del centre ni de 
reforma o millora del centre, per aquest motiu les despeses d'aquesta contractació van a càrrec del 
propietari de l'edifici.

Per això, els tècnics municipals del Servei d'Obres i Projectes han redactat la Memòria valorada de 
rehabilitació de cobertes, llindes de formigó i consolidació de fonamentació a l'Escola Montserrat 
Montero (obra núm. 59/14), d'aquesta ciutat, així com l'estudi bàsic de seguretat i salut, amb un 
pressupost de 82.446,02 euros més la quantitat de 17.313,66 euros en concepte del 21% d'IVA, que fa 
un total de 99.759,68 euros.

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

Que la Memòria valorada esmentada té el caràcter d'obra local ordinària, de conformitat amb allò que 
estableix l'article 234 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel que s'aprova el Text 
Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya  (LCAT 1987/1220).

De conformitat amb allò que disposa l'article 37.6, en relació a l'article 34 del Decret 179/1995, de 13 
de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, per a les obres de 
conservació i manteniment, reparacions menors o meres instal·lacions complementàries en els edificis 
dels ens locals, és suficient que l'òrgan competent de la corporació aprovi la documentació a què es 
refereixen els articles 34 i 35 del mateix reglament.

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER:::: Aprovar la Memòria valorada de rehabilitació de cobertes, llindes de formigó i 
consolidació de fonamentació a l'Escola Montserrat Montero (obra núm. 59/14), d'aquesta ciutat, així 
com l'estudi bàsic de seguretat i salut, amb un pressupost de 82.446,02 euros més la quantitat de 
17.313,66 euros en concepte del 21% d'IVA, que fa un total de 99.759,68 euros, redactada pels 
tècnics municipals del Servei d'Obres i Projectes, que al ser despesa d'estructura no l'executa el 
Consorci d'Educació Especial Monteserrat Montero, sinó l'Ajuntament com a titular de l'edifici.  

APROVAT PER UNANIMITAT

15151515).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE D''''OBRES DOBRES DOBRES DOBRES D''''ADEQUACIÓ DEADEQUACIÓ DEADEQUACIÓ DEADEQUACIÓ DE    
PAVIMENTS DE GRANOLLERSPAVIMENTS DE GRANOLLERSPAVIMENTS DE GRANOLLERSPAVIMENTS DE GRANOLLERS    2014201420142014,,,,    MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSEMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSEMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSEMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE    
PUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS DPUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS DPUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS DPUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS D ''''ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA ....

La Junta de Govern Local en sessió del dia 13 de maig de 2014, va aprovar inicialment el projecte 
d'adequació de paviments 2014 (obra 20/14) de Granollers, així com l'estudi bàsic de seguretat i salut, 
amb un pressupost de 102.246,12 euros més la quantitat de 21.471,69 euros en concepte del 21% 
d'IVA, que fa un total de 123.717,81 euros, redactat pels tècnics municipals del Servei d'Obres i 
Projectes on queda determinat en precisió la idoneïtat, naturalesa i extensió de les necessitats que 
hauran de cobrir-se mitjançant el corresponent contracte., 

El 18 de juny de 2014, mitjançant resolució de regidor delegat núm. 1510 / 2014 es va aprovar iniciar 
expedient  licitatori, aprovar la contractació i els plecs de clàusules administratives i prescripcions 
tècniques particulars per a l'expedient de contractació d'obres d'adequació de paviments de Granollers 



2014, mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària, amb un pressupost 
màxim de 102.246,12 euros més la quantitat de 21.471,69 euros en concepte del 21% d'IVA, que fa un 
total de 123.717,81 euros

Amb data 2 de juliol de 2014 s'ha convidat a les empreses següents:

- AMSA, EMPRESA CONSTRUCTORA
- ASFALTORS EUROGRUP, SL
- CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA

Les empreses AMSA, EMPRESA CONSTRUCTORA i ASFALTORS EUROGRUP, SL en data  9 i 14 
de juliol de 2014, respectivament, comuniquen mitjançant correu electrònic que no presentaran oferta. 

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), l'arquitecte del servei d'Obres i 
Projectes de l'Ajuntament de Granollers i el Cap de l'Àrea de territori i Ciutat, han emès l'informe tècnic 
en el qual  proposa com a oferta econòmicament més avantatjosa, la presentada per l'empresa 
CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA amb CIF: A-59082644 per un import de 102.000 euros més 21.420 
euros d'IVA, el que fa un total de 123.420 euros, que representa una baixa del 0,24% respecte al preu 
de licitació, per a l'adjudicació del contracte d'obres d'adequació de paviments de Granollers 2014, 
d'acord amb la valoració següent :

Es valoraran els elements de les proposicions en ordre decreixent, fins un màxim de 100 punts 
d’acord amb la ponderació màxima per a cada concepte següent:

A.- Proposta tècnica: 48 punts
A.1.- Proposta constructiva, organització,mesures impacte,diagrama i proposta constructiva. 
16 punts.

A.2.- Manteniment de les obres. 10 punts
A.3.- Millores del projecte. 10 punts
A.4.- Resolució d’anomalies. 6 punts
A.5.- Reposició de materials. 4 punts
A.6.- Pla autocontrol de qualitat. 2 punts

B.- Preu de licitació. 42 punts
C.- Termini d’execució. 5 punts
D.- Garantia de les obres. 5 punts

L’ avaluació tècnica es completa amb la resultant d’aplicar els criteris de valoració de la clàusula 11 
del Plec, adjuntant els càlculs de valoració de les empreses ofertants .

A.- Valoració de la proposta tècnica (48punts màxim)

A.1 Proposta constructiva, pla de treball, organització de l’obra i el seu seguiment:

1.- DEUMAL:  Organització obra per minimitzar afectacions, programar en funció del grau 
deteriorament dels paviments,agrupar intervencions per minimitzar molèsties. Diagrama adequat. 
Llistat de personal i maquinària pròpia per executar obra. Mesures de minimitzar impacte 
adequades.

A.2 Manteniment de les obres:

1.- DEUMAL:  Durant el període de garantia. Pla de manteniment amb PPI. Assignació tècnic per 
revisar estat obra. Elaboració informe. Recursos propis, planta de mescla bituminosa i 
matxuqueig.

A.3 Millores de projecte:

1.- DEUMAL: Aplicació asfalt fonoabsorvent tram que tècnics ajuntament considerin convenient. 
Reutilització material de fressat per utilitzar com a subbase altres actuacions municipals. 
Coordinació reunions amb departament municipal de mobilitat. Contractació empreses amb 
treballadors amb discapacitats físiques. Informe resum intervencions realitzades.

A.4 Resolució anomalies:

1.- DEUMAL:  Resposta immediata. Tel i persona de contacte. Planta pròpia material bituminós i 
matxuqueig. Resolució en un termini màxim de 24H, laborables i festius.

A.5 Reposició materials:



1.- DEUMAL: Reposició  en un termini màx 24h/365 dies_any. Planta pròpia, disposa de acopi 
material.

A.6 Pla autocontrol qualitat obra:

1.- DEUMAL:  Pla autocontrol qualitat que aplicarà a l’obra. 

Puntuació desglossada del apartats de la proposta tècnica: A.1,A.2,A.3.A.4

A PROPOSTA TÈCNICA

A.1 ORGANITZACIÓ, MESURES IMPACTE, DIAGRAMA I PROPOSTA CONSTRUCTIVA

PLICA EMPRESA ORGANITZACIÓ MESURES 
IMPACTE

DIAGRAMA PROPOSTA 
CONSTRUCTIVA

16 punts

1 CONSTRUCCIONS DEUMAL 4 3 2 2 11

A.2 MANTENIMENT

PLICA EMPRESA PLA 
MANTENIMENT

PROCEDIMENTS RECURSOS ALTRES 10 punts

1 CONSTRUCCIONS DEUMAL 5 1 1 0,5 7,5

A.3 MILLORES

PLICA EMPRESA PROPOSTA TÈCNICA VALORA AFEGIT INTERÈS 10 punts
1 CONSTRUCCIONS DEUMAL 3 2 1 6

A.4 RESOLUCIÓ ANOMALIES

PLICA EMPRESA PROPOSTA 
RESOLUCIÓ

GRAU 
RESPOSTA

PROCEDIMENT 
AVISOS

RECURSOS 6 punts

1 CONSTRUCCIONS DEUMAL 1 2 1 1 5

Valoració proposta tècnica fins a un màxim de 49 punts

PLICA EMPRESA A1 A2 A3 A4 A5 A6 TOTAL

1 CONSTRUCCIONS DEUMAL 11,00 7,50 6,00 5,00 2,00 1,00 32,50

B.- Valoració del preu de licitació (42 punts màxim)
Import de licitació sense IVA : 102.246,12  €
El valorà l'oferta amb millor preu i la resta de forma proporcional. La puntuació es calcula aplicant la 
fórmula (42 punts x minima oferta)/ (oferta licitador) ; en  resulta:

B PREU DE LICITACIÓ Pressupost: 102.246,12 € sense IVA

PLICA EMPRESA IMPORT % BAIXA TOTAL PUNTS
42 p màxim

1 CONSTRUCCIONS DEUMAL 102.000,00 0,24 42

42p*min/oferta
Mitjana ofertes 102.000,00 0,24

C.- Valoració termini d’execució (5 punts màxim):
Justificant i motiva la reducció de termini proposada
El valorà l'oferta amb el termini més reduït i la resta de forma proporcional. La puntuació es calcula 
aplicant la fórmula (5 punts x minima termini ofertat)/ (termini ofertat licitador) ; en  resulta:

C TERMINI EXECUCIÓ Termini 12 mesos



PLICA EMPRESA Termini mesos TOTAL PUNTS
5 p màxim

1 CONSTRUCCIONS DEUMAL 6 5

5p*min/oferta
Mitjana ofertes 6

D.- Garantia de les obres (5 punts màxim):
Període de garantia de les obres que ofereix cada licitador. Mínim 2 anys i Màxim 6 anys. ; en  resulta:

D GARANTIA DE LES OBRES

PLICA EMPRESA Termini anys TOTAL PUNTS
5 p màxim

1 CONSTRUCCIONS DEUMAL 2 5

5p*min/oferta
Mitjana ofertes 2

Valoració global de les empreses:
Amb el conjunt de dades s’obté sobre un total possible de 100 punts com màxim:

PLICA EMPRESA A B C D TOTAL 100 punts

1 CONSTRUCCIONS DEUMAL 32,5 42 5 5 84,50

En data 17 de juliol de 2014, s'ha requerit electrònicament a l'empresa CONSTRUCCIONS DEUMAL, 
SA amb CIF: A-59082644 a presentar la documentació prèvia a l'adjudicació del contracte. El mateix 
dia, l'empresa l'ha acceptat..

L'empresa CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA presenta 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 d'obres d'adequació de paviments 
de Granollers 2014, a l'empresa  CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA amb CIF: A-59082644 per un 
import de 102.000 euros més 21.420 euros d'IVA, el que fa un total de 123.420 euros, que representa 
una baixa del 0,24% respecte al preu de licitació i un termini d 'execució de 6 mesos.

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

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

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

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Adjudicar a l'empresa CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA amb CIF: A-59082644 el contracte 
d'obres   d'adequació de paviments de Granollers 2014, amb un termini d'execució de 6 mesos, per un 
import de 102.000 euros més 21.420 euros d'IVA, el que fa un total de 123.420 euros, que representa 
una baixa del 0,24% respecte al preu de licitació,  amb aplicació al codi pressupostari 
H330.15100.61907, 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 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 19 )

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.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ....  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 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'anul·li el crèdit no disposat del document comptable d'autorització de la 
despesa núm 201400041517 , per import de 297,81 €.

SETÈSETÈSETÈSETÈNotificar 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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El 29 de maig de 2014 , mitjançant resolució de regidor delegat número 1346/2014 es va aprovar l'inici 
de l'expedient licitatori, l'autorització de la despesa i l'aprovació de la contractació i els plecs de 
clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars per al contracte d'obres per l'execució 
del projecte per la substitució de la bomba de calor al Teatre Auditori de Granolllers, mitjançant 
procediment negociat sense publicitat i tràmit ordinari .

El preu màxim d'aquesta licitació es de 57.886,91 euros més 12.156,25 euros d 'IVA (21%), el que fa 
un total de 70.043,16 euros.

El dia 18 de juny  de 2014 es van convidar a participar a la licitació a les següents empreses :

INSTER  MANTENIMENTS, S.L.
CLECE, S.A.
AMBITEC, SAU

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

El cap d' Àrea de territori i Ciutat i l' arquitecte del Servei d' Obres i Projectes ha valorat les propostes 
tècniques i econòmiques d'acord amb els criteris de valoració establerts a la clàusula 11  del plec de 
clàusules administratives particulars i han emès l 'informe corresponent.

En quan al criteri A "Proposta tècnica" avaluable mitjançant criteris de judici de valor i amb una 
puntuació màxima de45 punts, es fa la valoració següent:

PlicaPlicaPlicaPlica EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa AAAA1111 AAAA2222 AAAA3333 AAAA4444 TOTALTOTALTOTALTOTAL
1 AMBITEC 14,00 4,00 9,00 0,00 27,00
2 INSTER MANTENIMENT 14,00 3,00 2,50 0,00 19,50
3 CLECE SERVEIS INTEGRATS 5,00 1,00 9,00 0,00 15,00



AAAA1111.-.-.-.- PROPOSTA  INSTAL.LACIÓ, DIAGRAMA PROCÉS,  ORGANITZACIÓ I MESURES IMPACTE....    
(fins a 21 punts)
Plica 1: Memòria i procés constructiu ben detallat. Organització de les tasques bona. Diagrama bo. 
Llistat de personal adscrit a l ' obra. Mesures de minimitzar impacte adequades.

Plica 2: Memòria i procés constructiu ben detallat. Organització de les tasques bona. Diagrama bo. 
Llistat de personal adscrit a l ' obra. Mesures de minimitzar impacte adequades.

Plica 3:  Memòria i procés constructiu genèric. Organització de les tasques a realitzar. Diagrama fluix. 
Llistat recursos humans i maquinaria. Mesures de minimitzar no s' aporten.

AAAA2222.-.-.-.-    MILLORES DEL PROJECTE: MAQUINÀRIA I ACCESSORIS, PROGRAMACIÓ    (fins a 10 punts)

Plica 1 :Subministra maquinària amb rendiment superior d' acord amb fitxes tècniques justificatives ( 
coeficient eficiència energètica i estacional superior). Instal.lació  coberta protecció pluja al dipòsit 
inèrcia. Adjunta documentació tècnica maquinària  i comptadors. Ampliació garantia 2 anys.

Plica 2:  Ampliació garantia 3 anys.

Plica 3:  Aprofitament peces desballestament màquina de substitució per manteniment.

AAAA3333.-.-.-.-    RESOLUCIÓ D' ANOMALIES (fins a 10 punts)

Plica 1:  Elaboració Manual d' usuari . Curs de formació usuari. Persona de contacte període garantia. 
Pla de manteniment. Manteniment preventiu durant 6 mesos. Tel contacte 24 h durant garantia. 
Resposta temps màx 48 H durant garantia. Recursos humans. Procediment avisos.

Plica 2: Durant l' obra. Resposta a convenir amb tècnics. Procediment avís per tel o correu electrònic. 
Recursos destinats 1 tècnic i 2 operaris. 
 
Plica 3: Procediments avisos i alertes. Resposta lleu 2 H/ greu  immediata. 24 H/365 dies. Call-center 
a nivell nacional. Programa informàtic gestió.

A4.- REPOSICIÓ DE MATERIALS    (fins a 4. punts)

Plica 1: No s' aporta llistat de material de reposició.
Plica 2: No s' aporta llistat de material de reposició.
Plica 3: Només referència durant obra.

En quan al criteri B1 "Valoració del preu de licitació " avaluable mitjançant fórmula matemàtica, amb 
una puntuació màxima de 55 punts, s'ha calculat aplicant la fórmula establerta en el plec de clàusules 
administratives particulars, essent el resultat següent:

PlicaPlicaPlicaPlica EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa ImportImportImportImport %%%%    BaixaBaixaBaixaBaixa TOTAL PUNTSTOTAL PUNTSTOTAL PUNTSTOTAL PUNTS
1 AMBITEC 55.323,14 4,43 39,71
2 INSTER MANTENIMENT 56.077,00 3,13 39,17
3 CLECE SERVEIS INTEGRATS 48.816,83 15,67 45,00

En quan al criteri B2 "Valoració termini d' execució" avaluable mitjançant fórmula matemàtica, amb 
una puntuació màxima de 10 punts, s'ha calculat aplicant la fórmula establerta en el plec de clàusules 
administratives particulars, essent el resultat següent:

PlicaPlicaPlicaPlica EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa Termini SetmanesTermini SetmanesTermini SetmanesTermini Setmanes TOTAL PUNTSTOTAL PUNTSTOTAL PUNTSTOTAL PUNTS
1 AMBITEC 5,00 10,00
2 INSTER MANTENIMENT 6,00 8,33
3 CLECE SERVEIS INTEGRATS

 
La proposta de termini d' execució presentada per l' empresa CLECE SERVEIS INTEGRATS ,no s' 



ajusta a les condicions establertes al Plec de clàusules administratives, ni les especificades a la 
memòria valorada per la substitució de la bomba de calor al Teatre Auditori, aprovada per la Junta de 
Govern Local de data 13 de maig de 2014.
D' acord amb el Plec de clàusules administratives, clàusula B2, es valora la millora en el termini d' 
execució de les obres, justificant i motivant les reduccions proposades. El termini s' haurà de 
confeccionar d' acord amb les prescripcions del programa de treball proposat licitador. Així mateix, d' 
acord amb la Memòria valorada, clàusula A.5 , el termini d'execució establert es de 6 setmanes, tenint 
en compte terminis entrega i execució.
La oferta de CLECE SERVEIS INTEGRATS d' acord amb el programa de treball que presenta a la 
plica, només detalla els terminis d' execució sense tenir en compte terminis entrega. També a la 
memòria de la seva plica, especifica que no iniciarà la fase executiva fins no tenir conclòs l' aplec de 
tots el material necessari per fer l ' instal·lació.

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

Amb el conjunt de dades s'obté sobre un total possible de 100 punts màxim, la següent puntuació:

PLICAPLICAPLICAPLICA EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA AAAA BBBB....1111 BBBB....2222 TOTALTOTALTOTALTOTAL    100100100100pppp
1 AMBITEC 27,00 39,71 10,00 76,71
2 INSTER MANTENIMENT 19,50 39,17 8,33 67,01
3 CLECE SERVEIS INTEGRATS EXCLOSA

D'acord amb l'informe tècnic de data  21 de juliol de 2014 , es proposa excloure l'empresa CLECE 
SERVEIS INTEGRATS  per no ajustar-se la seva proposta de termini d' execució a les condicions 
establertes al Plec de Condicions i adjudicar la contractació a l'oferta més avantatjosa, que és la 
presentada per l'empresa AMBITEC,S.AU  amb CIF A-50652437 per un import de  66.941,00 euros, 
dels quals 55.323,14 corresponen al preu total de contractació  i  11.617,86 euros d 'IVA ,que 
representa una baixa del 4,43 % sobre el preu de licitació , i amb un termini d'execució de 5 setmanes.

El 21 de juliol de 2014 s'ha requerit a l'empresa  AMBITEC, S.A.U.  amb CIF A-50652437 a presentar 
la documentació prèvia a l'adjudicació del contracte.

El 25 de juliol de 2014 , l'empresa AMBITEC, S.A.U. amb CIF A-50652437 ha presentat la 
documentació requerida amb caràcter previ a l'adjudicació d'aquest contracte, d'acord amb el plec de 
clàusules administratives particulars , i la cap del Servei de Contractació i Compres l 'ha acceptat.

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

Article 145.1 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la �

Llei de contractes del sector públic, les proposicions dels interessats hauran d'ajustar-se al previst 
en el plec de clàusules administratives particulars, i la seva presentació presumeix l'acceptació 
incondicionada per l' empresari del contingut de la totalitat de dites clàusules, sense excepció o 
reserva alguna.
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.-.-.-.- Excloure l'empresa CLECE SERVEIS INTEGRATS  amb CIF A-80364243 per presentar 
una proposta de termini d'execució, que no s' ajusta a les condicions establertes al Plec de clàusules 
administratives, d'acord amb l'article 145.1 del TRLCSP i d'acord amb els fets i fonaments de dret 
invocats.



SEGONSEGONSEGONSEGON.- Adjudicar a l'empresa  AMBITEC,S.A.U.  amb CIF A- 50652437 el contracte d'obres per 
l'execució del projecte de substitució de la bomba de calor al Teatre Auditori de Granollers per un 
import de 55.323,14 euros més 11.617,86 euros en concepte d' IVA , el que fa un total de 66.941,00 
euros, que representa una baixa del 4,43 % respecte al pressupost de licitació, amb un termini 
d'execució de 5 setmanes 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 càrrec a la partida pressupostària H432.33510.63901 de l'exercici 2014.

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.- Formalitzar el contracte mitjançant document administratiu dins el termini de 15 dies hàbils 
a comptar des del següent a la data d'aquesta notificació, previ pagament de la corresponent taxa( 
86,70€) de   de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars , clàusula 20.

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

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

SISÈSISÈSISÈSISÈ.-.-.-.-    Notificar al departament de Comptabilitat i confeccionar el document comptable AD a nom de 
l'empresa adjudicatària  per l'import indicat en el primer punt i alliberar l'import restant no disposat de 
3.102,16 euros del document A201400039526.

SETÈSETÈSETÈSETÈ.-.-.-.- Convidar a les empreses licitadores que  no han resultat adjudicatàries, a recollir la 
documentació administrativa del sobre núm. 1 a partir de 29 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 
d'interposar-hi els recursos corresponents.

APROVAT PER UNANIMITAT
 

17171717).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ACOLLIRDICTAMEN RELATIU A ACOLLIRDICTAMEN RELATIU A ACOLLIRDICTAMEN RELATIU A ACOLLIR----SE A LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓSE A LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓSE A LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓSE A LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓ    
DE BARCELONA PER A LDE BARCELONA PER A LDE BARCELONA PER A LDE BARCELONA PER A L''''ATORGAMENT DATORGAMENT DATORGAMENT DATORGAMENT D''''AJUTS ECONÒMICS EN EL MARC DE LAAJUTS ECONÒMICS EN EL MARC DE LAAJUTS ECONÒMICS EN EL MARC DE LAAJUTS ECONÒMICS EN EL MARC DE LA    
CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE SUPORT A LES INVERSIONSCONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE SUPORT A LES INVERSIONSCONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE SUPORT A LES INVERSIONSCONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE SUPORT A LES INVERSIONS    
FINANCERAMENT SOSTENIBLES I A LA PRESTACIÓ ADEQUACIÓ DE SERVEIS PÚBLICSFINANCERAMENT SOSTENIBLES I A LA PRESTACIÓ ADEQUACIÓ DE SERVEIS PÚBLICSFINANCERAMENT SOSTENIBLES I A LA PRESTACIÓ ADEQUACIÓ DE SERVEIS PÚBLICSFINANCERAMENT SOSTENIBLES I A LA PRESTACIÓ ADEQUACIÓ DE SERVEIS PÚBLICS    
LOCALSLOCALSLOCALSLOCALS,,,,    EN EL MARC DEL PLAEN EL MARC DEL PLAEN EL MARC DEL PLAEN EL MARC DEL PLA     """"XARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALS     2012201220122012----2015201520152015""""

1r L'Ajuntament de Granollers, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 17 de juliol de 
2012, va sol·licitar l'adhesió al Protocol general del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015" de la 
Diputació de Barcelona, que és un requisit indispensable per a la concertació d'ajuts i la formalització 
de diverses actuacions derivades d'aquest Pla.

2n En data 4 de juliol de 2014, el Butlletí Oficial de la Província publica l'anunci d'aprovació del 
"Programa complementari de suport a les inversions financerament sostenibles i a la prestació 
adequada de serveis públics local", del seu règim concertació, de la resolució de concessió dels ajuts, 
l'execució i justificació dels ajuts que finalitza el 30 d'octubre de 2015, en el marc del pla "Xarxa de 
governs locals 2012-2015".

3r Els Programes complementaris es defineixen com aquells instruments específics de concertació 
elaborats de forma contingent per tal d'ajustar-se a les necessitats dels governs locals de l'àmbit 
territorial de la Diputació de Barcelona.

La finalitat del Programa complementari de suport a les inversions financerament sostenibles i a laPrograma complementari de suport a les inversions financerament sostenibles i a laPrograma complementari de suport a les inversions financerament sostenibles i a laPrograma complementari de suport a les inversions financerament sostenibles i a la    
prestació adequada de serveis públics localsprestació adequada de serveis públics localsprestació adequada de serveis públics localsprestació adequada de serveis públics locals és, d'una banda, garantir la sostenibilitat de les 
inversions a través del finançament d'aquelles actuacions considerades "financerament sostenibles" i 
de l'altra, garantir la solvència financera local als efectes de procurar que la prestació dels serveis 
públics per part de les entitats locals de la demarcació sigui adequada i suficient .



Aquest Programa inclou dos línies de suport:

Línia 1 """"Inversions financerament sosteniblesInversions financerament sosteniblesInversions financerament sosteniblesInversions financerament sostenibles"""" que va orientada a la sostenibilitat, i mes 
particularment, a establir el marc idoni per a la concessió d'ajuts adreçats al finançament 
d'inversions financerament sostenibles, en els termes de la Disposició addicional 16a del 
TRLRHL.
Per aquesta línia de suport es poden presentar fins a tres  sol·licituds .

Línia 2 """"Prestació adequada de serveis públics locals localPrestació adequada de serveis públics locals localPrestació adequada de serveis públics locals localPrestació adequada de serveis públics locals local"""" que té la finalitat de fer efectiva la 
solvència financera de les hisendes locals, i en darrera instància, la prestació dels serveis 
públics locals en un context de crisi econòmica i d'insuficiència financera per al conjunt del 
mon local, a traves de la concessió de recursos econòmics.

4t Que les sol·licituds per a l'atorgament dels ajuts d'aquest Programa complementari es tramitaran 
electrònicament a través de la Plataforma de tramitació del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015 
de la Diputació de Barcelona mitjançant el tràmit "P100" de sol·licitud de recurs.  El termini de 
presentació de sol·licitud finalitza el     15151515    de setembre dede setembre dede setembre dede setembre de     2014201420142014.

5è L'Ajuntament de Granollers està interessat a acollir-se a la convocatòria pública per a 
l'atorgament dels ajuts del Programa complementari de suport a les inversions financerament 
sostenibles i a la prestació adequada de serveis públics locals  del Pla "Xarxa de Governs Locals 
2012-2015", mitjançant l'execució de les actuacions següents:

Línia 1 """"Inversions financerament sosteniblesInversions financerament sosteniblesInversions financerament sosteniblesInversions financerament sostenibles """"

- Nous projectors dNous projectors dNous projectors dNous projectors d''''il·luminació dels espais expositius del Museu de Granollersil·luminació dels espais expositius del Museu de Granollersil·luminació dels espais expositius del Museu de Granollersil·luminació dels espais expositius del Museu de Granollers, amb un 
pressupost total previst de 90.000,00 euros.
Es sol·licita a la Diputació un ajut econòmic de  64.000,00 euros
L'objecte de l'actuació és el subministrament i instal·lació de nous projectors d'il·luminació dels 
diferents espais expositius del Museu de Granollers .

- Substitució de llumeneres amb làmpades de descàrrega per LEDS a diversos carrers deSubstitució de llumeneres amb làmpades de descàrrega per LEDS a diversos carrers deSubstitució de llumeneres amb làmpades de descàrrega per LEDS a diversos carrers deSubstitució de llumeneres amb làmpades de descàrrega per LEDS a diversos carrers de    
GranollersGranollersGranollersGranollers , amb un pressupost total previst de 290.020,18 euros.
Es sol·licita a la Diputació un ajut econòmic de  232.016,14 euros
L'objecte de l'actuació és la substitució de llumeneres amb làmpades de descàrrega per LEDS a 
diversos carrers de Granollers (Francesc Macià, Joan Prim, Primer Marques de  Les Franqueses, 
avinguda Sant Esteve, Lluís Companys i Roger de Flor) 

- Substitució dSubstitució dSubstitució dSubstitució d''''equips i làmpades per a lequips i làmpades per a lequips i làmpades per a lequips i làmpades per a l''''estalvi energètic de lestalvi energètic de lestalvi energètic de lestalvi energètic de l''''enllumenat públic de carrers deenllumenat públic de carrers deenllumenat públic de carrers deenllumenat públic de carrers de    
GranollersGranollersGranollersGranollers , amb un pressupost total previst de 74.807,94 euros.
Es sol·licita a la Diputació un ajut econòmic de  63.345,09 euros
L'objecte de l'actuació és la substitució d'equips i làmpades per a l'estalvi energètic i l'adequació 
lumínica de l'enllumenat públic de carrers de Granollers

Línia 2 """"Prestació adequada de serveis públics locals localPrestació adequada de serveis públics locals localPrestació adequada de serveis públics locals localPrestació adequada de serveis públics locals local """"  

- Neteja viàriaNeteja viàriaNeteja viàriaNeteja viària que es sol·licita a la Diputació una aportació econòmica de 154.011,96 euros, per a 
fer front a les despeses del capítol 2. Compra de béns corrents i serveis.
El servei de neteja viària és previst per la LBRL com un dels serveis mínims i obligatoris de prestar 
per tots els municipis, independentment del seu número d'habitants. 
En el cas de Granollers, el cost anual previst en concepte de neteja viària és d'uns 2,6 milions 
d'euros per a 2014; aquesta despesa es dedica en la seva totalitat a la retribució de l'empresa 
adjudicatària de la prestació del servei . 

6è Que l'Ajuntament de Granollers té la competència pròpia en matèria d'infraestructura viària i 
altres equipaments de titularitat municipal, d'acord amb l'article 25.2 d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de règim local

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

D'acord amb el Règim de concertació aplicable al  "Programa complementari de suport a les inversions 



financerament sostenibles i a la prestació adequada de serveis públics locals" que estableix les línies 
de suport i tipologia d'actuacions, les condicions de la sol·licitud, el procediment de formalització dels 
recursos, els terminis d'execució i de justificació i s'hi desenvolupen les condicions específiques de la 
seva gestió, tot preveient un procediment que consta de les fases següents; sol·licitud, instrucció, 
resolució, execució i justificació i tancament .  Publicat al BOPB de data 4 de juliol de 2014.

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer :::: Acollir-se a la convocatòria pública per a l'atorgament d'ajuts de suport econòmics que la 
Diputació de Barcelona posa a l'abast del municipi de Granollers, en el marc del ProgramaProgramaProgramaPrograma    
complementari de suport a les inversions financerament sostenibles i a la prestació adequada decomplementari de suport a les inversions financerament sostenibles i a la prestació adequada decomplementari de suport a les inversions financerament sostenibles i a la prestació adequada decomplementari de suport a les inversions financerament sostenibles i a la prestació adequada de    
serveis públics localsserveis públics localsserveis públics localsserveis públics locals en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", d'acord amb la 
relació de sol·licituds de recursos desglossada a l'apartat cinquè de la part expositiva corresponents 
de l'esmentat Programa, i de conformitat amb els fets exposats i amb els fonaments de drets invocats.

SegonSegonSegonSegon:::: Tramitar les sol·licituds per a la concertació dels recursos econòmics a través del Portal 
de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa de la Diputació de 
Barcelona, d'acord amb els requisits establerts a l'article 12 del règim de concertació aplicable al 
Programa complementari de suport a les inversions financerament sostenibles i a la prestació 
adequada de serveis públics locals del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015",  abans del 15151515    dededede    
setembre desetembre desetembre desetembre de     2014201420142014....  

APROVAT PER UNANIMITAT

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

18181818).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ    
EXTRAORDINÀRIA CONCEDIDA A LEXTRAORDINÀRIA CONCEDIDA A LEXTRAORDINÀRIA CONCEDIDA A LEXTRAORDINÀRIA CONCEDIDA A L''''ASSOCIACIÓ ESPORTIVA LA MITJA PER COL·LABORARASSOCIACIÓ ESPORTIVA LA MITJA PER COL·LABORARASSOCIACIÓ ESPORTIVA LA MITJA PER COL·LABORARASSOCIACIÓ ESPORTIVA LA MITJA PER COL·LABORAR    
EN LA CELEBRACIÓ DEL TAST DE LA MITJA DE LEN LA CELEBRACIÓ DEL TAST DE LA MITJA DE LEN LA CELEBRACIÓ DEL TAST DE LA MITJA DE LEN LA CELEBRACIÓ DEL TAST DE LA MITJA DE L ''''ANYANYANYANY    2013201320132013

En sessió de data 10 de desembre de 2013 la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers va 
atorgar una subvenció extraordinària a l'Associació Esportiva La Mitja segons el que s'indica a 
continuació:

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

Associació Esportiva 
La Mitja

G64891864 Celebració del Tast de la 
Mitja

8.000,00€

TOTAL 8.000,00€

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

En la data i amb el número de registre d'entrada que consta a l'apartat primer de la part dispositiva 
d'aquest acord, l'entitats beneficiària de la subvenció indicada ha presentat la justificació requerida .

Vist l'informe emès en data 17 de juliol de 2014 pel cap del Servei d'Esports que justifica la 
procedència d'aprovar la justificació de les actuacions subvencionades que s'han indicat perquè s'ha 
verificat que el contingut de la documentació aportada s'ajusta a la finalitat i import de l'actuació 
subvencionada i  acredita la correcta execució de l'actuació subvencionada de conformitat amb les 
condicions previstes a les bases de la convocatòria, tal i com consta a l'apartat primer de la part 
dispositiva d'aquest acord.



Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

- Article 14.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, estableix que són 
obligacions del beneficiari , entre d'altres:
a) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta 
la concessió de la subvenció.
b) Justificar davant l'òrgan atorgant, el compliment dels requisits i condicions, així com la realització 
de l'activitat i el compliment de la finalitat que determina la concessió o gaudi de la subvenció . ...

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

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

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

- Article 10 de les bases específiques que regeixen la convocatòria de subvencions corresponent a 
l'any 2013, aprovades per acord de la Junta de Govern Local, de data 8 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 la subvenció extraordinària atorgada per acord de la Junta de 
Govern Local de data 10 de desembre de 2013 en el marc de la convocatòria del servei d'Esports per 
col·laborar en la celebració del Tast de la Mitja l 'any 2013 en els termes que s'indiquen a continuació:

DataDataDataData    ////    
númnúmnúmnúm....    RGERGERGERGE

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

ImportImportImportImport     
justificatjustificatjustificatjustificat

3818
28-02-14

Associació Esportiva 
La Mitja

G64891864 Celebració del Tast de la 
Mitja

8.000,00 € 8.645,36 €

TOTAL 8.000,00 € 8.645,36 €

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
19191919).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DE CULTURADICTAMEN RELATIU A LA RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DE CULTURADICTAMEN RELATIU A LA RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DE CULTURADICTAMEN RELATIU A LA RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DE CULTURA    
PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES CULTURALS PER A LPER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES CULTURALS PER A LPER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES CULTURALS PER A LPER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES CULTURALS PER A L ''''ANYANYANYANY    2014201420142014

En sessió de data 25 de febrer de 2014 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers es 
van aprovar les Bases específiques del Servei  Cultura que regeixen la convocatòria de l'any 2014 per 
a la concessió de subvencions, i l'obertura del termini per a la presentació de projectes, fins el  31 de 
març de 2014, període durant el qual les diferents entitats, associacions i una persona física de 
Granollers han sol·licitat el suport municipal per a les seves activitats i programes, a través de les 
respectives sol·licituds.

Dins el termini establert a tal efecte, un total de disset entitats i/o associacions i una persona física han 
presentat una sol·licitud de subvenció per a projectes subvencionables .

L'òrgan avaluador de la convocatòria es va reunir el dia  30 de juny d'enguany a la seu de la regidoria 
del carrer del Portalet, 4, 5a planta, i va proposar atorgar a favor de les entitats, associacions i 



persona física que han sol·licitat subvenció, i que compleixen els requisits previstos a les bases 
específiques, les puntuacions corresponents d'acord amb els criteris de valoració fixats a les pròpies 
bases, i els imports de les subvencions que els hi correspon d'acord amb les respectives puntuacions, 
tal i com s'especifica a continuació:

Entitat/Associació NIF Actuació 
subvencionada 

Cost 
actuació

Import 
concedit

%
subven-
cionat

Òmnium Cultura del 
Vallès Oriental

G08310070 Festa de les Lletres 
Catalanes

28.000,00 € 2.500,00 € 8,93

Coral Art 9 G61216933 Difusió del cant coral i 
la música popular i 
tradicional catalana

1.500,00 € 700,00 € 46,66

Granollers Tango 
Associació

G65950255 Difusió del ball del 
tango

2.300,00 € 300,00 € 13,04

Amics de l'Òpera 
del VO

G64479728 Difusió cultura lírica i 
musical

2.500,00 € 700,00 € 28

Associació cultural 
Amics de la Ciutat 
de Granollers

G65114787 Vespre cançó catalana, 
Jazz, 1714.

1.410,00 € 600,00 € 42,55

Centre Cultural 
Andaluz de 
Granollers

V61087920 Difusió cultura popular 
andalusa

2.084,18 € 800,00 € 38,38

Hogar Etremeño de 
Canovelles

G58417254 Festa de setembre: 
cultura popular 
extremenya

3.640,00 € 600,00 € 16,48

Drac de Granollers G60877495 Mostra bestiari 1.850,00 € 900,00 € 48,65

Associació 
Fotogràfica Jaume 
Oller

G63107833 Promoció de l'art de la 
fotografia

1.500,00 € 300,00 € 20

Associació Cultural 
Art del Bonsai

G62803945 Taller internacional de 
Bonsai

1.000,00 € 500,00 € 50

Amics del s 
Pastorets de 
Granollers

G59946228 On és el nen Jesús? 1.295,50 € 700,00 € 54,03

Amics dels Gegants 
i Capgrossos de 
Granollers

G62499538 Sortides i cercaviles 2.500,00 € 2.500 € 100*

Ateneu de 
Granollers

G59446955 Festa del vi, debats, 
cinema i lectura de 
poemes del món

2.800,00 € 1.200,00 € 42,85

Associació Cultural 
Castilla y León de 
Granollers

G60819166 Sant Joan: difusió de la 
cultura popular 
castellana

1.100,00 € 300,00 € 27,27

Coral Albada de 
Granollers

G59847822 Trobada de coralsPueri 
cantoris

1.694,09 € 500,00 € 29,51

Dani Bernabé 52154055Z Pre-estrena “ÀNIMA” 1.200,00 € 600,00 € 50

Diables de 
Granollers

V59308601 Sant Joan: Difusió de la 
Cultura popular i 
tradicional

5.000,00 € 1.400,00 € 28



Desestimar per haver presentat un programa de difusió i activitat genèric, i no un projecte concret,  la 
sol·licitud següent, presentada en el marc de la convocatòria del Servei de Cultura  per a la concessió 
de subvencions per a projectes culturals  per a l 'any 2014.

La Llançadora 
Associació 
d'Artistes

G63891584 Programa de difusió i 
activitat

2.150,00 € 0,00 € 0

L'informe emès en data  14 de juliol de 2014 per la cap del servei de Cultura informa favorablement 
sobre la seva concessió, en relació a la proposta d'atorgament de subvencions feta per l'Òrgan 
Avaluador, i   a la concessió de bestretes del 100% de les subvencions, degut a que la naturalesa 
d'aquestes entitats i/o associacions fa difícil el desenvolupament de les seves activitats programades 
sense un suport econòmic previ i suficient, considerant també la finalitat social d'alt interès que 
satisfan, i sense acordar cap garantia ni aval per les raons financeres esmentades i en no existir 
desconfiança respecte del compliment d'aquestes entitats en les seves finalitats i responsabilitats, 
d'acord amb l'experiència que aporta la gestió d'anteriors convocatòries. 

D'acord amb aquest informe, es fa constar que  en general  l'import de la subvenció no supera el límit 
del 50 % de l'import del projecte, d'acord amb les bases que regulen la convocatòria.  
Excepcionalment,  d'acord amb el Títol II 8a 2)  de l'Ordenança general de subvencions de 
l'Ajuntament de Granollers, en el cas dels  Amics dels Gegants i Capgrossos de Granollers* en ser 
una entitat de cultura popular i tradicional que té com a únic objectiu  (és la seva raó de ser)  portar i fer 
ballar  les dues parelles de gegants de la ciutat,  propietat de l'Ajuntament de Granollers, la subvenció 
serà del 100% de l'import del projecte, ja que si no fos així l'Ajuntament de Granollers hauria de llogar 
els portadors, per tal que les figures poguessin ballar a la ciutat i arreu .

Existeix crèdit suficient autoritzat per atendre aquesta despesa (A 2014 núm. 9105), amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària 14/H431/33430/48900. “Altres subvencions i convenis”.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

El Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 

L'Ordenança General de Subvencions, aprovada pel Ple de l'Ajuntament el dia 28 de febrer de 2006, 
publicada en el BOP núm. 130 del dia 1 de juny de 2006 i modificada per acord Plenari de data 25 de 
maig de 2010, publicat al BOP de data 10 de gener de 2011. 

Les Bases específiques del Servei  de Cultura que regeixen la convocatòria de l'any 2014 per a la 
concessió de subvencions per a projectes, aprovades per la Junta de Govern Local del dia 25  de 
febrer de 2014.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Aprovar la concessió de les següents subvencions, en el marc de la convocatòria del Servei 
de Cultura per a la concessió de subvencions per a projectes culturals per a l'any 2014, de conformitat 
amb el detall següent:

Entitat/Associació NIF Actuació 
subvencionada 

Cost 
actuació

Import 
concedit

% subven-
cionat

Òmnium Cultura del G08310070 Festa de les Lletres 28.000,00 € 2.500,00 € 8,93



Vallès Oriental Catalanes

Coral Art 9 G61216933 Difusió del cant coral i 
la música popular i 
tradicional catalana

1.500,00 € 700,00 € 46,66

Granollers Tango 
Associació

G65950255 Difusió del ball del 
tango

2.300,00 € 300,00 € 13,04

Amics de l'Òpera 
del VO

G64479728 Difusió cultura lírica i 
musical

2.500,00 € 700,00 € 28

Associació cultural 
Amics de la Ciutat 
de Granollers

G65114787 Vespre cançó catalana, 
Jazz, 1714.

1.410,00 € 600,00 € 42,55

Centre Cultural 
Andaluz de 
Granollers

V61087920 Difusió cultura popular 
andalusa

2.084,18 € 800,00 € 38,38

Hogar Etremeño de 
Canovelles

G58417254 Festa de setembre: 
cultura popular 
extremenya

3.640,00 € 600,00 € 16,48

Drac de Granollers G60877495 Mostra bestiari 1.850,00 € 900,00 € 48,65

Associació 
Fotogràfica Jaume 
Oller

G63107833 Promoció de l'art de la 
fotografia

1.500,00 € 300,00 € 20

Associació Cultural 
Art del Bonsai

G62803945 Taller internacional de 
Bonsai

1.000,00 € 500,00 € 50

Amics del s 
Pastorets de 
Granollers

G59946228 On és el nen Jesús? 1.295,50 € 700,00 € 54,03

Amics dels Gegants 
i Capgrossos de 
Granollers

G62499538 Sortides i cercaviles 2.500,00 € 2.500 € 100*

Ateneu de 
Granollers

G59446955 Festa del vi, debats, 
cinema i lectura de 
poemes del món

2.800,00 € 1.200,00 € 42,85

Associació Cultural 
Castilla y León de 
Granollers

G60819166 Sant Joan: difusió de la 
cultura popular 
castellana

1.100,00 € 300,00 € 27,27

Coral Albada de 
Granollers

G59847822 Trobada de coralsPueri 
cantoris

1.694,09 € 500,00 € 29,51

Dani Bernabé 52154055Z Pre-estrena “ÀNIMA” 1.200,00 € 600,00 € 50

Diables de 
Granollers

V59308601 Sant Joan: Difusió de la 
Cultura popular i 
tradicional

5.000,00 € 1.400,00 € 28

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Desestimar per haver presentat un programa de difusió i activitat genèric, i no un projecte 
concret,  la sol·licitud següent, presentada en el marc de la convocatòria del Servei de Cultura  per a la 
concessió de subvencions per a projectes culturals  per a l 'any 2014.

Data i núm. registre Entitat/Associació NIF Motivació

26/03/2014 
5980

La Llançadora Associació 
d'Artistes

G63891584 No han presentat un 
projecte concret



QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Disposar la despesa i reconèixer l'obligació a favor de cada entitat i/o associació beneficiària, 
per l'import indicat al primer punt de la part dispositiva, amb càrrec a l'aplicació pressupostària  
14/H431/33430/48900. “Altres subvencions i convenis”.

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.-  Disposar que, per a l'efectivitat de la subvenció, caldrà l'acceptació expressa i sense 
reserves per part de l'entitat i/o associació beneficiària, tant de la subvenció com de les condicions i 
càrregues amb les quals s'ha concedit, en el termini d'un mes des de la notificació de l'atorgament, 
mitjançant la presentació del document normalitzat que li serà facilitat per l 'Ajuntament de Granollers.

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.- Aprovar la concessió d'una bestreta per import del 100% de la subvenció atorgada a cada 
entitat i/o associació beneficiària, d'acord a l'establert al punt primer del present acord, a que la 
naturalesa d'aquestes entitats i/o associacions fa difícil el desenvolupament de les seves activitats 
programades sense un suport econòmic previ i suficient, considerant també la finalitat social d'alt 
interès que satisfan, i sense acordar cap garantia ni aval per les raons financeres esmentades, i en no 
existir desconfiança respecte del compliment d'aquestes entitats en les seves finalitats i 
responsabilitats, d'acord amb l'experiència que aporta la gestió d'anteriors convocatòries. 

SetèSetèSetèSetè.-.-.-.- Establir que l'entitat i/o associació beneficiària resta obligada a presentar la justificació de 
l'aplicació de la subvenció a l'actuació subvencionada, dins el termini i amb la forma que assenyalen 
les bases específiques, de conformitat amb el que disposa l'article 17 de l'Ordenança General de 
Subvencions de l'Ajuntament de Granollers.

VuitèVuitèVuitèVuitè.-.-.-.-     Notificar de forma individualitzada aquest acord a cada entitat i/o associació beneficiària, i al 
Servei de Comptabilitat municipal. 

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
20202020).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR L’ATORGAMENT DE LES SUBVENCIONS  DE LESDICTAMEN RELATIU A APROVAR L’ATORGAMENT DE LES SUBVENCIONS  DE LESDICTAMEN RELATIU A APROVAR L’ATORGAMENT DE LES SUBVENCIONS  DE LESDICTAMEN RELATIU A APROVAR L’ATORGAMENT DE LES SUBVENCIONS  DE LES    
ACTIVITATS DE LES ENTITATS DE LLEURE INFANTIL I JUVENIL PER L’ANYACTIVITATS DE LES ENTITATS DE LLEURE INFANTIL I JUVENIL PER L’ANYACTIVITATS DE LES ENTITATS DE LLEURE INFANTIL I JUVENIL PER L’ANYACTIVITATS DE LES ENTITATS DE LLEURE INFANTIL I JUVENIL PER L’ANY     2014201420142014

 La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 4 de març  de 2014, va aprovar les Bases 
Específiques i particulars per a la concessió de subvencions de les activitats de les Entitats de Lleure infantil i 
Juvenil per l’any 2014, i l'obertura del termini per a la presentació de projectes, fins al 31 de març de 2014, 
període durant el qual diferents entitats de lleure de Granollers han sol·licitat el suport municipal per a les seves 
activitats i programes, a través de les de la qual sol·liciten subvenció per a les mateixes.

Vista la documentació presentada per les Entitats de Lleure infantil i Juvenils de Granollers  referent a la 
programació anual i activitats previstes per l’any 2014, la comissió avaluadora es reuneix en data  19 de Juny de 
2014, al Servei de Joventut, a l'equipament Juvenil el GRA a la plaça de l'església, 8 2a planta de Granollers, i 
integrada per: Carles Cabanillas, Regidor de Joventut i president de la Comissió avaluadora, Marta Argemí, 
Responsable de Programes de Joventut i Marta Rodriguez, administrativa del servei, exercint funcions de 
Secretaria, qui aixeca acta de la sessió.

El resultat de la valoració de la comissió avaluadora, un cop examinats els projectes presentats per les Entitats 
de Lleure Infantil i Juvenil al 2014, està recollit  en el quadre següent, on també hi figuren els imports de les 
subvencions que els hi correspon a les diferents entitats de Lleure a la Convocatòria 2014 “Bases Específiques i 
particulars del Servei de Joventut de l'Ajuntament de Granollers per la concessió d'ajuts i subvencions a Entitats 
de Lleure infantil i Juvenil 2014 amb les respectives puntuacions obtingudes:



Totes aquestes puntuacions són d’acord amb el barem establert a les bases específiques, article 14, Criteris 
d'adjudicació que regulen aquestes subvencions i aprovades per acord de Junta de Govern Local en la sessió 
ordinària del dia 4 de març de 2014. La dotació econòmica total aportada per l’Ajuntament de Granollers per 
aquesta convocatòria és de 9.000 €, partida pressupostària H441 33722 48801 SUBVENCIONS A ENTITATS 
DE LLEURE. La manera de distribuir aquesta dotació econòmica entre les entitats que opten a les subvencions 
'Entitats de Lleure infantil i Juvenil és el repartiment proporcional d’acord amb les puntuacions obtingudes per 
part de les interessades.

Atès l'informe favorable del responsable de programes del Servei de Joventut i amb el vist i plau del cap d'Àrea 
de serveis a la Persona, de data 26 de juny de 2014, en relació a la proposta d'atorgament de subvencions feta 
per la comissió avaluadora, per a les diferents entitats, i al qual també es proposa la concessió de bestretes del 
100 % de les subvencions, degut a que la naturalesa d'aquestes entitats de lleure fa difícil el desenvolupament 
de les activitats programades sense un suport econòmic previ i suficient, considerant també la finalitat social 
d'alt interès que satisfan, i sense acordar cap aval degut a les raons d'insuficiència financera de les entitats i la 
relació de confiança existent amb l'Ajuntament de Granollers.

Atesa l'existència de crèdit suficient a la partida pressupostària H441 33722 48801 SUBVENCIONS A 
ENTITATS DE LLEURE (A201400004150)

Fonaments de dret:  ¡
1r.  La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
2n. El Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 
3r. L'Ordenança General de Subvencions, aprovada pel Ple de l'Ajuntament el dia 28 de febrer de 2006, 
publicada en el BOP núm. 130 del dia 1 de juny de 2006 i modificada per acord Plenari de data 25 de maig de 
2010, publicat al BOP de data 10 de gener de 2011. 
4t. Les bases específiques de subvencions a entitats de Lleure Infantil i Juvenil, convocatòria 2014, aprovades 
per la Junta de Govern Local del dia 4 de març de 2014. 

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

PRIMER.- Aprovar l’atorgament de les subvencions  de les activitats de les Entitats de Lleure infantil i Juvenil per 
l’any 2014, amb càrrec a la partida H441 33722 48801 SUBVENCIONS A ENTITATS DE LLEURE 
(A201400004150) a les diferents entitats d'acord amb les puntuacions totals aconseguides i segons la taula de 
repartiment que figura al quadre que s'indica a continuació:

Entitat/Associació NIF Actuació 
subvencionada 

Cost 
actuació

Import 
concedit

% 
subvenci

onat

Parròquia St. Esteve- 
PARDALS

R0800659E Funcionament Ordinari 10.134,20 € 1.876,00 € 18,51%

Escoltes i Guies Sant Jordi de 
Catalunya-Agrupament Escolat 
St. Esteve

G08931974 Funcionament Ordinari 27.695,00 € 2.464,00 € 8,89%

Esplai Guai de Palou G61354031 Funcionament ordinari 6.800,00 € 2.464,00 € 36,23%

Colònies St.Esteve R0800659E Funcionament ordinari 17.170,00 € 2.196,00 € 12,78%

9.000,00 €



SEGON.-  Disposar que, per a l'efectivitat de la subvenció, caldrà l'acceptació expressa i sense 
reserves per part de l'entitat i/o associació beneficiària, tant de la subvenció com de les condicions i 
càrregues amb les quals s'ha concedit, en el termini d'un mes des de la notificació de l'atorgament, 
mitjançant la presentació del document normalitzat que li serà facilitat per l 'Ajuntament de Granollers.

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-  Aprovar la concessió d'una bestreta per import del 100% de la subvenció atorgada a cada 
entitat i/o associació beneficiària, d'acord a l'establert al punt primer del present acord, atès que la 
naturalesa d'aquestes entitats i/o associacions fa difícil el desenvolupament de les seves activitats 
programades sense un suport econòmic previ i suficient, considerant també la finalitat social d'alt 
interès que satisfan, i sense acordar cap garantia ni aval per les raons financeres esmentades, i en no 
existir desconfiança respecte del compliment d'aquestes entitats en les seves finalitats i 
responsabilitats, d'acord amb l'experiència que aporta la gestió d'anteriors convocatòries. 

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.- Establir que l'entitat i/o associació beneficiària resta obligada a presentar la justificació de 
l'aplicació de la subvenció a l'actuació subvencionada, dins el termini i amb la forma que assenyalen 
les bases específiques, de conformitat amb el que disposa l'article 17 de l'Ordenança General de 
Subvencions de l'Ajuntament de Granollers.

CINQUÈ.- Notificar aquesta resolució a les entitats beneficiàries de les subvencions detallades al punt primer 
d'aquest acord, i al Servei de Comptabilitat Municipal.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

21212121).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DELS AJUTSPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DELS AJUTSPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DELS AJUTSPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DELS AJUTS    
INDIVIDUALS DE MATERIAL I LLIBRES PER AL CURS ESCOLARINDIVIDUALS DE MATERIAL I LLIBRES PER AL CURS ESCOLARINDIVIDUALS DE MATERIAL I LLIBRES PER AL CURS ESCOLARINDIVIDUALS DE MATERIAL I LLIBRES PER AL CURS ESCOLAR     2014201420142014////2015201520152015

L'Ajuntament de Granollers convoca anualment ajuts individuals de material i llibres escolars per tal 
d'afavorir a les famílies més desfavorides i que demostrin documentalment una situació de necessitat. 
Aquests ajuts, adreçats a alumnes empadronats a Granollers matriculats en centres públics o privats 
concertats d'educació infantil i primària, pretenen donar suport a l'escolaritat i garantir mínimament la 
igualtat d'oportunitats en l'accés a materials de suport pedagògic.

El dia 13 de maig de 2014, mitjançant acord de la Junta de Govern Local, es van aprovar les bases 
reguladores dels ajuts de material i llibres, i la convocatòria dels corresponents al curs escolar 
2014/15, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de  28 de maig de 2014.

De conformitat amb l'article 5.2 de les bases, els imports dels ajuts de material i llibres corresponen a :
a) 30 € per alumne i curs en l'educació infantil.
b) 20 € de material i 60 € de llibres per alumne i curs en l 'educació primària.

Dins el termini establert s'han presentat 1.122    sol·licituds.

Un cop baremades les sol·licituds pel servei gestor es proposa: a) l'atorgament d'un total de 919 ajuts, 
corresponent a aquelles sol·licituds que han obtingut una puntuació de 4 a 13 punts, inclosos els 
casos excepcionals de l'article 4.2 de les bases, i que comporta una despesa que ascendeix a un 
import total de    58.620,00 €, dels quals 21.360,00 € correspon a l'ajut de material i 37.260,00 € a l'ajut 
de llibres; b) el desestiment de 51 sol·licituds per manca de documentació; i c) la denegació de 152 
sol·licituds, de les quals 1 és per fora de termini, 14 per no complir els requisits marcats a l'article 4 de 
les bases, i 137 per obtenir una puntuació menor de 4 punts.

A l'aplicació pressupostària H461.23130.48100 hi ha crèdit suficient per atendre aquesta despesa (A 
201400030171).

L'informe del cap de servei de Serveis Socials emès al respecte informa favorablement sobre 
l'atorgament, el desestiment i la denegació dels esmentats ajuts per les raons que consten als 



annexos de l'informe.

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

D'acord amb l'article 13 de les bases, abans del 24 d'octubre, les llibreries de Granollers i les 
AMPA/escoles hauran de presentar a Serveis Socials de l'Ajuntament de Granollers la justificació dels 
ajuts de material i/o llibres, i en el cas de no fer-ho l'Ajuntament no podrà fer-se càrrec del pagament.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

La Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el I.
procediment administratiu comú, i la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment 
administratiu de les administracions públiques de Catalunya, en quan a normativa aplicable pel 
que fa al procediment administratiu i en totes les qüestions no previstes a les bases reguladores 
dels ajuts.

Les bases reguladores dels ajuts de material i llibres de l'Ajuntament, i la convocatòria dels II.
corresponents al curs escolar 2014-15,  publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
de 28 de maig de 2014.

L'article 9.3 de les bases reguladores dels ajuts estableix que el servei gestor proposarà a la Junta III.
de Govern Local l'atorgament dels ajuts de material i llibres, d'acord amb la puntuació obtinguda 
en aplicar les regles de baremació recollides a l'article 15, i d'acord amb els criteris d'adjudicació 
previstos en l'article 8 de les bases.

L'article 4.2 de les bases reguladores dels ajuts preveu que, en casos excepcionals, l'Ajuntament IV.
podrà atorgar l'ajut de material i llibres malgrat no es compleixin els requisits a que fa referència 
l'article 4.1, quan els serveis socials així ho considerin i ho proposin mitjançant informe motivat .

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 .-.-.-.-    Atorgar els ajuts individuals de material i llibres, en el marc de la convocatòria per al curs 
escolar 2014/2015, als beneficiaris d'acord amb l'annex adjunt, la primera persona beneficiària és 
Nadia Gonzalez Boulif i l'última Alex Muñoz Myronyak, corresponent a aquelles sol·licituds que han 
obtingut una puntuació de 4 a 13 punts, inclosos els casos excepcionals de l 'article 4.2 (Annex 1).

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Disposar la despesa d'acord amb els ajuts atorgats per un import total de 58.620,00    €, amb 
càrrec a l'aplicació pressupostària 2014/H461.23130.48100, dels quals 21.360,00 € correspon a ajuts 
de material i 37.260,00 € a ajuts de llibres.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Declarar el desistiment de les 51 sol·licituds que es relacionen a l'Annex 2 permanca 
d'aportació de la documentació indicada. 

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Denegar  les 152 sol·licituds d'ajuts de material i llibres que es relacionen a l'Annex 3, de les 
quals 1 és per fora de termini, 14 per no complir els requisits marcats a l'article 4 de les bases, i 137 
per obtenir una puntuació menor de 4 punts.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Publicar aquest acord al tauler d'edictes municipal i fer-ne difusió al taulell d'anuncis de 
Serveis Socials i a la web de l'Ajuntament.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:



PROPOSTA RELATIVA A SOL·LICITAR UNA SUBVENCIÓ DE 174.556,12 € AL SERVEI 
D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC) DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A LA 
REALITZACIÓ DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ ADREÇAT A PERSONES ATURADES, 
PRIORITÀRIAMENT A PARTIR DE 30 ANYS, QUE HAGIN EXHAURIT LA PRESTACIÓ I/O EL 
SUBSIDI PER DESOCUPACIÓ, D'ACORD AMB L'ORDRE EMO/221/2014, DE 21 DE JULIOL

DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE D'OBRES DEL PROJECTE D'INSTAL.LACIÓ 
DE GESPA ARTIFICIAL AL CAMP DE FUTBOL DE LA FONT VERDA DE GRANOLLERS, 
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ 
URGENT

DICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORI, AUTORITZAR LA DESPESA I APROVAR 
ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU DE REHABILITACIÓ 
D’UNA NAU A ROCA UMBERT PER A LA CREACIÓ D’UN ESPAI DE DANSA - SALA 1 (OBRA 
56/14), A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA.

DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DEL FONS 
DOCUMENTAL PER A LA XARXA MUNICIPAL DE BIBLIOTEQUES DE GRANOLLERS, 
MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS 
D'ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA

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:

22222222).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A SOL·LICITAR UNA SUBVENCIÓ DEPROPOSTA RELATIVA A SOL·LICITAR UNA SUBVENCIÓ DEPROPOSTA RELATIVA A SOL·LICITAR UNA SUBVENCIÓ DEPROPOSTA RELATIVA A SOL·LICITAR UNA SUBVENCIÓ DE    174174174174....556556556556,,,,12121212    € AL SERVEI€ AL SERVEI€ AL SERVEI€ AL SERVEI    
DDDD''''OCUPACIÓ DE CATALUNYAOCUPACIÓ DE CATALUNYAOCUPACIÓ DE CATALUNYAOCUPACIÓ DE CATALUNYA    ((((SOCSOCSOCSOC))))    DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A LADE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A LADE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A LADE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A LA    
REALITZACIÓ DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ ADREÇAT A PERSONES ATURADESREALITZACIÓ DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ ADREÇAT A PERSONES ATURADESREALITZACIÓ DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ ADREÇAT A PERSONES ATURADESREALITZACIÓ DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ ADREÇAT A PERSONES ATURADES,,,,    
PRIORITÀRIAMENT A PARTIR DEPRIORITÀRIAMENT A PARTIR DEPRIORITÀRIAMENT A PARTIR DEPRIORITÀRIAMENT A PARTIR DE    30303030    ANYSANYSANYSANYS,,,,    QUE HAGIN EXHAURIT LA PRESTACIÓ IQUE HAGIN EXHAURIT LA PRESTACIÓ IQUE HAGIN EXHAURIT LA PRESTACIÓ IQUE HAGIN EXHAURIT LA PRESTACIÓ I////O ELO ELO ELO EL    
SUBSIDI PER DESOCUPACIÓSUBSIDI PER DESOCUPACIÓSUBSIDI PER DESOCUPACIÓSUBSIDI PER DESOCUPACIÓ ,,,,    DDDD''''ACORD AMB LACORD AMB LACORD AMB LACORD AMB L ''''ORDRE EMOORDRE EMOORDRE EMOORDRE EMO ////221221221221////2014201420142014,,,,    DEDEDEDE    21212121    DE JULIOLDE JULIOLDE JULIOLDE JULIOL

1111.... El 21212121    de juliol dede juliol dede juliol dede juliol de    2014201420142014 es publicà al DOGC llll''''Ordre EMOOrdre EMOOrdre EMOOrdre EMO////221/2014221/2014221/2014221/2014,,,, també de data    21212121    de juliolde juliolde juliolde juliol,,,,    
per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per al Programa Treball iPrograma Treball iPrograma Treball iPrograma Treball i    
FormacióFormacióFormacióFormació  de  persones aturades, prioritàriament a partir de 30 anys que hagin exhaurit la 
prestació  i/o el subsidi per desocupació, i s'obre la convocatòria per a l'any 2014.

2222.... D'acord amb les Bases reguladores segona i tercera de la convocatòria, l'Ajuntament de 
Granollers compleix amb els requisits per a ser beneficiària dels ajuts que es deriven del 
Programa i, a més, pot presentar sol·licitud per a realitzar el projecte per si mateix .

3333.... El Programa Treball i FormacióPrograma Treball i FormacióPrograma Treball i FormacióPrograma Treball i Formació     estableix tres tipus d'accions: 

- Accions dAccions dAccions dAccions d''''experiència laboralexperiència laboralexperiència laboralexperiència laboral, adreçades a facilitar la pràctica laboral de les persones 
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 jornadacontractació dels treballadors a jornadacontractació dels treballadors a jornadacontractació dels treballadors a jornada    
completa durantcompleta durantcompleta durantcompleta durant     6666    mesosmesosmesosmesos.
- Accions formativesAccions formativesAccions formativesAccions formatives, adreçades al desenvolupament d'una activitat formativa 
professionalitzadora per part de les persones participants a les accions d'experiència laboral, 
relacionada directament amb el lloc de treball pel qual han estat contractades. Aquesta formació 
ha de tenir una durada mínima dedurada mínima dedurada mínima dedurada mínima de    80808080    hores i màxima dehores i màxima dehores i màxima dehores i màxima de    120120120120, i ha de ser realitzada durant el 
contracte de treball dins ldins ldins ldins l ''''horari laboralhorari laboralhorari laboralhorari laboral ....
- Accions de coordinació i prospecció dAccions de coordinació i prospecció dAccions de coordinació i prospecció dAccions de coordinació i prospecció d ''''empresesempresesempresesempreses ,,,, adreçades a facilitar la gestió del Programa i a 
donar suport als processos ocupacionals que desenvolupen les persones participants al llarg 
d'aquest. Aquesta acció permet la contractació dcontractació dcontractació dcontractació d''''un tècnic migun tècnic migun tècnic migun tècnic mig,,,,    per un període deper un període deper un període deper un període de    7777    mesosmesosmesosmesos,,,,    ambambambamb    
una jornada laboral deluna jornada laboral deluna jornada laboral deluna jornada laboral del     70707070%%%%.

4444.... D'acord amb la Base 7 de les bases reguladores de la convocatòria:

- Per a les accions dddd''''experiència professionalexperiència professionalexperiència professionalexperiència professional, el SOC finançarà, per cada persona contractada, 



un import màxim deimport màxim deimport màxim deimport màxim de    850850850850,,,,00000000    € bruts mensuals€ bruts mensuals€ bruts mensuals€ bruts mensuals    més l'import corresponent a dues pagues extres i 
les despeses de cotització empresarial que corresponguin.    No són subvencionables les 
indemnitzacions de cessaments o acabaments de contracte, vestuari, hores extres, dietes i 
desplaçaments.
- Pel que fa a les accions formativesaccions formativesaccions formativesaccions formatives, la subvenció cobreix un cost mitjà decost mitjà decost mitjà decost mitjà de    5,005,005,005,00    € per hora i€ per hora i€ per hora i€ per hora i    
participantparticipantparticipantparticipant ,,,, que es regularitzarà a la finalització del projecte en funció del cost final d'aquesta, 
sempre d'acord amb els imports de la Resolució EMOResolució EMOResolució EMOResolució EMO////1237123712371237////2014201420142014,,,,    dededede    2222    de junyde junyde junyde juny,,,, que estableix els 
mòduls econòmics aplicables a les accions formatives professionals per a l'ocupació, en matèria 
de formació d'oferta adreçada prioritàriament a persones treballadores aturades, que promou el 
Servei d'Ocupació de Catalunya. 
- Pel que fa a les accions de coordinació i prospecció daccions de coordinació i prospecció daccions de coordinació i prospecció daccions de coordinació i prospecció d''''empresesempresesempresesempreses ,,,, el SOC subvenciona el 100%100%100%100%    
de les despeses salarials i de cotització a la Seguretat Socialde les despeses salarials i de cotització a la Seguretat Socialde les despeses salarials i de cotització a la Seguretat Socialde les despeses salarials i de cotització a la Seguretat Social    derivades de la contractació 
laboral del tècnic. De nou, no són subvencionables la indemnització de cessament o acabament 
de contracte, el vestuari, les hores extres, les dietes i els desplaçaments.

5555.... El Programa planteja una distribució econòmica dels recursos que intenta garantir un equilibri 
territorial arreu de Catalunya. Així, el SOC ha elaborat una taula    ((((AnnexAnnexAnnexAnnex    6666    de Ordrede Ordrede Ordrede Ordre    
EMOEMOEMOEMO////221221221221////2014201420142014)))) on relaciona el nombre de contractes de treball preassignats a cada municipi , que 
està directament relacionat amb el nombre de persones inscrites a l'oficina de treball com a 
demandants d'ocupació no ocupades i sense dret a prestació per desocupació o subsidi . En el cas 
del municipi de Granollers,    el nombre de contractes preassignats és deel nombre de contractes preassignats és deel nombre de contractes preassignats és deel nombre de contractes preassignats és de     19191919....

6666.... El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 8888    dddd''''agost deagost deagost deagost de    2014201420142014, d'acord amb l'article 3.1 
de l'Ordre EMOOrdre EMOOrdre EMOOrdre EMO ////221221221221////2014201420142014....

7777.... LLLL''''Ajuntament de Granollers preveurà en el pressupost dels exercicisAjuntament de Granollers preveurà en el pressupost dels exercicisAjuntament de Granollers preveurà en el pressupost dels exercicisAjuntament de Granollers preveurà en el pressupost dels exercicis     2014201420142014    iiii    2015201520152015    crèdit suficientcrèdit suficientcrèdit suficientcrèdit suficient    
i necessarii necessarii necessarii necessari    per a finançar la despesa no subvencionable que es pugui generar durant el 
desenvolupament del Programa. Això inclou: la formació en prevenció de riscos laborals, les 
indemnitzacions de cessament o acabament dels contractes de treball, l'assegurança obligatòria a 
contractar per a les accions formatives, la compra puntual de material i les dietes i desplaçaments 
del tècnic mig.

8888.... Vist l'informe, de data 24242424    de juliol dede juliol dede juliol dede juliol de    2014201420142014, de la responsable del Servei Local d'Ocupació, Sra. 
Elisabeth Martín Saura, pel qual proposa la sol·licitud de subvenció per a l'esmentat Programa al 
Servei d'Ocupació de Catalunya.

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 presentació de la sol·licitud dsol·licitud dsol·licitud dsol·licitud d''''una subvencióuna subvencióuna subvencióuna subvenció al Servei d'Ocupació de Catalunya 
(SOC) per a la realització del Programa Treball i Formacióper a la realització del Programa Treball i Formacióper a la realització del Programa Treball i Formacióper a la realització del Programa Treball i Formació adreçat a persones aturades, 
prioritàriament a partir de 30 anys, que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, 
regulat per llll''''Ordre EMOOrdre EMOOrdre EMOOrdre EMO ////221221221221////2014201420142014,,,,    dededede    21212121    de juliolde juliolde juliolde juliol ,,,, per import total de 174174174174....556556556556,,,,12121212    €€€€....

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Aprovar la contractacióAprovar la contractacióAprovar la contractacióAprovar la contractació,,,,    durant 6 mesos i a jornada completa,    dededede    19191919    persones aturadespersones aturadespersones aturadespersones aturades del 
municipi que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, per a realitzar els projectes 
que es descriuen a la sol·licitud, d'acord amb el que disposen les bases 6.1 i 7.1 de llll''''OrdreOrdreOrdreOrdre    
EMOEMOEMOEMO////221221221221////2014201420142014,,,,    dededede    21212121    de juliolde juliolde juliolde juliol ,,,, i que suposa un cost de 150150150150....074074074074,,,,16161616    €€€€....

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    AcollirAcollirAcollirAcollir ----se a la pròrrogase a la pròrrogase a la pròrrogase a la pròrroga, de data 12121212    de maig dede maig dede maig dede maig de    2014201420142014,,,,    de lde lde lde l''''Acord relatiu a la contractació deAcord relatiu a la contractació deAcord relatiu a la contractació deAcord relatiu a la contractació de    
persones aturades inscrites com a demandants dpersones aturades inscrites com a demandants dpersones aturades inscrites com a demandants dpersones aturades inscrites com a demandants d''''ocupació no ocupades en el marc dels programesocupació no ocupades en el marc dels programesocupació no ocupades en el marc dels programesocupació no ocupades en el marc dels programes    
que combinen la contractació i la formació promoguts pel Servei dque combinen la contractació i la formació promoguts pel Servei dque combinen la contractació i la formació promoguts pel Servei dque combinen la contractació i la formació promoguts pel Servei d''''Ocupació de CatalunyaOcupació de CatalunyaOcupació de CatalunyaOcupació de Catalunya,,,,    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 . Concretament, es fixa 
una retribució bruta mensual debruta mensual debruta mensual debruta mensual de    850850850850,,,,00000000    € per persona€ per persona€ per persona€ per persona,,,,    més lmés lmés lmés l''''import corresponent a les paguesimport corresponent a les paguesimport corresponent a les paguesimport corresponent a les pagues    
extresextresextresextres. 

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Aprovar la realització dAprovar la realització dAprovar la realització dAprovar la realització d''''accions de formació per a lesaccions de formació per a lesaccions de formació per a lesaccions de formació per a les    19191919    persones aturadespersones aturadespersones aturadespersones aturades que hagin 
exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, que es determinarà una vegada seleccionades les 
persones, prèvia proposta al Servei d'Ocupació de Catalunya i posterior aprovació d'aquest organisme 



autònom del programa formatiu, de l'entitat que les impartirà i de les dates de realització, d'acord amb 
el que disposen les bases 6.2 i 7.2 de l'Ordre EMO/221/2014, de 21 de juliol, i que suposen un cost de 
8888....550550550550,,,,00000000    €€€€....

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.- Aprovar la contractació dAprovar la contractació dAprovar la contractació dAprovar la contractació d''''una persona aturada per realitzar les accions de coordinació iuna persona aturada per realitzar les accions de coordinació iuna persona aturada per realitzar les accions de coordinació iuna persona aturada per realitzar les accions de coordinació i    
prospecció dprospecció dprospecció dprospecció d''''empresesempresesempresesempreses     que preveu el Programa mixt de Formació i Treball, durant 7 mesos, amb la 
retribució corresponent a la categoria de tècnic mig de promoció econòmica, amb una dedicació del 
70% de la jornada, segons les condicions del conveni col·lectiu de l'Ajuntament de Granollers, i 
d'acord amb el que disposen les bases 6.3 i 7,3 de llll''''Ordre EMOOrdre EMOOrdre EMOOrdre EMO////221221221221////2014201420142014,,,,    dededede    21212121    de juliolde juliolde juliolde juliol,,,, i que 
suposa un cost de 15151515....931931931931,,,,96969696    €€€€....

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.-    Realitzar lRealitzar lRealitzar lRealitzar l''''operació comptable Aoperació comptable Aoperació comptable Aoperació comptable A,,,,    per import deper import deper import deper import de    1111....000000000000,,,,00000000    €€€€,,,, contra la partida    
HHHH160160160160....24135241352413524135....22699226992269922699    Altres despeses Treball i Formació PANPAltres despeses Treball i Formació PANPAltres despeses Treball i Formació PANPAltres despeses Treball i Formació PANP    14141414----15151515,,,,    per tal de preveure el crèdit 
necessari i suficient per fer front a les despeses materials no subvencionables que es derivin de 
l'execució del programa. ò inclou: despeses en material divers necessari per al desenvolupament del 
projecte i l'assegurança a contractar per a les accions formatives.

SetèSetèSetèSetè.-.-.-.-    Realitzar la operació comptable AFUTRealitzar la operació comptable AFUTRealitzar la operació comptable AFUTRealitzar la operació comptable AFUT,,,,    també    contra la partida    HHHH160160160160....24135241352413524135....22699226992269922699    AltresAltresAltresAltres     
despeses Treball i Formació PANPdespeses Treball i Formació PANPdespeses Treball i Formació PANPdespeses Treball i Formació PANP    14141414----15151515,,,,    per import de    4444....300300300300,,,,00000000    €€€€    per tal de preveure el crèdit 
necessari i suficient per fer front a les despeses relatives a les indemnitzacions de cessament o 
acabament dels contractes de treball de les 20 persones participants del Programa, previstes pel mes 
d'abril de 2015, les quals tampoc són subvencionables.

VuitèVuitèVuitèVuitè.-.-.-.-    Notificar aquesta resolució al Servei d'Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, 
així com als Serveis de Comptabilitat i Planificació Econòmica i Control Pressupostari .

NovèNovèNovèNovè.-.-.-.-    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 ADJUDICAR EL CONTRACTE DDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE D''''OBRES DEL PROJECTEOBRES DEL PROJECTEOBRES DEL PROJECTEOBRES DEL PROJECTE    
DDDD''''INSTALINSTALINSTALINSTAL....LACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL AL CAMP DE FUTBOL DE LA FONT VERDA DELACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL AL CAMP DE FUTBOL DE LA FONT VERDA DELACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL AL CAMP DE FUTBOL DE LA FONT VERDA DELACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL AL CAMP DE FUTBOL DE LA FONT VERDA 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 URGENTTRAMITACIÓ URGENTTRAMITACIÓ URGENTTRAMITACIÓ URGENT

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària que va tenir lloc el dia 17 de juny de 
2014, es va iniciar l'expedient licitatori, autoritzar la despesa i es van aprovar els plecs de clàusules 
administratives i prescripcions tècniques particulars per a la contractació de les obres del Projecte d' 
instal·lació de gespa artificial al camp de futbol de la Font Verda de Granollers, per un import de 
licitació de 366.531,02 euros més 76.971,51 euros en concepte d' IVA (21%), el que fa un total de 
443.502,53 euros,  a adjudicar mitjançant procediment obert i tramitació urgent.

Les empreses que s'han presentat les següents:

PLICA EMPRESA DATA 
REGISTRE

NUM. REG.D’ENTRADA

1 ESTRUCTURAS Y OBRAS LA ROCA S.L. 15025 08,07,2014
2 ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, S.L. 15067 08,07,2014
3 LIMONTA SPORT IBERICA, S.L. 15078 08,07,2014
4 BIGAS GRUP,S.L.U. 15079 08,07,2014
5 FIELDTURF POLIGRAS,S.A. 15115 09,07,2104*
6 CONSTRUCCIONS JORDI RIERA, S.L. 15117 09,07,2014*
7 EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L. 11519 09,07,2014*
8 VORACYS, S.L. 15120 09,07,2014*
9 XAVIER ALSINA, S.A. 15121 09,07,2014*

* Les pliques 5- 9  han estat enviades per Correus dins del termini establert en l'anunci  de licitació.



Desprès de les corresponentes 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 Mesa de Contractació va acceptar la valoració final de l'informe tècnic del sobre núm. 
3 i va considerar ofertes amb valors desproporcionats, les proposades per l'empresa VORACYS S.L 
(plica 8) , donant el tràmit d'audiència establert per tal que justifiquessin la seva oferta, d'acord amb 
allò que estableix l'article 152.3 del TRLCSP.

L'empresa  VORACYS S.L no va presentar cap justificació. 

La Mesa de Contractació va acordar acceptar l'informe tècnic de data 22 de juliol de 2014m emès pel 
cap de l'Àrea de Territori i Ciutat, en el qual es proposa exloure l'empresa VORACYS S.L per 
presentar valor anormals i no presentar justificació al respecte . En el mateix acte, es proposa 
l'adjudicació a l'empresa FIELDTURF POLIGRAS SA amb CIF A-58653676, per un import de 
282.228,89 euros  més 59.268,07 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 341.496,96 
euros, el que representa una baixa del 23,00 % respecte al pressupost de licitació, amb un termini 
d'execució de 8 setmanes , comptats a partir de la data de l'acta de comprovació del replanteig, 
d'acord amb l'informe adjunt i publicat al perfil del contractant el  22 de juliol de 2014.

Puntuació resultant finalPuntuació resultant finalPuntuació resultant finalPuntuació resultant final ::::

PLICAPLICAPLICAPLICA EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA AAAA BBBB CCCC DDDD TOTALTOTALTOTALTOTAL    100100100100

1 ESOROSA 17,00 32,00 6,00 0,00 55,00
2 ABOLAFIO 30,50 37,07 3,60 5,00 76,17

3 LIMONTA 24,50 40,00 4,50 5,00 74,00

4 BIGAS GRUP 22,50 33,54 4,50 5,00 65,54

5 FIELDTURF POLIGRAS 38,50 36,11 4,50 5,00 84,11

6 CONSTRUCCIONS JORDI RIERA 13,00 35,92 4,50 5,00 58,42

7 EUROCATALANA OBRES I SERVEIS 26,50 37,50 4,50 5,00 73,50

8 VORACYS EXCLOSA
9 XAVIER ALSINA 22,50 33,81 4,00 5,00 65,31

En data 22 de juliol de 2014 , la cap del Servei de Contractació i Compres, mitjançant delegació de la 
Mesa de Contractació, ha requerit a l'empresa FIELDTURF POLIGRAS SA amb CIF A-58653676 a 
presentar la documentació prèvia a l'adjudicació del contracte.

Atès que l'empresa FIELDTURF POLIGRAS SA ha presentat la documentació requerida i compleix els 
requisits previstos en el Plec de clàusules administratives particulars, la cap del Servei de 
Contractació i Compres la ha acceptada.

Atès que la clàusula  22 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 500,00 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 d'obres del projecte d' instal·lació de gespa artificial al camp de 
futbol de la Font Verda de Granollers"
Diari Oficial: Inserció al BOPB de data 26/06/2014
Liquidació: Núm.201402003713L de data 26/06/2014 per import de 199,57 euros.

Per tot  això exposat, la Mesa de Contractació proposa a la Junta de Govern Local:

- excloure la oferta presentada per l'empresa VORACYS S.L  amb CIF B-65699092, per considerarla 
desproporcionada o amb valors anormals i no justificar la seva proposta dins el termini legalment 
establert.

- adjudicar a l'empresa FIELDTURF POLIGRAS SA amb CIF A-58653676 el contracte d'obres 
relatives al projecte d' instal·lació de gespa artificial al camp de futbol de la Font Verda de Granollers 



per un import de 282.228, euros més 59.268,07 euros en concepte d 'IVA (21%), el que fa un total de 
341.496,96 euros, establint-se com a termini d'execució de 8 setmanes, comptats a partir de la data de 
l'acta de comprovació dels replanteig i un termini de garantia de 6 anys.

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, l'adjudicació del 
contracte i la notificació de l 'adjudicació.
Article 152 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la �

Llei de contractes del Sector Públic,  pel que fa a les ofertes amb valors anormals o 
desproporcionats.
Articles 160 i 161 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós �

de la Llei de contractes del Sector Públic, pel que fa a l'adjudicació mitjançant procediment obert.

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 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.-.-.-.-    Excloure l'empresa VORACYS S.L, amb CIF B-65699092 per presentar oferta econòmica 
desproporcionada o amb valors anormals i no haver presentat justificació al respecte, dins el termini 
legalment establert, d'acord amb els fets i fonaments de dret invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-    Adjudicar a l'empresa  FIELDTURF POLIGRAS SA amb CIF A-58653676, el contracte 
d'obres relatives al projecte d' instal·lació de gespa artificial al camp de futbol de la Font Verda a 
Granollers . per un import de 282.228,89 euros  més 59.268,07 euros en concepte d' IVA (21%), el que 
fa un total de 341.496,96 euros, el que representa una baixa del 23,00% respecte al pressupost de 
licitació,  d'acord amb l'informe emès pel cap del' Àrea Territorial i l' arquitecte del Servei d' Obres i 
Projectes i amb el projecte tècnic aprovat per Junta de Govern Local de data  13 de maig de 2014, 
establint-se com a termini d'execució de vuit setmanes  , comptats a partir de la data de l'acta de 
comprovació del replanteig i amb càrrec a la partida pressupostària H420.34000.60908 de l'exercici 
2014 , amb subjecció als plecs de clàusules administratives particulars, prescripcions tècniques 
particulars i la documentació aportada pel contractista , d'acord amb els fets i fonaments invocats.

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Liquidar a l'empresa FIELDTURF POLIGRAS SA la quantitat de 199,57 euros, en concepte 
de despeses de publicitat del procediment obert convocat per adjudicar el contracte d'obres  relatives 
al projecte d' instal·lació de gespa artificial al camp de futbol de la Font Verda a Granollers  .
Aquestes despeses es podran abonar mitjançant transferència bancària al compte 
2013-0046-89-0200601574 tot indicant necesàriament el número dtot indicant necesàriament el número dtot indicant necesàriament el número dtot indicant necesàriament el número d''''expedientexpedientexpedientexpedient     ((((expexpexpexp....28282828////14141414)))) 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.

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.- Formalitzar el contracte mitjançant document administratiu dins el termini de  15 dies hàbils a 
comptar des del següent a la data d'aquesta notificació, previ pagament de la corresponent taxa 
(86,70 €) de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars , clàusula 22.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.- 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.

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

SETÈSETÈSETÈSETÈ.-.-.-.- Publicar l'acord d'adjudicació del contracte mitjançant anunci en el perfil del contractant de 
l'òrgan de contractació i  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.



VUITÈVUITÈVUITÈVUITÈ.-.-.-.-  Notificar aquest acord al departament de Comptabilitat i confeccionar el document comptable 
corresponent a nom de l'empresa adjudicatària per l'import indicat en el segon punt .

NOVÈNOVÈNOVÈNOVÈ.-.-.-.-    Convidar a les empreses licitadores que no han resultat adjudicatàries, a recollir la 
documentació administrativa del sobre 1 a partir del 29 de setembre de 2014 per les dependències del 
Servei de Contractació i Compres d'aquest Ajuntament, prèvia sol·licitud per escrit .

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

24242424).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORI,,,,    AUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA I    
APROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUESAPROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUESAPROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUESAPROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES    
PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU DEPARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU DEPARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU DEPARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU DE    
REHABILITACIÓ D’UNA NAU A ROCA UMBERT PER A LA CREACIÓ D’UN ESPAI DE DANSAREHABILITACIÓ D’UNA NAU A ROCA UMBERT PER A LA CREACIÓ D’UN ESPAI DE DANSAREHABILITACIÓ D’UNA NAU A ROCA UMBERT PER A LA CREACIÓ D’UN ESPAI DE DANSAREHABILITACIÓ D’UNA NAU A ROCA UMBERT PER A LA CREACIÓ D’UN ESPAI DE DANSA    ----    
SALASALASALASALA    1111    ((((OBRAOBRAOBRAOBRA    56565656////14141414)))),,,,    A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I TRAMITACIÓA ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I TRAMITACIÓA ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I TRAMITACIÓA ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I TRAMITACIÓ    
ORDINÀRIAORDINÀRIAORDINÀRIAORDINÀRIA ....

La Junta de Govern Local de data 22 de juliol de 2014, va aprovar inicialment 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), així 
com l'estudi bàsic de seguretat i salut, d'aquesta ciutat, 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, redactat 
per Marta Lorenzo Fernández de XXM ARQUITECTURA on queda determinat en precisió la idoneïtat, 
naturalesa i extensió de les necessitats que hauran de cobrir -se mitjançant el corresponent contracte.

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

Ateses les característiques del Projecte executiu de rehabilitació d’una nau a Roca Umbert per a la 
creació d’un espai de dansa - sala 1 es considera com a procediment més adequat, el procediment 
obert, tramitació ordinària, d'acord amb l'art. 157 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, oferta amb varis criteris d'adjudicació i  s'ha procedit a redactar el Plec de clàusules econòmic 
- administratives que regiran aquesta contractació.

Es condiciona l'adjudicació del contracte d'obres a  l'aprovació definitiva del projecte.

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

- Article 6 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de contractes del 
Sector Públic, pel que fa a la qualificació dels contractes d'obres.

- Articles 22 i 109 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del Sector Públic ,  pel que fa a la necessitat i justificació de la contractació a realitzar .

- Article 52 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de contractes 
del Sector Públic, pel que fa a la designació d'un/a responsable del contracte.

- Article 110 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de contractes 
del Sector Públic, pel que fa a l'aprovació de l'expedient de contractació.

- Articles 157 a 161 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del Sector Públic, pel que fa a les prescripcions a aplicar en el procediment obert .

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



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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer ....    Iniciar la licitació per adjudicar mitjançant el sistema de procediment obert i tramitació 
ordinària, 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), 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 redactat per Marta Lorenzo Fernández de 
XXM ARQUITECTURA, on queda determinada en precisió l'idoneïtat, naturalesa i extensió de les 
necessitats que hauran de cobrir-se mitjançant el corresponent contracte.

SegonSegonSegonSegon....     Autoritzar la despesa de 247.933,87 euros més 52.066,11 euros en concepte del 21% d'IVA 
per a l'adjudicació del Projecte de rehabilitació d’una nau a Roca Umbert per a la creació d’un espai de 
dansa - sala 1 (obra 56/14) amb aplicació al codi pressupostari H432.33310.62202 

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

QuartQuartQuartQuart.  Condicionar l'adjudicació del contracte d'obres a  l'aprovació definitiva del projecte executiu de 
rehabilitació d’una nau a Roca Umbert per a la creació d’un espai de dansa - sala 1 (obra 56/14)

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

SisèSisèSisèSisè.  Designar com a responsable del contracte al senyor Antoni Corral Palacios , d'acord amb l'article 
52 del TRLCSP.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
25252525).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DEL FONSDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DEL FONSDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DEL FONSDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DEL FONS    
DOCUMENTAL PER A LA XARXA MUNICIPAL DE BIBLIOTEQUES DE GRANOLLERSDOCUMENTAL PER A LA XARXA MUNICIPAL DE BIBLIOTEQUES DE GRANOLLERSDOCUMENTAL PER A LA XARXA MUNICIPAL DE BIBLIOTEQUES DE GRANOLLERSDOCUMENTAL PER A LA XARXA MUNICIPAL DE BIBLIOTEQUES DE GRANOLLERS,,,,    
MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARIS CRITERISMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARIS CRITERISMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARIS CRITERISMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS    
DDDD''''ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA

La Junta de Govern Local del 27 de maig de 2014, va aprovar el desestiment del procés licitatori 
endegat per la contractació del subministrament de fons documental per a la xarxa municipal de 
biblioteques de Granollers mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària i a 
iniciar un nou expedient licitatori, autoritzar la despesa i aprovar la contractació del subministrament 
de fons documental per a la xarxa municipal de biblioteques de Granollers per un període de 9 mesos 
amb possibilitat de 9 mesos mes de pròrroga, per un import total màxim de 19.230,77 euros més 
769,23 euros  en concepte de 4% d'IVA que suma un total de 20.000€,  i amb la distribució següent:

• Biblioteca Can Pedrals: 12.538,46€ més 501,54 € d'IVA  que fa un total de 13.040,00 €

• Biblioteca Roca Umbert:  6.692,31€ més 267,69 € d'IVA  que fa un total de   6.960,00 €

Amb data 4 de juny de 2014 s'ha convidat a les empreses següents:

• La Gralla SCCL

• Llibreria Carbó

• L'espolsada LLibres

En finalitzar el termini de presentació d’ofertes s'accepta l'oferta presentada per la cooperativa La 
Gralla SCCL. La resta d'empreses tot i haver rebut la invitació, finalment no s'han presentat a aquest 
procediment.



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 ha emès l'informe tècnic en el qual  proposa 
l'adjudicació del contracte de  subministrament de fons documental per a la xarxa municipal de 
biblioteques de Granollers, d'acord amb la següent puntuació:

A) Proposta tècnica valorable mitjançant judici de valor fins a  49 punts
A.1 Projecte fins a 34 punts

Puntuació 
màxima Proposta la Gralla Punts

Sistema de gestió de les 
comandes 2 punts

-presencial, telèfon i telemàticament
-amb existències: servei 24/48h
-no existència: servei  5-10 dies
-s'adaptaran a les necessitats de BdG*

1

Sistema d'informació sobre 
novetats i de la producció 
editorial tècnica i 
especialitzada

10 punts

-De forma regular: telemàticament  de les novetats 
de mercat i dels llibres tècnics i especialitzats i de 
les editorials. 
-Formen part del Grup Bestiari: que permet accés 
a editorials tècniques i especialitzades, entre 
d'altres

6

Sistema de resolució de les 
comandes  5 punts -Ràpida comunicació amb la persona responsables 

de BdG 4

Sistema de gestió de 
documents exhaurits 2 punts -Ràpida comunicació amb la persona responsable  

de BdG i proposta alternativa 2

Sistema de tractament de 
duplicats 5 punts

-Accepten retorn 100% dels llibres, llevat editorials 
concretes què no accepten retorn i que prèviament  
ho faran saber a BdG

5

Proposta d'assessorament 
en temes d'especial interès 
com la producció local i les 
especialitzacions temàtiques

10 punts
-S'ofereixen a qualsevol tipus d'assessorament i 
col·laboració: tenen personal  i mitjans 
especialitzat 

8

Total 34 punts 26
 BdG* Biblioteques de Granollers

A2) Propostes de millora relacionades amb l 'objecte del subministrament fins a 15 punts

Puntuació 
màxima
fins a 

Proposta
 La Gralla Punts

Proposta de serveis addicionals 12 punts No consta 0
Promoció general i suport d'activitats complementàries a les 
programades per les Biblioteques en relació als llibres subministrats 2 punts -No consta 0

Altre proposta d'interès vinculada a l'objecte del
 contracte 1 punt -No consta 0

Total 15 punts 0

B) Proposta econòmica i tècnica avaluable de forma automàtica : fins a 51 punts.

Proposta econòmica Puntuació 
màxima Proposta  La Gralla Punts

% descompte 51 punts
Proposen un descompte  del 15% sobre el preu fix de llibre 

que s'ofereix. 51 punts

Declaren que hi ha tres catàlegs (bases de dades Isbn, Dilve, i Libridita) on es poden consultar els preus dels 
llibres susceptibles de ser subministrats .

Un cop valora t l'apartat A) i B), el resultat obtingut de l'oferta presentada per l'entitat la Gralla SCCL és de 85 
punts.

En data  19 de juny de 2014 s'ha requerit a l'entitat LA GRALLA SCCL amb NIF. F08587834 a 
presentar la documentació prèvia a l'adjudicació del contracte. 



Amb data 30 de juny de 2014 l'entitat LA GRALLA SCCL amb NIF. F08587834 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 de subministrament de fons 
documental per a la xarxa municipal de biblioteques de Granollers per un període de 9 mesos amb 
possibilitat de 9 mesos mes de pròrroga a  l'entitat LA GRALLA SCCL amb NIF. F08587834.

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'entitat LA GRALLA SCCL amb NIF. F08587834 el contracte de 
subministrament de fons documental per a la xarxa municipal de biblioteques de Granollers per un 
període de 9 mesos des de la formalització del contracte i amb possibilitat de pròrroga, i per un import 
màxim de 19.230,77 euros més 769,23 euros  en concepte de 4% d'IVA que suma un total de 20.000€ 
amb aplicació al codi pressupostari H432.33210.62712, 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 a l'àrea econòmica, departament de comptabilitat per tal que es confeccionin els 
documents comptables d'autorització i disposició de la despesa corresponent .

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

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

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

LA SECRETÀRIA GENERALLA SECRETÀRIA GENERALLA SECRETÀRIA GENERALLA SECRETÀRIA GENERAL
VIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAU



LLLL''''ALCALDEALCALDEALCALDEALCALDE
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