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

3333).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA TERCERA JUSTIFICACIÓ PARCIAL DE LADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA TERCERA JUSTIFICACIÓ PARCIAL DE LADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA TERCERA JUSTIFICACIÓ PARCIAL DE LADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA TERCERA JUSTIFICACIÓ PARCIAL DE LA    
SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA COMISSIÓ EUROPEA EN EL MARC DEL PROJECTESUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA COMISSIÓ EUROPEA EN EL MARC DEL PROJECTESUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA COMISSIÓ EUROPEA EN EL MARC DEL PROJECTESUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA COMISSIÓ EUROPEA EN EL MARC DEL PROJECTE    
DDDD''''ÀMBIT EUROPEUÀMBIT EUROPEUÀMBIT EUROPEUÀMBIT EUROPEU     """"SUDSUDSUDSUD''''EAUEAUEAUEAU----2222""""

El 19 d'octubre de 2012 el “Comitè de Programació” del programa Interreg IVB SUDOE va aprovar el 
projecte SUD'EAU-2 tal com consta en el web del programa a la llista de projectes aprovats .

L’Ajuntament de Granollers havia sol·licitat a la Comissió Europea la quantitat de 143.421 euros pel 
desenvolupament del projecte SUD'EAU-2, corresponent al 75% de l'import a justificar, i aportava una 
contrapartida nacional de 47.807 euros restants aprovada en sessió plenària de data 31 de juliol de 
2012. La quantitat total a justificar a la seva finalització per part de l'ajuntament de Granollers és de 
191.228 euros.

En data 20 de novembre de 2012 es va aprovar per Junta de Govern Local (JGL) l'acceptació de 
subvenció de l'Ajuntament de Granollers a la Comissió Europea per al projecte SUD'EAU-2 i va aplicar 
el nou ingrés a la partida d’ingrés H211.49704 - UE projecte europeu SUDEAU. 

El programa Interreg IVB SUDOE estableix les dates del 15 d'abril i el 15 d'octubre de cada exercici en 
què es desenvolupa el projecte (2013-2014) i el 15 de febrer 2015, pel darrer període de despeses, 
perquè cada soci realitzi el certificat  (Model A1) de les successives justificacions parcials del projecte . 
L'Ajuntament de Granollers, des de la seva Intervenció, ha hagut de verificar els costos assumits 
imputables al projecte en les partides de personal i les habilitades específicament per despeses del 
projecte SUD'EAU-2, partida de despeses H211.17212.22699 "Altres despeses projecte Sud'eau-2". 

En data 24 de setembre de 2013 la JGL va aprovar la justificació corresponent al primer període 
d'execució, despeses realitzades i pagades abans de 31 de març de 2013. En aquest cas, la despesa 
justificada i validada ha estat de 13.084,46 euros, dels quals el 75%, 9.813,00 € s'imputen a la 
subvenció.

En data 1 d'abril de 2014 la JGL va aprovar la justificació corresponent al segon període d'execució, 
despeses realitzades i pagades abans del 30 de setembre de 2013. En aquest cas, la despesa 
justificada i validada ha estat de 13.394,80 euros, dels quals el 75%, 10.046,10 € s'imputen a la 
subvenció.

En data 26 de juny de 2014 s'ha presentat la tercera justificació al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, qui l'ha validat per el període d'execució de l'1 d'octubre de 2013 al 31 de 
març de 2014. En aquest cas, la despesa justificada i validada ha estat per import de 53.176,57 euros, 
dels quals el 75%, 39.882,43 € s'imputen a la subvenció.

Atès l'informe favorable a l'aprovació de l'esmentada justificació del tècnic del Servei de Processos 
Estratègics i Programació, de data 11 d'agost de 2014.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

1111rrrr.... La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2222nnnn....    La resolució d'Alcaldia núm. 673 d'11 de juny de 2011, que en el seu punt primer, apartat sisè, 
lletra a) de la part dispositiva explicita que correspon a la Junta de Govern Local l'aprovació de 
l'acceptació de les subvencions i l 'aprovació de la seva justificació.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Aprovar la justificació parcial de la subvenció concedida per la Comissió Europea en el marc 
del projecte d'àmbit europeu "SUD'EAU-2", corresponent al tercer període d'execució, entre l'1 
d'octubre de 2013 i el 31 de març de 2014, per un import de  53.176,57 euros, dels quals el 75%, 
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39.882,43 € s'imputen a la subvenció.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-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 APROVAR LA TERCERA JUSTIFICACIÓ PARCIAL DE LADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA TERCERA JUSTIFICACIÓ PARCIAL DE LADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA TERCERA JUSTIFICACIÓ PARCIAL DE LADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA TERCERA JUSTIFICACIÓ PARCIAL DE LA    
SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA COMISSIÓ EUROPEA EN EL MARC DEL PROJECTESUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA COMISSIÓ EUROPEA EN EL MARC DEL PROJECTESUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA COMISSIÓ EUROPEA EN EL MARC DEL PROJECTESUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA COMISSIÓ EUROPEA EN EL MARC DEL PROJECTE    
DDDD''''ÀMBIT EUROPEUÀMBIT EUROPEUÀMBIT EUROPEUÀMBIT EUROPEU     """"GREEN PARTNERSHIPSGREEN PARTNERSHIPSGREEN PARTNERSHIPSGREEN PARTNERSHIPS """"

En desembre de 2012 el “MED Selection Committee” del programa Interreg IVB MED va aprovar el 
projecte GREEN PARTNERSHIPS tal com consta en el web del programa a la llista de projectes 
aprovats.

L’Ajuntament de Granollers havia sol·licitat a la Comissió Europea la quantitat de  119.625,00 euros pel 
desenvolupament del projecte GREEN PARTNERSHIPS, corresponent al 75% de l'import a justificar, i 
una contrapartida nacional de 39.875,00 euros restants aprovada per la Junta de Govern Local de 24 
d'abril de 2012. La quantitat total a justificar a la seva finalització per part de l'ajuntament de 
Granollers és de 159.500 euros.

En data 29 de gener de 2012 es va aprovar per Junta de Govern Local l'acceptació de subvenció de 
l'Ajuntament de Granollers a la Comissió Europea per al projecte GREEN PARTNERSHIPS i va 
aplicar el nou ingrés a la partida H211.49705 - UE projecte Green Partnerships.

El programa Interreg IVB MED estableix dos mesos després de cada semestre (31 d'agost i 28 de 
febrer de cada exercici en què es desenvolupa el projecte) i una amb data 31 de juliol de 2015 pel 
darrer període de despeses perquè el soci realitzi el certificat de les successives justificacions parcials 
del projecte.

L'Ajuntament de Granollers, des de la seva intervenció, ha hagut de verificar els costos assumits 
imputables al projecte en les partides de personal i les habilitades específicament per despeses del 
projecte GREEN PARTNERSHIPS, partida de despeses “H211.17213.22699”.

En data 26 de novembre de 2013 la Junta de Govern Local va aprovar la justificació corresponent al 
primer període d'execució, despeses realitzades i pagades entre l'1 de gener i 30 de juny de 2013. En 
aquest cas, la despesa justificada i validada va ser de 12.537,48 euros, dels quals el 75%, 9.403,11 € 
s'imputen a la subvenció.

En data 1 d'abril de 2014, la Junta de Govern Local va aprovar la justificació corresponent al segon 
període d'execució, despeses realitzades i pagades entre l'1 de juliol i 31 de desembre de 2013. En 
aquest cas, la despesa justificada i validada va ser de 25.828,75 euros, dels quals el 75%, 19.371,56 € 
s'imputen a la subvenció.

En data 4 d'agost d'enguany s'ha presentat la tercera justificació i el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas ha validat la justificació per aquest període d'execució, despeses 
realitzades i pagades entre l'1 de gener i 30 de juny de 2014. En aquest cas, la despesa justificada i 
validada ha estat de 35.292,59 euros, dels quals el 75%, 26.469,44 € s'imputen a la subvenció.

Atès l'informe favorable a l'aprovació de l'esmentada justificació del tècnic del Servei de Processos 
Estratègics i Programació, de data 23 de setembre de 2014.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

1111rrrr.... La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2222nnnn....    La resolució d'Alcaldia núm. 673 d'11 de juny de 2011, que en el seu punt primer, apartat sisè, 
lletra a) de la part dispositiva delega a la Junta de Govern Local l'aprovació de l'acceptació de les 
subvencions i de la seva justificació .
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Es proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern Local ::::    

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Aprovar la tercera justificació parcial de la subvenció concedida per la Comissió Europea en 
el marc del projecte d'àmbit europeu "GREEN PARTNERSHIPS", corresponent al tercer període 
d'execució, entre l'1 de gener i 30 de juny de 2014, per un import de 35.292,59 euros, dels quals el 
75%, 26.469,44 € s'imputen a la subvenció, partida d'ingrés H211.49705 "UE Projecte Green 
Partnerships".

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
5555).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A 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 LA FUNDACIÓ ADRA PER AL PROJECTEATORGADA A LA FUNDACIÓ ADRA PER AL PROJECTEATORGADA A LA FUNDACIÓ ADRA PER AL PROJECTEATORGADA A LA FUNDACIÓ ADRA PER AL PROJECTE    """"BICICLETAS AMBULANCIA PARA ELBICICLETAS AMBULANCIA PARA ELBICICLETAS AMBULANCIA PARA ELBICICLETAS AMBULANCIA PARA EL    
ÁREA RURAL DE LILONGWEÁREA RURAL DE LILONGWEÁREA RURAL DE LILONGWEÁREA RURAL DE LILONGWE     ((((MALAWIMALAWIMALAWIMALAWI)")")")"

1111....    En sessió de data 31 de juliol de 2012, 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 
4021 Adra Bicicletes ambulància per a 

l'àrea rural
Lilongwe Malawi 7.117,67 €

2222....    L'article 10.1 de les bases convocatòria de subvencions de cooperació i solidaritat  2012 preveia que 
la justificació dels projectes de cooperació 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 2012 
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 13 de febrer de 2014 i número de registre 2667, Rosa Sabaté Casellas, en representació de 
la Fundació Adra, va presentat l'informe final del projecte "Bicicletas ambulancia para el área rural de 
Malawi".

5555....    En data 13 de juny de 2014, mitjançant missatge electrònic, es va fer requeriment a l'entitat de 
presentar, com a mínim, justificants pel doble de la quantitat atorgada.

6666....    En data 18 de juliol de 2014 (número de registre d'entrada 15.784) i 17 de setembre de 2014 
(número de registre d'entrada 18.554), la Fundación Adra ha complementat la justificació del projecte 
"Bicicletas ambulancia para el área rural de Malawi " , que en la seva totalitat consta de:

 a) Memòria tècnica final del projecte subvencionat, que s'ajusta a la sol·licitud presentada;
a.b.) Annexos a la memòria tècnica: 1) informe fotogràfic; 2) segona distribució i certificats de recepció 
i transferència de bicicletes ambulància en quatre localitats; 3) tercera  distribució i certificats de 
recepció i transferència de bicicletes ambulància en quatre localitats; 
b) Informe econòmic final, que consta de
-documentació de recepció de fons per part de l'entitat, tramesa de fons i recepció de fons en el país; 
-relació de finançadors amb les aportacions, per partides;
-relació de factures imputades a l'Ajuntament de Granollers i a altres finançadors;
-justificació de la subvenció atorgada, mitjançant presentació d'originals de factures i rebuts, i 
certificacions, amb els preceptes legals corresponents, per import de 22.601,33 €, superior al doble de 
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la quantitat atorgada.

7777. Vist l'informe emès pel tècnic mitjà de Participació i Relacions Ciutadanes, Joan Carles Cusell, que 
justifica la procedència d'aprovar la justificació del projecte"Bicicletas ambulancia para el área rural de 
Malawi" , 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:

Núm.   entrada             Entitat        Projecte   Municipi/zona             País  Import 
4021 Adra Bicicletes ambulància per a 

l'àrea rural
Lilongwe Malawi 7.117,67 €

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 2012, aprovades per la Junta de Govern Local del dia 25 de gener de 2012 i 
publicades en el BOPB del dia 9 de febrer de 2012, 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 
31 de juliol de 2012, en el marc de la convocatòria de Cooperació i Solidaritat per a la concessió de 
subvencions per a l'any 2012, modificat per la Junta de Govern Local de 30 de juliol de 2013, en els 
termes que s'indiquen a continuació:

Núm.   entrada             Entitat        Projecte   Municipi/zona             País  Import 
4021 Adra Bicicletes ambulància per a 

l'àrea rural
Lilongwe Malawi 7.117,67 €

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 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 LA ASOCIACIÓN GLOBAL HUMANITARIA PER AL PROJECTEATORGADA A LA ASOCIACIÓN GLOBAL HUMANITARIA PER AL PROJECTEATORGADA A LA ASOCIACIÓN GLOBAL HUMANITARIA PER AL PROJECTEATORGADA A LA ASOCIACIÓN GLOBAL HUMANITARIA PER AL PROJECTE    """"CONSTRUCCIÓNCONSTRUCCIÓNCONSTRUCCIÓNCONSTRUCCIÓN     
DE UNA ESCUELA PRIMARIA EN BODOUAKRODE UNA ESCUELA PRIMARIA EN BODOUAKRODE UNA ESCUELA PRIMARIA EN BODOUAKRODE UNA ESCUELA PRIMARIA EN BODOUAKRO     ((((COSTA DE MARFILCOSTA DE MARFILCOSTA DE MARFILCOSTA DE MARFIL )")")")"
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1111....En sessió de data 5 de setembre de 2011, de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de 
Granollers, es  van atorgar les subvencions a les entitats que s'indiquen a continuació:

Àmbit cooperació al desenvolupament

 Núm.   
entrada

            Entitat        Projecte   Municipi/
zona

            País Subvenció 
atorgada

3966 Asociación Global 
Humanitaria

Construcción Escuela 
Primaria

Bodouakro Costa d'Ivori 7.691,56 €

2222....L'article 5.2. de les bases de la convocatòria de subvencions de cooperació i solidaritat 2011 preveu 
que la justificació dels projectes de cooperació al desenvolupament s'ha de presentar abans del 28 de 
febrer de 2013.

3333.... L'article 17 de l'Ordenança General de Subvencions assenyalava la documentació que, en tot cas, 
s'havia de presentar.

4444....    La Junta de Govern Local del dia 19 de desembre de 2011 va aprovar la sol·licitud de modificació 
del pressupost total del projecte "Construcción de la Escuela Primaria en Bodouakro (Costa d'Ivori)", 
que es va establir en 34.939,65 €, que l'aportació de l'Ajuntament de Granollers seria de 7.691,56 €i 
que la data d'inici del projecte seria l '1 d'octubre de 2011.

5555....    En data 30 d'agost de 2012 i número de registre 17.119, es va rebre l'informe tècnic i justificatiu del  
projecte "Construcción de la Escuela Primaria en Bodouakro (Costa d'Ivori)", presentat per l'entitat 
Asociación Global Humanitaria en el Registro General Comunidad de Madrid (ref: 99/110778.9/12, de 
23 de juliol de 2012), juntament amb factures originals i còpies per a la seva compulsa. La 
documentació presentada es la següent:

- Memòria tècnica final que s'ajusta a la sol·licitud modificada.
-Fonts de verificació: 1) acord amb la Direcció General de Daloa (DREN) del Ministeri d'Educació per 
a la construcció de l'ecola a Bodouakro; 2) contracte signat amb el constructor; 3) sol·licitud del 
director de l'Escola de Bodouakro per a la construcció de les aules, i per dotar-les amb l'equipament 
necessari, com també el menjador i les latrines; 4) certificat de donació de l'equipament i mobiliari; 
5)plànols amb detall dels diferents mòduls; 6) dossier fotogràfic.
-Memòria econòmica del projecte: relació total de factures per import de 42.114,79 € , factures i altres 
justificants amb tots els requisits legals de les despeses efectuades .

6666....    Revisada la documentació, es comprova que l'entitat ha presentat justificants per per un import total  
de 7.731,94 €, superior a la quantitat atorgada per l'Ajuntament de Granollers, i se li fa un requeriment 
a l'entitat a fi que presenti justificació econòmica, com a mínim, del doble de la quantitat atorgada 
(15.383,12 €).

7777....    En data 12 de febrer de 2014 (Registro General del Ministerio del Interior) i 17 de febrer de 2014 
(Ajuntament de Granollers, núm. d'entrada 2.877), la Asociación Global Humanitaria presenta la 
relació i les factures complementàries. Amb aquesta documentació, l'import justificat és de 16.281,83 
€, superior al doble de la subvenció atorgada

8888....    Vist l'informe emès en data 26 d'agost de 2014, pel tècnic mitjà de Participació i Relacions 
Ciutadanes, Joan Carles Cusell, que justifica la procedència d'aprovar la justificació del projecte 
"Construcción de la Escuela Primaria en Bodouakro (Costa d'Ivori)", 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:

 Núm.   
entrada

            Entitat        Projecte   Municipi/
zona

            País Subvenció 
atorgada

3966 Asociación Global 
Humanitaria

Construcción Escuela 
Primaria

Bodouakro Costa d'Ivori 7.691,56 €

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics
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- 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 .

- Article 5.2 de les bases específiques que regeixen la convocatòria de subvencions de Cooperació i 
Solidaritat, corresponents a l'any 2011, aprovades per la Junta de Govern Local del dia 27 de 
desembre de 2010 i publicades en el BOPB del dia 31 de gener de 2011, pel que fa al termini i forma 
de justificació del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir .

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 .-.-.-.-PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Aprovar la justificació de la subvenció atorgada per acord de Junta de Govern Local, 
de data 5 de setembre de 2011, en el marc de la convocatòria de Cooperació i Solidaritat per a la 
concessió de subvencions per a l'any 2011, en els termes que s'indiquen a continuació:

 Núm.   
entrada

            Entitat        Projecte   Municipi/
zona

            País Subvenció 
atorgada

3966 Asociación Global 
Humanitaria

Construcción Escuela 
Primaria

Bodouakro Costa d'Ivori 7.691,56 €

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

7777).-).-).-).-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 LA FUNDACIÓ JOSEP COMAPOSADAATORGADA A LA FUNDACIÓ JOSEP COMAPOSADAATORGADA A LA FUNDACIÓ JOSEP COMAPOSADAATORGADA A LA FUNDACIÓ JOSEP COMAPOSADA    ----    SINDICALISTES SOLIDARIS PER ALSINDICALISTES SOLIDARIS PER ALSINDICALISTES SOLIDARIS PER ALSINDICALISTES SOLIDARIS PER AL    
""""PROGRAMA DE FORMACIÓ I DPROGRAMA DE FORMACIÓ I DPROGRAMA DE FORMACIÓ I DPROGRAMA DE FORMACIÓ I D''''INSERCIÓ DEL MERCAT DE TREBALL PER ALS JOVES DE LAINSERCIÓ DEL MERCAT DE TREBALL PER ALS JOVES DE LAINSERCIÓ DEL MERCAT DE TREBALL PER ALS JOVES DE LAINSERCIÓ DEL MERCAT DE TREBALL PER ALS JOVES DE LA    
WILAYA DE TETUANWILAYA DE TETUANWILAYA DE TETUANWILAYA DE TETUAN ,,,,    MARROCMARROCMARROCMARROC    ((((2012201220122012----2016201620162016)")")")"

1111....    En sessió de data 31 de juliol de 2012, 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.   
reg.

            Entitat        Projecte   Municipi/zona             País  Import 

4192 Fundació Josep 
Comaposada - 

Sindicalistes Solidaris

Programa de formació i 
d'inserció al mercat de 

treball dels joves

Wilaya de 
Tetuan

Marroc 13.471,03 €

2222.... L'article 10.1 de les bases convocatòria de subvencions de cooperació i solidaritat  2012 preveia que 
la justificació dels projectes de cooperació 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 2012 
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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 19 de desembre de 2012 i número de registre 23.232, Javier Martínez Villarreal, com a 
subdirector de la Fundació Josep Comaposada - Sindicalistes Solidaris va presentar reformulació del 
pressupost base del projecte "Programa de formació i d'inserció al mercat de treball per als joves de la 
wilaya de Tetuan 2012-2016, fase 2012-2013".

5555....    En relació amb la petició de reformulació presentada per la Fundació Josep Comaposada - 
Sindicalistes Solidaris, la Junta de Govern Local del dia 30 de juliol de 2013, va prendre l'acord 
següent:

"PRIMER.- Aprovar  la modificació del pressupost  base del projecte "Programa de formació i d'inserció al mercat 
de treball per als joves de la wilaya de Tetuan 2012-2016, fase 2012-2013", que s'estableix en 163.633,59 €, 
subvencionat en la convocatòria 2012, per import de 13.471,03 €, a la Fundació Josep Comaposada - 
Sindicalistes Solidaris."

6666....    En data 8 de novembre de 2013 i número de registre 20.609, Javier Martínez Villarreal, en qualitat 
de subdirector de la Fundació Josep Comaposada - Sindicalistes Solidaris, amb NIF G59936336 i 
número de registre 375, va presentar l'informe final del projecte "Programa de formació i d'inserció al 
mercat de treball per als joves de la wilaya de Tetuan 2012-2016, fase 2012-2013", que comprèn la 
documentació següent:

a) Memòria tècnica final del projecte subvencionat, que s'ajusta a la sol·licitud reformulada, i que 
inclou síntesi del projecte, valoració del projecte executat i observacions, seguiment tècnic, 9 annexos 
i material gràfic; 
b) Informe econòmic final, que consta de
-relació de transferències realitzades per al projecte, com també operacions de canvi realitzades
-relació de finançadors amb les aportacions, per partides;
-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.

7777. Vist l'informe emès pel tècnic mitjà de Participació i Relacions Ciutadanes, Joan Carles Cusell, que 
justifica la procedència d'aprovar la justificació del projecte  "Programa de formació i d'inserció al 
mercat de treball per als joves de la wilaya de Tetuan 2012-2016, fase 2012-2013", 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:

Núm.   
entrada

            Entitat        Projecte   Municipi/zona             País  Import 

4192 Fundació Josep 
Comaposada - 

Sindicalistes Solidaris

Programa de formació i 
d'inserció al mercat de 

treball dels joves

Wilaya de 
Tetuan

Marroc 13.471,03 €

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.



9

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 2012, aprovades per la Junta de Govern Local del dia 25 de gener de 2012 i 
publicades en el BOPB del dia 9 de febrer de 2012, 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 
31 de juliol de 2012, en el marc de la convocatòria de Cooperació i Solidaritat per a la concessió de 
subvencions per a l'any 2012, modificat per la Junta de Govern Local de 30 de juliol de 2013, en els 
termes que s'indiquen a continuació:

Núm.   
entrada

            Entitat        Projecte   Municipi/zona             País  Import 

4192 Fundació Josep 
Comaposada - 

Sindicalistes Solidaris

Programa de formació i 
d'inserció al mercat de 

treball dels joves

Wilaya de 
Tetuan

Marroc 13.471,03 €

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

8888).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITSDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITSDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITSDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS    
DE LES OBLIGACIONS AMB EL CONSORCI PER A LA DEFENSA DE LA CONCA DEL RIUDE LES OBLIGACIONS AMB EL CONSORCI PER A LA DEFENSA DE LA CONCA DEL RIUDE LES OBLIGACIONS AMB EL CONSORCI PER A LA DEFENSA DE LA CONCA DEL RIUDE LES OBLIGACIONS AMB EL CONSORCI PER A LA DEFENSA DE LA CONCA DEL RIU    
BESÒSBESÒSBESÒSBESÒS,,,,    EN MATÈRIA DE TREBALLS DE RENOVACIÓ DE LA XARXA DE CLAVEGUERAMEN MATÈRIA DE TREBALLS DE RENOVACIÓ DE LA XARXA DE CLAVEGUERAMEN MATÈRIA DE TREBALLS DE RENOVACIÓ DE LA XARXA DE CLAVEGUERAMEN MATÈRIA DE TREBALLS DE RENOVACIÓ DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM    
MUNICIPALMUNICIPALMUNICIPALMUNICIPAL,,,,    MESOS DE MARÇ A JUNY DEMESOS DE MARÇ A JUNY DEMESOS DE MARÇ A JUNY DEMESOS DE MARÇ A JUNY DE     2014201420142014....

 El Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs va presentar  la memòria valorada "anàlisi de 
l'estat de la xarxa de clavegueram existent al carrer de Montcada del municipi de Granollers", d'acord 
amb el llista de preus unitaris i el plec de condicions tècniques contemplats en la delegació de 
competències aprovada pel Ple de l'Ajuntament en data 29 d'octubre de 2013, per un import total de 
25.345,83 € (IVA inclòs).

El tècnic municipal responsable del Servei de clavegueram, en data 31 de març de 2014,  va 
comunicar al Consorci la conformitat amb el pressupost  i en va ordenar la seva execució .

En data 30 de juny de 2014, el Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs ha presentat 
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factura per un import total de 24.915,98 €, més 5.232,36 € d'IVA,  que fan un total de 30.148,34 €: 
número de factura 344/14

El Consorci per a la Defensa de la conca del riu Besòs  ha presentat en data 30 de juny de 2014, 
factures relatives a les certificacions de diversos treballs menors de reposició i millora d'elements de 
la xarxa de clavegueram efectuats durant els mesos de març a juny de 2014, per import de 8.610,10 € 
més 1.808,12 € d'IVA , que fan un total de 10.418,22 €: numero de factura 337/14

Consten a l'expedient administratiu l'informe emès pel cap del Serveis Municipals, en data 20 de 
setembre de  2014 en el que s'indiquen i justifiquen els motius pels quals la tramitació de la despesa 
no ha seguit el procediment legalment establert i en el que queda acreditat que l 'objecte de la despesa 
ha estat efectivament realitzat a plena satisfacció del servei municipal .

En concret, en aquest informe s'indica que:

-  En data 7 de juliol de 2014, el tècnic municipal responsable del servei de manteniment de 
clavegueram va emetre informe favorable al reconeixement de l'obligació a l'execució dels treballs 
relacionats a la factura presentada pel Consorci en data 30 de juny de 2014, per import de 10.418,22 
€.

- En data 7 de juliol de 2014,  el tècnic municipal responsable del servei de clavegueram, va emetre 
informe relatiua a la diferència de  4.802,51 € (IVA inclòs) entre el pressupost inicial i l 'import certificat, 
essent aquesta deguda a majors amidaments justificats en algunes de les partides del pressupost 
inicial:

- partides de demolició de paviments, excavació del terreny, transport de terres i runes, �

repàs i piconatge de sòl de rasa, rebliment i piconatge de rasa i reposició de paviments, 
tant de calçada com de vorera; incrementats perquè es van trobar zones de sota l'asfalt o 
la vorera buides de terres i necessitades d'un tractament de demolició, excavació, 
rebliment, compactació i repavimentació addicionals.
- partida de subministrament i col·locació de tub de PVC de DN315 mm incrementat en �

3,10 metres més.
- partides de formació de cubeta, brocal, bastiment i tapa circular per a l'execució de pou �

de registre incementat en 1 unitat més

- En el pressupost de l'Ajuntament no s'havia consolidat el finançament amb la contractació del crèdit 
corresponent   per a la realització d'inversions en temes de renovació de la xarxa de clavegueram, en 
les dates que es van executar els treballs de reposició i millora d'elements de la xarxa de 
clavegueram.

La intervenció municipal ha pogut verificar que les factures presentades no han estat tramitades 
seguint el procediment legalment establert i per la qual cosa no pot tramitar-se el corresponent 
reconeixement ordinari de l'obligació.

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

Es comprova l'existència de crèdit suficient i adequat al pressupost de l'exercici corrent, d'acord amb 
els documents comptable 201400050728 i 201400050727 que s'adjunten a l'expedient, en la partida 
H311.16120.61904 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

I. De conformitat amb l'acord de Ple de data 29 d'octubre de 2013, de  delegació de les competències  
favor del Consorci per a la defensa de la Conca del riu Besòs, en matèria de manteniment de la xarxa 
de clavegueram municipal i altres treballs complementaris :

- Clàusula D.1  Obres de conservació i manteniment - Es tracta d'obres que tenen per objecte 
solucionar el deteriorament de les instal·lacions que es produeix pel pas del temps o pel seu ús 



11

natural, i seran aquelles reconegudes d'acord amb la classificació establerta en el ROAS
Aquestes obres hauran de disposar d'un pressupost , i si s'escau la documentació tècnica 

corresponent; i el cost màxim per a cadascuna d'aquestes obres serà inferior a 50.000 € més l'IVA 
corresponent, que seran presentats pels Tècnics del Consorci,prèvia conformitat per part del 
Responsable del Servei i validats pel Regidor Delegat  .
 -  Clàusula  D. 2. Obres de reparacions menors - Són les petites obres i/o treballs necessaris per 
a reparar un dany produït per causes fortuïtes o accidentals que no afecten fonamentalment 
l'estructura de la resistència, la sustentació, la seguretat de les instal·lacions, ni suposen alteració del 
volum, i no revesteixen complexitat tècnica constructiva  que no requereixen de cap Memòria valorada 
o Projecte constructiu, d'acord amb la classificació establerta en el ROAS
-  Clàusula D. 3 Procediment - Per tal d'agilitzar la resolució de problemes en la xarxa de 
claveguerm i garantir una actuació eficient, un cop analitzada, per part d'ambdues parts, la necessitat 
de l'execució de les obres (incloses en el punt 1 i 2), el Consorci elaborarà un pressupost , i si s'escau, 
redactarà la corresponent documentació tècnica que li adjuntarà i presentarà al Registre General de 
l'Ajuntament. 
El cost per l'execució de l'obra inclourà l'elaboració dels pressupostos i la redacció de la 
documentació tècnica corresponent.

El tècnic responsable del Servei procedirà a donar conformitat al pressupost i la documentació 
adjunta, amb el vist-i-plau del Regidor delegat. Tot seguit és farà la previsió d'aquesta despesa 
mitjançant  la tramitació del document comptable “AD”, essent sempre necessari disposar de la 
consignació pressupostària corresponent per a la seva execució .

Acabades les obres el Consorci presentarà la corresponent factura i certificació, al Registre de 
factures de l'Ajuntament, que posteriorment serà aprovada i reconeguda l'obligació per part de la Junta 
de Govern Local, previ informe favorable del tècnic responsable del Servei .

II. 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.

III. 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 l' obligació amb el  CONSORCI PER A LA 
DEFENSA DE LA CONCA DEL RIU BÈSOS,  - CIF P5800014B,  en la relació  a diversos treballs 
menors de reposició i millora d'elements de la xarxa de clavegueram: c. Guayaquil, número 30; c. 
corró, 145; c. Tres Torres, escomesa clavegueram Escola Municipal del Treball; c. Joan Prim a 
l'alçada de l'església dels Franciscans  i carretera de Caldes, per un import de 10.418,22 euros i als 
treballs de renovació de la claveguera general del carrer de Montcada, per un import de 30.148,34 €.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació amb el Consorci per a la Defensa de la conca del 
riu Besòs,    amb càrrec a la  partida 2014 H311.16120.61904, per import de:

 - 10.418.,22 euros - operació comptable 201400050728, 
 - 30.148,34 euros - operació comptable 201400050727

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Notificar aquest acord al Consorci per a la defensa de la Conca del riu Besòs .

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A INICIAR LDICTAMEN RELATIU A INICIAR LDICTAMEN RELATIU A INICIAR LDICTAMEN RELATIU A INICIAR L''''EXPEDIENT LICITATORIEXPEDIENT LICITATORIEXPEDIENT LICITATORIEXPEDIENT 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 SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL PER APARTICULARS PER  AL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL PER APARTICULARS PER  AL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL PER APARTICULARS PER  AL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL PER A    
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DIVERSOS EDIFICIS I INSTAL·LACIONS DE LDIVERSOS EDIFICIS I INSTAL·LACIONS DE LDIVERSOS EDIFICIS I INSTAL·LACIONS DE LDIVERSOS EDIFICIS I INSTAL·LACIONS DE L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS,,,,    PATRONATPATRONATPATRONATPATRONAT    
MUNICIPAL DEL MUSEU I GRANOLLERS AUDIOVISUAL PER A LMUNICIPAL DEL MUSEU I GRANOLLERS AUDIOVISUAL PER A LMUNICIPAL DEL MUSEU I GRANOLLERS AUDIOVISUAL PER A LMUNICIPAL DEL MUSEU I GRANOLLERS AUDIOVISUAL PER A L''''ANYANYANYANY    2015201520152015,,,,        MITJANÇANTMITJANÇANTMITJANÇANTMITJANÇANT     
PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA  I TRAMITACIÓPROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA  I TRAMITACIÓPROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA  I TRAMITACIÓPROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA  I TRAMITACIÓ    
ORDINÀRIAORDINÀRIAORDINÀRIAORDINÀRIA ....

Vist l'informe de data 22 de juliol de 2014 emès pel cap de Serveis Municipals pel qual es justifica la 
necessitat d'iniciar expedient licitatori per a procedir a l 'adjudicació del subministrament de gas natural 
per a diversos edificis i instal.lacions de l'Ajuntament de Granollers, Patronat Municipal del Museu i 
Granollers Audiovisual a continuació indicats :

EnsEnsEnsEns CIFCIFCIFCIF
AJUNTAMENT DE GRANOLLERS P0809500B
PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU P5809506H
GRANOLLERS AUDIOVISUAL, SL B65237877

per a 12 mesos  amb efectes des de l'1 de gener de 2015 fins al 31 de desembre de 2015 i amb 
possibilitat de pròrroga de 12 mesos més i un pressupost màxim de 301.735,01 euros més 63.364,35 
euros d'IVA (21%) , el que fa un total de 365.099, 36 euros.

Els subministraments es classifiquen en funció del grup tarifari corresponent als peatges d'accés a 
xarxes de conducció de gas amb pressió de disseny inferior o igual a  4 bar. S'estableixen quatre grups 
en funció del consum anual:

Tarifa 3.1 Consum inferior o igual a 5.000 kWh/any

Tarifa 3.2 Consum superior a 5.000 kWh/any i inferior o igual a 50.000 kWh/any

Tarifa 3.3 Consum superior a 50.000 kWh/any i inferior o igual  a 100.000 kWh/any

Tarifa 3.4 Consum superior a 100.000 kWh/any

L'empresa GRANOLLERS AUDIOVISUAL,SL és un en depenent de l'Ajuntament de Granollers i 
aquest en controla la seva gestió. Per tant, també aquesta empresa forma part d'aquest contracte 
donat que ha acceptat acollir-se a ell.

El pressupost tipus o preu màxim de la totalitat de la contractació en el període executiu de 12 mesos 
és  de 301.735,01 euros més 63.364,35 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 
365.099,36  euros i compren:

Entitat Terme variable d'energia
Import € (IVA exclòs)

Altres conceptes e
impostos regulats (€)

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS 240.988,00 46.336,99
PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU 1.955,50 246,68
GRANOLLERS AUDIOVISUAL,SL 9.850,16 2.357,68
TOTALS PARCIALS 252.793,66 48.941,35
TOTAL CONTRACTE 301.735,01

Terme variable d'energia: Es el preu global on cada licitador farà la seva proposta en funció dels preus 
unitaris oferts  PO x per tarifa
Altres conceptes e impostos regulats: L'impost especial sobre hidrocarburs o altres impostos que es 
determinin en cada moment pels organismes reguladors, el terme fix, el lloguer d'equips de mesura, 
així com qualsevol altre concepte legalment establert . Actualment aquests imports només depenen del 
consum (Mwh) i de la TARIFA d'accés, per aquest motiu i pel fet de ser 100% regulats,    no seranno seranno seranno seran    
objecte de oferta per part dels licitadorsobjecte de oferta per part dels licitadorsobjecte de oferta per part dels licitadorsobjecte de oferta per part dels licitadors ....

Els preus unitaris de sortida del terme variable d 'energia són els següents:
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Tarifa d'accés €/MWh (IVA exclòs)
3.1 57,508
3.2 50,789
3.3 53,762
3.4 50,757

A continuació es detalla el pressupost de licitació per a cada entitat  ,  tarifa  i anualitat, incloent tots els 
conceptes objecte de facturació abans esmentats:

     AJUNTAMENT DE GRANOLLERS CIF: P0809500B

2015201520152015 2016201620162016    ((((en cas de pròrrogaen cas de pròrrogaen cas de pròrrogaen cas de pròrroga ))))Tarifa
Preu global
del terme
variable

d'energia

Altres
conceptes
i impostos
regulats

IVA 21% TOTAL Preu global
del terme
variable

d'energia

Altres
conceptes
i impostos
regulats

IVA 21% TOTAL

3.1 1.049,85 399,70 304,40 1.753,95 1.049,85 399,70 304,40 1.753,95
3.2 18.359,56 2.996,54 4.484,78 25.840,88 18.359,56 2.996,54 4.484,78 25.840,88
3.3 39.550,57 9.984,14 10.402,29 59.937,00 39.550,57 9.984,14 10.402,29 59.937,00
3.4 182.028,02 32.956,61 45.146,77 260.131,40 182.028,02 32.956,61 45.146,77 260.131,40

TOTALS 240.988,00 46.336,99 60.338,24 347.663,23 240.988,00 46.336,99 60.338,24 347.663,23
TOTAL PERÍODE EXECUTIU 287.324,99 + 60.338,24 d'IVA= 347.663,23 €
TOTAL PERÍODE EXECUTIU+ PRORROGA 574.649,98 + 120.676,48 d'IVA = 695.326,46 €

PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU CIF :P5809506H
2015 2016 ( en cas de pròrroga)Tarifa

Preu 
global del 

terme 
variable 

d'energia

Altres 
conceptes 
i impostos 
regulats

IVA 21% TOTAL Preu 
global del 

terme 
variable 

d'energia

Altres 
conceptes 
i impostos 
regulats

IVA 21% TOTAL

3,2 1.955,50 246,68 462,46 2.664,64 1.955,50 246,68 462,46 2.664,64
TOTALS 1.955,50 246,68 462,46 2.664,64 1.955,50 246,68 462,46 2.664,64

TOTAL PERÍODE EXECUTIU 2.202,18+ 462,46 d'IVA= 2.664,64 €
TOTAL PERÍODE EXECUTIU+ PRÒRROGA 4.404,36+ 924,92 d'IVA =5.329,28 €

GRANOLLERS AUDIOVISUAL,S.L. CIF :B65237877
2015 2016 ( en cas de pròrroga)Tarifa

Preu 
global del 

terme 
variable 

d'energia

Altres 
conceptes 
i impostos 
regulats

IVA 21% TOTAL Preu 
global del 

terme 
variable 

d'energia

Altres 
conceptes 
i impostos 
regulats

IVA 21% TOTAL

3,3 2.514,12 855,87 707,70 4.077,69 2.514,12 855,87 707,70 4.077,69
3,4 7.336,04 1.501,81 1.855,95 10.693,80 7.336,04 1.501,81 1.855,95 10.693,80
TOTALS 9.850,16 2.357,68 2.563,65 14.771,49 9.850,16 2.357,68 2.563,65 14.771,49
TOTAL PERÍODE EXECUTIU 12.207,84 + 2.563,65 d'IVA = 14.771,49 €
TOTAL PERÍODE EXECUTIU +PRÒRROGA 24.415,68 + 5.127,29 d'IVA = 29.542,97 €

Els imports esmentats es consideren com a valor estimatiu , de tal manera que l'Ajuntament no s'obliga 
a exhaurir l'esmentada quantitat, fixant-se el preu en funció dels consums efectuats.

El valor total estimat d'aquesta contractació es calcula en 603.470,02 euros més 126.728,70 euros en 
concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 730.198,72 euros, i compren el període executiu de 12 
mesos més 12 mesos de possible pròrroga de mutu acord i l'import màxim de modificació del 
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contracte (14,134%) segons es detalla a continuació:

Pressupost en període de licitació (1 any): 301.735,01 €
Pròrroga ( 1 any): 301.735,01 €
Modificació 14,134%    42.647,23 €
TOTAL 603.470,02 €

A continuació es detalla la distribució d'imports  per entitats i  partides pressupostàries en període 
executiu:

Entitat Partida Pressupostària Import (IVA inclòs)

H200,92070,22102 1.096,21

H232,33730,22102 17.499,53

H314,92040,22102 31.584,11

H403,23000,22102 7.190,71

H412,32120,22102 133.808,39

H413,32315,22102 308,13

H416,32110,22102 19.173,88

H418,32140,22102 7.272,87

H419,33210,22102 24.580,30

H422,34200,22102 24.448,15

H422,34210,22102 68.635,12

H430,33000,22102 5.947,06

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

H441,33721,22102 6.118,77

TOTAL AJUNTAMENT DE GRANOLLERS 347.663,23

PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU H435,33320,22102 2.664,64

TOTAL PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU 2.664,64

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 subministrament , procediment obert  subjecte a 
regulació harmonitzada , de conformitat amb el que determina l'article 13 en relació amb l'article 15 b) 
del TRLCSP  i tramitació ordinària.

Caldrà dotar de la suficient consignació pressupostària per fer front a la despesa derivada d'aquesta 
contractació  anticipada, 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 .

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.

Atès que el responsable del contracte serà el senyor  Joan Carles Cejalvo, enginyer tècnic de serveis 
municipals de l'Ajuntament de Granollers.

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

Article 9  del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de 
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contractes del sector públic, pel que fa a la qualificació dels contractes de subministrament .

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 15 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.

Disposició addicional segona, apartat 2 de la Llei 2/2014 del 27 de gener, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic, pel que fa al règim de contractacions conjuntes.

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 contractació conjunta del subministrament de gas natural per a diversos edificis i 
instal.lacions de l'Ajuntament de Granollers i entitats adscrites a continuació indicades :

EnsEnsEnsEns CIFCIFCIFCIF
AJUNTAMENT DE GRANOLLERS P0809500B
PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU P5809506H
GRANOLLERS AUDIOVISUAL, SL B65237877

designant a l'Ajuntament com a òrgan de contractació, d'acord amb finançament i condicions 
establertes al plec de clàusules administratives particulars que regula aquest contracte .

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-    Iniciar l'expedient licitatori per al contracte de subministrament de gas natural per a diversos 
edificis i instal·lacions de l'Ajuntament de Granollers, Patronat Municipal del Museu i Granollers 
Audiovisual,SL per a l'exercici 2015 amb possibilitat de pròrroga per 12 mesos més i un import total 
màxim de 301.735,01 euros més 63.364,35 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 
365.099,36  euros  que compren:

Entitat Terme variable d'energia
Import € (IVA exclòs)

Altres conceptes e
impostos regulats (€)

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS 240.988,00 46.336,99
PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU 1.955,50 246,68
GRANOLLERS AUDIOVISUAL,SL 9.850,16 2.357,68
TOTALS PARCIALS 252.793,66 48.941,35
TOTAL CONTRACTE 301.735,01

donades les raons exposades en l'informe tècnic adjunt a aquest acord, a adjudicar per procediment 
obert subjecte a regulació harmonitzada, de conformitat amb els fets i fonaments de dret invocats.

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Autoritzar la despesa de la contractació del subministrament de gas natural per a diversos 
edificis i instal·lacions de l'Ajuntament de Granollers, Patronat Municipal del Museu i Granollers 
Audiovisual,SL, a adjudicar mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada i tràmit 
ordinari pel següent import màxim:

Ajuntament de Granollers: 287.324,98 euros més 60.338,25 euros en concepte d'IVA (21%) el que �

fa un total màxim de 347.663,23 euros
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i una durada de 12 mesos, d'acord amb els imports i partides de l'exercici 2015 a continuació 
indicades:

Entitat Partida Pressupostària Import (IVA inclòs)

H200,92070,22102 1.096,21

H232,33730,22102 17.499,53

H314,92040,22102 31.584,11

H403,23000,22102 7.190,71

H412,32120,22102 133.808,39

H413,32315,22102 308,13

H416,32110,22102 19.173,88

H418,32140,22102 7.272,87

H419,33210,22102 24.580,30

H422,34200,22102 24.448,15

H422,34210,22102 68.635,12

H430,33000,22102 5.947,06

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

H441,33721,22102 6.118,77

TOTAL AJUNTAMENT DE GRANOLLERS 347.663,23

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.-    Indicar que la despesa corresponent al contracte de subministrament de gas natural per als 
diversos edificis i instal·lacions adscrits o titularitat de la resta d'entitats que s'inclouen dins la 
contractació conjunta està degudament autoritzada en els termes que s'indiquen a continuació:

Patronat Municipal del Museu de Granollers: 2.202,18 euros més 462,46 euros en concepte d'IVA �

(21%) el que fa un total màxim de 2.664,64 euros
de conformitat amb el document comptable que consten a l'expedient amb càrrec a la partida 
pressupostària    HHHH435435435435....33320333203332033320....22102221022210222102 de l'exercici 2015

Granollers Audiovisual,SL: 12.207,84 euros més 2.563,65 euros en concepte d'IVA (21%) el que �

fa un total màxim de 14.771,49 euros.
de conformitat amb el document d'existència de crèdit emès pel gerent de l'empresa que consta a 
l'expedient.

CINQUÊCINQUÊCINQUÊCINQUÊ.-.-.-.- 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 .

SISÈSISÈSISÈSISÈ.-.-.-.- 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 les partides indicades    en el tercer i quart 
punt d'aquest acord.

SETÈSETÈSETÈSETÈ.-.-.-.-    Indicar que la despesa corresponent al contracte de subministrament de gas natural per als 
diversos edificis i instal·lacions adscrits o titularitat de la resta d'entitats que s'inclouen dins de la 
contractació conjunta es dotarà degudament al pressupost ordinari d'aquestes entitats en els termes 
que s'indiquen a l'escrit que conste a l'expedient administratiu.

VUITÈVUITÈVUITÈVUITÈ.-.-.-.- 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.

NOVÈNOVÈNOVÈNOVÈ.... Designar com a responsables del contracte al  senyor  Joan Carles Cejalvo , enginyer tècnic de 
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serveis municipals de l 'Ajuntament de Granollers.

DESÈDESÈDESÈDESÈ.-.-.-.-    Notificar a l'Àrea de Govern i Economia 

APROVAT PER UNANIMITAT
 

10101010).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR A LDICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR A LDICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR A LDICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR A L''''EMPRESA SOREA SA  A LA INSTAL·LACIÓ DEEMPRESA SOREA SA  A LA INSTAL·LACIÓ DEEMPRESA SOREA SA  A LA INSTAL·LACIÓ DEEMPRESA SOREA SA  A LA INSTAL·LACIÓ DE    
NOVA CANONADA DE FOSA DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ DNOVA CANONADA DE FOSA DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ DNOVA CANONADA DE FOSA DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ DNOVA CANONADA DE FOSA DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ D''''AIGUA POTABLE AL CARRERAIGUA POTABLE AL CARRERAIGUA POTABLE AL CARRERAIGUA POTABLE AL CARRER    
CATALUNYACATALUNYACATALUNYACATALUNYA,,,,    ENTRE ELS CARRERS DE LA MURALLA I DE TORRAS I BAGESENTRE ELS CARRERS DE LA MURALLA I DE TORRAS I BAGESENTRE ELS CARRERS DE LA MURALLA I DE TORRAS I BAGESENTRE ELS CARRERS DE LA MURALLA I DE TORRAS I BAGES,,,,        AMB MOTIU DEAMB MOTIU DEAMB MOTIU DEAMB MOTIU DE    
LES OBRES DE REMODELACIÓ DLES OBRES DE REMODELACIÓ DLES OBRES DE REMODELACIÓ DLES OBRES DE REMODELACIÓ D ''''AQUEST TRAMAQUEST TRAMAQUEST TRAMAQUEST TRAM

Es disposa del pressupost presentat per la companyia concessionària del servei municipal 
d’abastament d’aigua potable, SOREA, per a la instal·lació de nova canonada de fosa dúctil de la 
xarxa de distribució d'aigua potable amb motiu de les obres de remodelació a plataforma única del 
carrer Catalunya, des del carrer de la Muralla fins al carrer de Torras i Bages .

La instal·lació de noves canonades de fosa dúctil  permet reduir molt el risc d’avaries en la xarxa de 
distribució d’aigua potable, més quan en el tram afectat s'hi van a executar treballs d'enderroc, 
excavació, moviments  de terres i repavimentació d'una certa envergadura; a  la vegada que permet  
augmentar la vida útil de les instal·lacions , i millorar la gestió d’aquest recurs. 

El  pressupost aportat per SOREA SA puja a la quantitat de 11111111....585585585585,,,,26262626    €€€€ i preveu bàsicament el 
subministrament i col·locació de:
• 90 m de nova canonada de fosa dúctil de DN-100 mm per sota el nou paviment d'aquest tram de 
carrer.

Aquest pressupost inclou  el subministrament  i instal·lació de valvuleria, marcs i tapes d'arquetes 
necessàries; així com les corresponents connexions a la xarxa existent .

Aquest pressupost no  inclou cap treball d'obra civil,  atès que són contemplats dins les previsions 
generals del projecte de remodelació del c. Catalunya a plataforma única.

En data 24 de juliol de 2014, l'enginyer tècnic de Serveis Municipals, ha emès informe favorable a 
aquesta instal·lació, en la qual s'apliquen els nous preus modificats del Quadre de Preus d'obra civil 
per a les obres a càrrec del concessionari, i que queden contemplats per la clàusula sisena de 
l'addenda al contracte.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

D'acord amb la clàusula 6a  de l'addenda al contracte de gestió del servei municipal de 
subministrament d'aigua de Granollers per a la modificació de l'estructura tarifaria del servei i 
l'actualització dels preus d'obra de les inversions i de les escomeses i comptadors, aprovat pel Ple de 
l'Ajuntament en data 31 de juliol de 2012: 

"Per tal de fer front al manteniment preventiu de la xarxa de distribució, la qual està arribant al 
final de la seva vida útil en deteminades zones del municipi de Granollers,  l’Ajuntament de 
Granollers i SOREA acorden fer una dotació específica per valor de 110.000,00 euros/any que 
passarà a incrementar la partida de "material de conservació i treballs a tercers"

L'aplicació efecteiva d'aquesta dotació serà degudament justificada anualment per part de 
SOREA, i s'adaptarà a les necessitats reals del Servei."isió.

Els preus unitaris aplicats al pressupost són els contemplats per la Clàusula setena  (Annex núm. 2) de 
l'Addenda al contracte aprovada pel Ple en data 31 de juliol de 2012.

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 a l'empresa SOREA SA  a la instal·lació de canonada de fosa dúctil al carrer  
Catalunya, des del carrer de la Muralla fins al carrer de Torras i Bages.  per un import de 11.585,26 € 
d'acord amb el que s'estableix a la clàusula sisena "Materials de Conservació i treballs de tercers" de 



18

l'addenda al contracte de gestió del servei municipal de subministrament d'aigua de Granollers 
aprovat pel Ple de 31 de juliol de 2012.

SEGONSEGONSEGONSEGON -   Comunicar a  Sorea, que al finalitzar l'obra haurà de presentar una relació detallada i 
valorada de les unitats d'obra efectivament executades conformada pel tècnic municipal

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-  Comunicar a Sorea que haurà de coordinar la realització dels treballs amb l'empresa que 
resulti adjudicatària d eles obres de remodelació a plataforma única del tram del c. Catalunya, per tal 
d'optimitzar els recursos i mitjans emprats, així com minimitzar al màxim possible les molèsties als 
veïns de la zona i reduir la durada total dels diferents treballs a la zona .

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.-     Notificar aquest acord a Sorea SA.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

11111111).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA PARADADICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA PARADADICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA PARADADICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA PARADA    1086108610861086    DEL MERCATDEL MERCATDEL MERCATDEL MERCAT    
SETMANAL DEL DIJOUSSETMANAL DEL DIJOUSSETMANAL DEL DIJOUSSETMANAL DEL DIJOUS

En data 19 de setembre de 2014, la senyora Micaela Girabell Díaz,   amb NIF 47170906E,  titular de la 
parada número 1086 del mercat setmanal del dijous, de 4 metres lineals, per a la venda de calçats,   
ha presentat una sol·licitud de traspàs de la parada a favor de la senyora  Lourdes Giménez Font , amb  
NIF 34747105Q.

La senyora  Lourdes Giménez Font compleix tots els requisits que es detallen en l'article 15 del 
Reglament dels mercats setmanals de Granollers per tal de poder-se traspassar la parada: es troba al 
corrent de pagament de la taxa del mercat, i presenta la documentació acreditativa de la seva baixa 
per cessament de l'activitat de venda ambulant per motius de salut.

La senyora Lourdes Giménez Font ha adjuntat a la seva sol·licitud la documentació acreditativa de 
condició de marxant.

L'import de la taxa per la transmissió de l'activitat comercial no sedentària és de 600,00 € per metre 
lineal de parada (OF 2.16 epígraf 6)

parada 1086 4 ml * 600,00 € = 2.400,00 €

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

Article 15 del Reglament del Mercats Setmanals de Granollers:
"Les autoritzacions municipals seran transmissibles, amb la comunicació prèvia a l'Ajuntament, pel 
termini que resti de l'autorització o de la pròrroga i amb els drets i deures de l'autorització, en els 
supòsits següents:
a) Per cessament voluntari del titular de l 'activitat
b) Per situacions sobrevingudes, com ara casos d'incapacitat laboral, malaltia o situacions anàlogues, 
degudament acreditades.
El cessionari haurà de complir les condicions necessàries per l'exercici de l'activitat, en la qual va ser 
atorgada l'autorització inicial, tant en la durada com en l'activitat de venda autoritzada"

OF 2.16 Taxa per l'ocupació de béns de domini públic amb llocs de venda i publicitat - epígraf 6- Llocs 
de venda al mercat del dijous.
d) Transmissió de l'activitat comercial de venda no sedentària, per metre lineal 600,00 €:
1. A un treballador amb una antiguitat mínima de 2 anys, per metre lineal 300,00 €
2. Entre familiars de primer grau d'afinitat, per metre lineal 150,00 €
3. Entre familiars de segon grau de consanguinitat, per metre lineal 150,00 €
4. Entre cònjuges i familiars de primer grau de consanguinitat , per metre lineal exempts
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Es proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern Local ::::    

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-  Autoritzar el traspàs de la parada número 1086 del mercat setmanal del dijous, de 4 ml, per a 
la venda de calçat,   de la qual és titular la senyora Micaela Girabell Díaz ,  amb NIF 47170906E,

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Atorgar la llicència per a la venda de roba infantil en el mercat setmanal del dijous, a la 
parada 1086 de 4 ml, a la senyora  Lourdes Giménez Font, amb  NIF  34747105Q. pel  període restant 
de la llicència de venda no sedentària, que és fins el dia 5 d'octubre de 2025.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-  Liquidar a la senyora Lourdes Giménez Font la taxa per transmissió de l'activitat comercial 
de venda no sedentària prevista per l'Ordenança Fiscal 2.16 epígraf 6:

parada 1086 4 ml * 600,00 € = 2.400,00 €

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Notificar aquest acord a la senyora Micaela Girabell Díaz  i a la senyora Lourdes Giménez 
Font..

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

Si opteu per la interposició del recurs de reposició en via administrativa, transcorregut un mes des de 
la seva interposició sense que hagi estat resolt, s'entendrà desestimat per silenci administratiu i a 
partir de l'endemà podrà ésser interposat recurs contenciós administratiu davant els jutjats 
contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de sis mesos . 
No obstant això, podreu exercitar qualsevol altra acció si ho considereu convenient .

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.- Contra la liquidació: Contra aquest acte administratiu es podrà interposar recurs de reposició 
davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció 
d'aquesta notificació. 

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

12121212).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA PARADADICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA PARADADICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA PARADADICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA PARADA    1428142814281428    DEL MERCATDEL MERCATDEL MERCATDEL MERCAT    
SETMANAL DEL DIJOUSSETMANAL DEL DIJOUSSETMANAL DEL DIJOUSSETMANAL DEL DIJOUS

En data 24 de juliol de 2014, el senyor Mohamed Chamlal Laghmiri,  amb NIF 47273927A,  titular de la 
parada número 1428 del mercat setmanal del dijous, de 4 metres lineals, per a la venda de 
marroquineria,   ha presentat una sol·licitud de traspàs de la parada a favor del seu fill Redouan 
Chamlal Mallach, amb  NIF 47331804N.

El senyor  Mohamed Chamlal Laghmiri compleix tots els requisits que es detallen en l'article 15 del 
Reglament dels mercats setmanals de Granollers per tal de poder-se traspassar la parada: es troba al 
corrent de pagament de la taxa del mercat, i presenta la documentació acreditativa de la seva baixa 
per cessament de l'activitat de venda ambulant per jubilació.

El senyora Redouan Chamlal Mallach ha adjuntat a la seva sol·licitud la documentació acreditativa de 
condició de marxant.
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Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

Article 15 del Reglament del Mercats Setmanals de Granollers:
"Les autoritzacions municipals seran transmissibles, amb la comunicació prèvia a l'Ajuntament, pel 
termini que resti de l'autorització o de la pròrroga i amb els drets i deures de l'autorització, en els 
supòsits següents:
a) Per cessament voluntari del titular de l 'activitat
b) Per situacions sobrevingudes, com ara casos d'incapacitat laboral, malaltia o situacions anàlogues, 
degudament acreditades.
El cessionari haurà de complir les condicions necessàries per l'exercici de l'activitat, en la qual va ser 
atorgada l'autorització inicial, tant en la durada com en l'activitat de venda autoritzada"

OF 2.16 Taxa per l'ocupació de béns de domini públic amb llocs de venda i publicitat - epígraf 6- Llocs 
de venda al mercat del dijous.

4. Entre cònjuges i familiars de primer grau de consanguinitat , per metre lineal exempts

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-  Autoritzar el traspàs de la parada número 1428 del mercat setmanal del dijous, de 4 ml, per a 
la venda de marroquinerria,   de la qual és titular el senyor Mohamed Chamlal Laghmiri,  amb NIF 
47273927A, 

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Atorgar la llicència per a la venda de marroquineria en el mercat setmanal del dijous, a la 
parada 1428 de 4 ml, al senyor Redouan Chamlal Mallach,  amb  NIF  47331804N. pel  període restant 
de la llicència de venda no sedentària, que és fins el dia 5 d'octubre de 2025.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Notificar aquest acord al senyor Mohamed Chamlal Laghmiri  i al senyor Redouan Chamlal 
Mallach.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

13131313).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA LIQUIDACIÓ DELS INGRESSOS RECAPTATS ENDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA LIQUIDACIÓ DELS INGRESSOS RECAPTATS ENDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA LIQUIDACIÓ DELS INGRESSOS RECAPTATS ENDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA LIQUIDACIÓ DELS INGRESSOS RECAPTATS EN    
CONCEPTE DE RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATSCONCEPTE DE RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATSCONCEPTE DE RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATSCONCEPTE DE RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS    
DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICADEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICADEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICADEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA    ((((SERVEI DE GRUASERVEI DE GRUASERVEI DE GRUASERVEI DE GRUA) -) -) -) -        MESOS DEMESOS DEMESOS DEMESOS DE    
ABRIL A JUNYABRIL A JUNYABRIL A JUNYABRIL A JUNY     ----        2014201420142014

PRIMER.- La Junta de Govern Local de data 24 d'octubre de 2006, es va acordar realitzar el servei de 
retirada de vehicles de la via pública amb grua municipal mitjançant gestió directa a partir del dia 1 de 
gener de 2007.

SEGON.-  Per acord de Junta de Govern Local de data 21 de gener de 2014, s'encarregava a 
Granollers Promocions els serveis de dipòsit, custòdia, tramitació i assegurança en 30 places 
d'aparcament i, un espai per a motocicletes i ciclomotors a l'aparcament subterrani Can Comas, pels 
vehicles retirats de la via pública amb grua municipal, a favor de la Policia Local de l'Ajuntament de 
Granollers.

TERCER.-  D'acord amb el punt tercer de la part dispositiva de l'acord de data 21/01/14, Granollers 
Promocions lliurarà a l'Ajuntament els ingressos corresponents a la retirada de vehicles, el seu 
pupil·latge, operacions d'enganxament i altres ingressos conseqüència de les funcions realitzades .

 QUART.-  En data  24  de juliol de 2014,  l'inspector en cap de la Policia Local ha emès informe relatiu 
als ingressos  declarats per Granollers Promocions corresponents als mesos d'abril, maig i juny de 
2014, i contrastats amb les BBDD de la policia local i les obrants als llibres de registre del servei de 
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retirada de vehicles amb grua:

Mes
Enganxament

s Turismes
Motociclete

s
Furgonete

s Pupil·latge Total

preu 46,00 € 109,00 € 46,00 € 147,00 € OF. 2.8 

Abril 49 290 3 0 596,80 € 34.598,80 €

Maig 55 300 3 0 1.519,60 € 36.887,60 €

Juny 50 298 2 0 1.017,70 € 36.038,70 €

TOTAL 154 888 8 0 3.134,10 € 107.525,10 €

En la realització del servei hi hagut un cost  de 714,29 € en concepte de despeses financeres -  
comissions, que per  TPV (pagament amb targeta de crèdit) meriten les entitats financeres per al 
cessió i l'ús de l'esmentat maquinari - i, que han estat justificades per Granollers Promocions.

Existeix disposició pressupostària a  la partida H322.13350.22799 - treballs empreses retirada de 
vehicles - operacions comptables 201400070176, 201400070177 i 201400070178.en concepte de de 
despeses financeres  - comissions, que per  TPV (pagament amb targeta de crèdit) meriten les entitats 
financeres per al cessió i l 'ús de l'esmentat maquinari,

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

I. Ordenança Fiscal núm. 2.8 Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament 
o abusivament a la via pública i per retirada de béns mobles de la via pública

II. De conformitat amb l'acord de Junta de Govern de data 21 de gener de 2014,  relatiu a encarregar a 
GRANOLLERS PROMOCIONS S.A. dels serveis de dipòsit, custòdia, tramitació i assegurança en 30 
places d'aparcament i, un espai per a motocicletes i ciclomotors a l'aparcament subterrani Can 
Comas, pels vehicles retirats de la via pública amb grua municipal, a favor de la Policia Local de 
l'Ajuntament de Granollers: "Tercer.- Granollers Promocions lliurarà a l'Ajuntament els ingressos 
corresponents a la retirada de vehicles, el seu pupil·latge, operacions d'enganxament i altres 
ingressos conseqüència de les funcions realitzades ."

III. De conformitat amb l'acord de Junta de Govern de data 21 de gener de 2014,  relatiu a encarregar 
a GRANOLLERS PROMOCIONS S.A. dels serveis de dipòsit, custòdia, tramitació i assegurança en 
30 places d'aparcament i, un espai per a motocicletes i ciclomotors a l'aparcament subterrani Can 
Comas, pels vehicles retirats de la via pública amb grua municipal, a favor de la Policia Local de 
l'Ajuntament de Granollers::::    "Primer.-  Declarar la plurianualitat de l'encàrrec de gestió  a Granollers 
Promocions SA del servei de dipòsit, custòdia, tramitació i assegurança en 30 places d'aparcament i, 
un espai per a motocicletes i ciclomotors a l'aparcament subterrani Can Comas, pels vehicles retirats 
de la via pública amb grua municipal:  
84.000,00 € (exclosos d'IVA) -  7.000,00 euros mensuals per a la gestió del servei
5.000,00 € - en concepte de comissions bancàries - per l'operativa del cobrament de la retirada de 
vehicles"

IV. D'acord amb l'acorde de Junta de Govern Local de data 17 de juny de 2014, pel qual es modificava  
l'encàrrec de gestió realitzat a GRANOLLERS PROMOCIONS S.A. pel servei de dipòsit, custòdia, 
tramitació i assegurança en 30 places d'aparcament i, un espai per a motocicletes i ciclomotors a 
l'aparcament subterrani Can Comas, pels vehicles retirats de la via pública amb grua municipal, a 
favor de la Policia Local de l'Ajuntament de Granollers,  aprovat per acord de Junta de Govern Local 
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de data 21 de gener de 2014, "Primer.- 2.  L'Ajuntament de Granollers aprovarà trimestralment la 
liquidació a Granollers Promocions dels ingressos recaptats en concepte de retirada de vehicles 
abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública."

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-   Aprovar la liquidació dels ingressos recaptats en concepte de retirada de vehicles 
abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública (Servei de grua)- gener a 
març de 2014 - d'acord amb el detall següent:

Mes
Enganxament

s Turismes
Motociclete

s
Furgonete

s Pupil·latge Total

preu 46,00 € 109,00 € 46,00 € 147,00 € OF. 2.8 

Abril 49 290 3 0 596,80 € 34.598,80 €

Maig 55 300 3 0 1.519,60 € 36.887,60 €

Juny 50 298 2 0 1.017,70 € 36.038,70 €

TOTAL 154 888 8 0 3.134,10 € 107.525,10 €

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Imputar  aquest drets reconeguts (107.525,10 €) en l'aplicació d'ingressos del presssupost:  
2014.H320.32600 - Taxa per retirada de vehicles

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Reconèixer l'obligació i el pagament per import de 714,29 € a Granollers Promocions en 
concepte de despeses financeres  - comissions, que per  TPV (pagament amb targeta de crèdit) 
meriten les entitats financeres per al cessió i l'ús de l'esmentat maquinari, d'acord amb el punt primer 
de la part dispositiva de l'acord de Junta de Govern Local de data 21 de gener de 2014 - operacions 
comptables : 201400070176, 201400070177 i 201400070178.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Notificar aquest acord a Granollers Promocions SA i al  Servei de Comptabilitat . 

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

14141414).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE DPROPOSTA RELATIVA A APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE DPROPOSTA RELATIVA A APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE DPROPOSTA RELATIVA A APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE D''''URBANITZACIÓURBANITZACIÓURBANITZACIÓURBANITZACIÓ     
DEL PMU CLAUDEL PMU CLAUDEL PMU CLAUDEL PMU CLAU----7777,,,,    PASSEIG CONCA DEL BESÓSPASSEIG CONCA DEL BESÓSPASSEIG CONCA DEL BESÓSPASSEIG CONCA DEL BESÓS,,,,    CARRER ARENYS I CARRER MANUEL DECARRER ARENYS I CARRER MANUEL DECARRER ARENYS I CARRER MANUEL DECARRER ARENYS I CARRER MANUEL DE    
FALLAFALLAFALLAFALLA,,,,    DE GRANOLLERSDE GRANOLLERSDE GRANOLLERSDE GRANOLLERS

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers, en sessió ordinària celebrada el 8 de juliol de 
2014 va aprovar inicialment el projecte d'urbanització del PMU CLAU-7, Passeig Conca del Besòs, 
carrer Arenys i carrer Manuel de Falla, de Granollers, presentat pel senyor Xavier Mallorquí Gou, en 
representació de la mercantil MALLIGO 2000, SA, amb NIF núm. A-17608928 i domicili social al carrer 
Rafel Savalls, 33 (Polígon Pla de Sant Joan) de Palamós, propietària única de l'esmentat àmbit.

Es va fer públic en el Butlletí Oficial de la Província de 28 de juliol de 2014, en el diari La Vanguardia 
de data 11 de juliol de 2014, en el taulell d'anuncis de l'Ajuntament i en el tauler d'edictes electrònic 
d'aquesta corporació, des del dia 28 de juliol fins el 28 d'agost de 2014 i no s'ha presentat cap 
al·legació. 
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Simultàniament al termini d'exposició al públic es va notificar a les empreses de subministrament de 
serveis afectades. Dins de termini van presentar informe sense prescripcions les companyies 
següents: SOREA i GAS NATURAL Distribución.

Atès que en data 19 de desembre de 2013 ja es va dipositar l'aval per garantir la implantació dels 
serveis i execució de l 'obra d'urbanització del PMU CLAU-7, Passeig Conca del Besòs, carrer Arenys i 
carrer Manuel de Falla, de Granollers es dóna per complerta la condició d'eficàcia de l'executivitat dels 
plans urbanístics derivats i dels projectes d'urbanització d'iniciativa privada, d'acord amb els articles 
107.3 i 106.3 del Text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu  1/2010, 
de 3 d'agost, i modificat per la Llei 2/2012, de 22 de febrer.

Atès allò que disposa l'art.  2 de la Resolució d'Alcaldia núm 673/11, de 11 de juny, quan a la 
Competència de la Junta de Govern Local en l'aprovació dels instruments de planejament de 
desenvolupament del planejament general no expressament atribuïts al Ple, així com els instruments 
de gestió urbanística, i dels projectes d'urbanització complementaris.

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 definitivament el Projecte d'Urbanització del PMU CLAU-7, Passeig Conca del Besòs, 
carrer Arenys i carrer Manuel de Falla, de Granollers, presentat pel senyor Xavier Mallorquí Gou, en 
representació de la mercantil MALLIGO 2000, SA, amb NIF núm. A-17608928 i domicili social al carrer 
Rafel Savalls, 33 (Polígon Pla de Sant Joan) de Palamós, propietària única de l'esmentat àmbit.
Per portar a terme les obres caldrà comunicar-ho i demanar les autoritzacions necessàries als 
diferents organismes amb competències i a les companyies de serveis .

SegonSegonSegonSegon.... Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província .

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

15151515).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ    
DEL PMU CLAUDEL PMU CLAUDEL PMU CLAUDEL PMU CLAU----7777,,,,    PASSEIG CONCA DEL BESÓSPASSEIG CONCA DEL BESÓSPASSEIG CONCA DEL BESÓSPASSEIG CONCA DEL BESÓS,,,,    CARRER ARENYS I CARRER MANUEL DECARRER ARENYS I CARRER MANUEL DECARRER ARENYS I CARRER MANUEL DECARRER ARENYS I CARRER MANUEL DE    
FALLAFALLAFALLAFALLA,,,,    DE GRANOLLERSDE GRANOLLERSDE GRANOLLERSDE GRANOLLERS

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers, en sessió ordinària celebrada el 8 de juliol de 
2014 va aprovar inicialment el projecte de Reparcel·lació del PMU CLAU-7, Passeig Conca del Besòs, 
carrer Arenys i carrer Manuel de Falla, de Granollers, presentat pel senyor Xavier Mallorquí Gou, en 
representació de la mercantil MALLIGO 2000, SA, amb NIF núm. A-17608928 i domicili social al carrer 
Rafel Savalls, 33 (Polígon Pla de Sant Joan) de Palamós, propietària única de l'esmentat àmbit.

Es va fer públic en el Butlletí Oficial de la Província de 28 de juliol de 2014, en el diari La Vanguardia 
de data 11 de juliol de 2014, en el taulell d'anuncis de l'Ajuntament i en el tauler d'edictes electrònic 
d'aquesta corporació, des del dia 28 de juliol fins el 28 d'agost de 2014 i no s'ha presentat cap 
al·legació. 

Atès allò que disposa l'art.  2 de la Resolució d'Alcaldia núm 673/11, de 11 de juny, quan a la 
Competència de la Junta de Govern Local en l'aprovació dels instruments de planejament de 
desenvolupament del planejament general no expressament atribuïts al Ple, així com els instruments 
de gestió urbanística, i dels projectes d'urbanització complementaris.

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 definitivament el Projecte de Reparcel·lació del PMU CLAU-7, Passeig Conca del 
Besòs, carrer Arenys i carrer Manuel de Falla, de Granollers, presentat pel senyor Xavier Mallorquí 
Gou, en representació de la mercantil MALLIGO 2000, SA, amb NIF núm. A-17608928 i domicili social 
al carrer Rafel Savalls, 33 (Polígon Pla de Sant Joan) de Palamós, propietària única de l'esmentat 
àmbit.
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SegonSegonSegonSegon.... Notificar aquest acord a la mercantil MALLIGO 2000, SA i publicar en el Butlletí Oficial de la 
Província, en un diari provincial, amb expressió dels recursos corresponents, en compliment de l'art. 
23 del Reglament de la Llei d'Urbanisme.

TercerTercerTercerTercer .... Indicar a la mercantil MALLIGO 2000, SA que un cop abonada a l'Ajuntament de Granollers la 
quantitat de 364.723,90 euros i guanyada fermesa en via administrativa el projecte de REparcel·lació 
aprovat definitivament es podrà inscriure en el Registre de la Propietat .

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

16161616).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA VENDA DIRECTA DE LES PARCEL·LES SOBRERESPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA VENDA DIRECTA DE LES PARCEL·LES SOBRERESPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA VENDA DIRECTA DE LES PARCEL·LES SOBRERESPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA VENDA DIRECTA DE LES PARCEL·LES SOBRERES    
SSSS4444    I SI SI SI S5555    DEL PROJECTE MODIFICAT DDEL PROJECTE MODIFICAT DDEL PROJECTE MODIFICAT DDEL PROJECTE MODIFICAT D''''ADJUDICACIÓ DE SOBRANTS DE VIALS EN LA ZONAADJUDICACIÓ DE SOBRANTS DE VIALS EN LA ZONAADJUDICACIÓ DE SOBRANTS DE VIALS EN LA ZONAADJUDICACIÓ DE SOBRANTS DE VIALS EN LA ZONA    
DEL PASSEIG DE LA CONCA DEL BESÒS DE GRANOLLERSDEL PASSEIG DE LA CONCA DEL BESÒS DE GRANOLLERSDEL PASSEIG DE LA CONCA DEL BESÒS DE GRANOLLERSDEL PASSEIG DE LA CONCA DEL BESÒS DE GRANOLLERS,,,,    ENTRE EL CARRER DENTRE EL CARRER DENTRE EL CARRER DENTRE EL CARRER D''''ARENYS IARENYS IARENYS IARENYS I    
LLLL''''AVINGUDA ENRIC PRAT DE LA RIBAAVINGUDA ENRIC PRAT DE LA RIBAAVINGUDA ENRIC PRAT DE LA RIBAAVINGUDA ENRIC PRAT DE LA RIBA ,,,,    A LA MERCANTIL AUDENS FOODA LA MERCANTIL AUDENS FOODA LA MERCANTIL AUDENS FOODA LA MERCANTIL AUDENS FOOD ,,,,    SASASASA

L'Ajuntament en ple, en sessió celebrada el 23 de febrer de 2010, va aprovar el Projecte modificat 
d'Adjudicació de sobrants de vials en la zona del Passeig de la Conca del Besòs de Granollers, entre 
la confluència del carrer Arenys i Prat de la Riba, amb una superfície total de 3.445,91 m

2
, redactat pel 

servei d'Urbanisme d'aquesta Corporació, que actualitza el valor d'adjudicació del m
2
 de sòl 

corresponent d'aquestes parcel·les sobreres de vials, que ascendeix a la quantitat de cent setanta 
euros per cada metre quadrat de sòl (170 €/m

2
).

El dia 4 de setembre de 2014, el senyor David Sala Coll, en representació de la mercantil AUDENS 
FOOD, SA, amb domicili social al carrer Jordi Camp, 25, d'aquesta ciutat i amb NIF núm. A08572091, 
com a propietària de la finca confrontant amb les parcel·les senyalades amb els números S4 i S5 del 
projecte, ha presentat instància manifestant el seu interès en adquirir aquestes parcel·les , que tenen la 
següent descripció en el projecte:

Parcel·la SParcel·la SParcel·la SParcel·la S4444.... Superfície: 398,07m
2
. Limita al nord amb línia de 14,06 metres, amb parcel·la sobrera 

S3; al sud amb línia de 9,50 metres, amb parcel·la sobrera S5; a l'est, amb façana de 33,93 metres de 
longitud, amb el pg. de la Conca del Besòs i a l'oest amb línia de 33,80 metres, amb la finca situada al 
passatge Jordi Camp, 5 (ref. cadastral 9966511), propietat d'AUDENS FOOD, SA.
Es valora enEs valora enEs valora enEs valora en     67676767....671671671671,,,,90909090    euroseuroseuroseuros    ((((IVA exclòsIVA exclòsIVA exclòsIVA exclòs ).).).).
 
Parcel·la SParcel·la SParcel·la SParcel·la S5555.... Superfície: 392,39 m

2
. Limita al nord amb línia de 9,50 metres, amb parcel·la sobrera S4; 

al sud amb línia corba, amb la confluència del passeig de la conca del Besòs amb el carrer Vic; a l'est, 
amb el passeig de la conca del Besòs, mitjançant façana recta de 55,60 metres fins a la corba que 
uneix aquest vial amb el carrer Vic; i a oest amb línia de 62,25 metres, amb la finca situada al carrer 
Vic, 17, de ref. cadastral 9965304, propietat d'AUDENS FOOD, SA.
Es valora enEs valora enEs valora enEs valora en     66666666....706706706706,,,,30303030    euroseuroseuroseuros    ((((IVA exclòsIVA exclòsIVA exclòsIVA exclòs ).).).).

D'acord amb el projecte aprovat i amb l'informe emès per la cap de l'Àrea de Territori i Ciutat, el preu 
de venda de la parcel·la senyalada amb el número S4 és de 67.671,90 euros, més 14.211,10 euros en 
concepte del 21% d'IVA, que fa un total de 81.883,00 euros, i el preu de venda de la parcel·la S5 és de 
66.706,30 euros, més 14.008,32 euros en concepte del 21% d'IVA, que fa un total de 80.714,62 euros, 
que han d'imputar-se a la partida d'ingressos del pressupost d'aquest Ajuntament núm. H330.60200  
Alienació sobrants via pública.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

I. L’article 44 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del Patrimoni dels 
Ens Locals, estableix que les parcel·les sobreres a què al·ludeix l’article 12 poden ser alienades per 
venda directa al propietari o propietaris confrontants o permutades en els seus terrenys , amb el 
requeriment personal previ. En el cas que siguin diversos els propietaris confrontants, la venda o 
permuta s’ha de fer de manera que les parcel·les resultants s’ajustin al criteri més racional d’ordenació 
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del sòl, segons un dictamen tècnic. 
En el cas que algun propietari es negui a adquirir la parcel·la que li correspon, l’ens local pot, 
subsidiàriament, expropiar-li el seu terreny per tal de regularitzar o normalitzar la configuració de les 
finques, amb la finalitat d’executar el planejament.

II. L'article 12 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, diu que són parcel·les sobreres les 
porcions de terreny propietat dels ens locals  que per la seva reduïda extensió, forma irregular o 
emplaçament, no són susceptibles d’ús adequat, és dir, d'ésser edificades independentment.

Atès que mitjançant la Resolució d'alcaldia número 673, de 11 de juny de 2011 es va delegar a la 
Junta de Govern, com a òrgan competent  per  l'alienació del patrimoni que no superi el 10% dels 
recursos ordinaris del pressupost ni , en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros.

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 venda directa de les parcel·les sobreres S4 i S5 del Projecte  modificat 
d'Adjudicació de sobrants de vials en la zona del Passeig de la Conca del Besòs de Granollers, entre 
la confluència del carrer Arenys i Prat de la Riba, amb una superfície de 790,46 m

2
, per la quantitat de 

134.378,20 euros, més 28.219,42 euros en concepte del 21% d'IVA, que fa un total de 162.597,62 
euros, a la mercantil AUDENS FOOD, SA, amb domicili social al carrer Jordi Camp, 25, d'aquesta 
ciutat i amb NIF núm. A08572091.

SegonSegonSegonSegon.... Comunicar a la Comptabilitat municipal d'aquest Ajuntament per a què el total ingrés de 
134.378,20 euros, més 28.219,42 euros en concepte del 21% d'IVA, que fa un total de 162.597,62 
euros, s'imputi a la partida pressupostària d'ingressos H330.60200  Alienació sobrants via pública.

TercerTercerTercerTercer .... Formalitzar en escriptura pública les adjudicacions esmentades i facultar a l'Il·ltre Sr. 
Alcalde-President d'aquest Ajuntament per a la signatura de quants documents siguin necessaris per a 
dur a bon fi aquests acords.

QuartQuartQuartQuart.... Traslladar el present acord a la mercantil  AUDENS FOOD, SA  i a la Comptabilitat 
municipal d'aquest Ajuntament.

CinquèCinquèCinquèCinquè.... 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 APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE DDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE DDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE DDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE D''''AMPLIACIÓAMPLIACIÓAMPLIACIÓAMPLIACIÓ    
DDDD''''ADEQUACIÓ DE PAVIMENTSADEQUACIÓ DE PAVIMENTSADEQUACIÓ DE PAVIMENTSADEQUACIÓ DE PAVIMENTS     2014201420142014,,,,    2222A FASEA FASEA FASEA FASE

Els tècnics municipals del Servei d'Obres i Projectes han redactat el Projecte d'ampliació d'adequació 
de paviments 2014, 2a Fase (obra núm. 66/14 [785-UR-14]), d'aquesta ciutat, així com l'Estudi bàsic 
de Seguretat i Salut, amb un pressupost de 103.246,46 euros més la quantitat de 21.681,76 euros en 
concepte del 21% d'IVA, que fa un total de 124.928,22 euros.

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

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

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER:::: Aprovar inicialment el Projecte dProjecte dProjecte dProjecte d''''ampliació dampliació dampliació dampliació d''''adequació de pavimentsadequació de pavimentsadequació de pavimentsadequació de paviments    2014201420142014,,,,    2222a Fasea Fasea Fasea Fase    
(obra núm. 66/14 [785-UR-14]), d'aquesta ciutat, així com l'Estudi bàsic de Seguretat i Salut, amb un 
pressupost de 103.246.46 euros més la quantitat de 21.681,76 euros en concepte del 21% d'IVA, que 
fa un total de 124.928,22 euros, redactat pels tècnics municipals del Servei d'Obres i Projectes, 
d'acord amb els fets exposats i fonaments de drets invocats.

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

18181818).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMEROAPROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMEROAPROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMEROAPROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO    1111    I ÚLTIMA DE LESI ÚLTIMA DE LESI ÚLTIMA DE LESI ÚLTIMA DE LES    
OBRES DE LA MEMÒRIA VALORADA PEL TANCAMENT DEL LÍMIT NORD DEL PARC TORRASOBRES DE LA MEMÒRIA VALORADA PEL TANCAMENT DEL LÍMIT NORD DEL PARC TORRASOBRES DE LA MEMÒRIA VALORADA PEL TANCAMENT DEL LÍMIT NORD DEL PARC TORRASOBRES DE LA MEMÒRIA VALORADA PEL TANCAMENT DEL LÍMIT NORD DEL PARC TORRAS    
VILLÀ DE GRANOLLERSVILLÀ DE GRANOLLERSVILLÀ DE GRANOLLERSVILLÀ DE GRANOLLERS ,,,,    A FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE L ''''EMPRESA FEGARIEMPRESA FEGARIEMPRESA FEGARIEMPRESA FEGARI ,,,,    SLSLSLSL

1r En data 17 de juny de 2014, la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte d'obres relatives a 
la Memòria valorada pel tancament del límit nord del Parc Torras Villà de Granollers (obra núm. 13/14 
[739-UR-14]), a l'empresa FEGARI SL, per un import de 55557777....045045045045,,,,14141414 euros, més 11.979,48 euros d'IVA, 
el que fa un total de 69.024,62 euros, el que representa una baixa del 8,50% respecte al preu de 
licitació, i amb càrrec a la partida pressupostària H330.15100.60905, mitjançant procediment negociat 
sense publicitat i tramitació ordinària .  

El 30 de juny de 2014 es va signar el acta de comprovació del replanteig i autorització d 'inici de l'obra.

2n L'empresa FEGARI, SL, ha presentat la factura número 000116 de data 18 d'agost de 2014, per 
un import de 67.311,85 euros (IVA inclòs) corresponent a les obres executades de la certificació 
d'obra primera i última, del mes d'agost, relativa a les obres de la Memòria valorada pel tancament del 
límit nord del Parc Torras Villà de Granollers  (obra núm. 13/14 [739-UR-14]).

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

3r Que de la certificació esmentada el Servei d'Obres i Projectes han emès informe favorable en 
data 24 de setembre de 2014.

4t En data 18 d'agost de 2014    es va signar l'acta de recepció de lacta de recepció de lacta de recepció de lacta de recepció de l''''obraobraobraobra conforme les obres estan 
acabades i en bon estat, de conformitat amb les prescripcions tècniques i administratives del contracte 
aprovat. 

Que l'import del pressupost executat de l'esmentades obres s'ha tancat amb un import total de 
67676767....311311311311,,,,85858585    euros (IVA inclòs), la qual cosa representa una minoració de 1111....712712712712,,,,77777777    euros (IVA inclòs) 
respecte al preu d'adjudicació del contracte d'obres.

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

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

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

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

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer. Aprovar la certificació número 1 i última, d'agost de 2014, per un import total de 67.311,85 
euros (seixanta-set mil tres-cents onze euros amb vuitanta-cinc cèntims d'euro), presentada per 
l'empresa FEGARI, SL (NIF B601140471) relativa a l'execució de les obres de la Memòria valorada 
pel tancament del límit nord del Parc Torras Villà de Granollers (obra núm. 13/14 [739-UR-14]), 
d'acord amb els antecedents exposats i els fonaments de drets invocats.

SegonSegonSegonSegon.... Aprovar el reconeixement de l'obligació que s'inclou a la factura número 000116 de data 18 
d'agost de 2014, per un import de 67.311,85 euros (IVA inclòs), amb càrrec al pressupost de l'exercici 
2014 (número d'operació comptable O-201400070170), presentada per l'empresa FEGARI, SL 
corresponent a la certificació primera i última de les obres executades durant el mes d 'agost de 2014 d
e la Memòria valorada pel tancament del límit nord del Parc Torras Villà de Granollers (obra núm. 
13/14 [739-UR-14]), d'acord amb els antecedents exposats i els fonaments de drets invocats. 

TercerTercerTercerTercer .... Procedir a anul·lar l'excés de disposició de crèdit prevista inicialment al document 
comptable "AD" número 201400041502 per import de 1.712,77 euros amb càrrec a la partida 
pressupostària H330.15100.60905, d'acord amb els antecedents exposats.

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

19191919).-).-).-).-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 PROJECTE DEOBRES DEL PROJECTE DEOBRES DEL PROJECTE DEOBRES DEL PROJECTE DE    
PLATAFORMA ÚNICA AL CARRER CATALUNYA DE GRANOLLERSPLATAFORMA ÚNICA AL CARRER CATALUNYA DE GRANOLLERSPLATAFORMA ÚNICA AL CARRER CATALUNYA DE GRANOLLERSPLATAFORMA ÚNICA AL CARRER CATALUNYA DE GRANOLLERS,,,,    MITJANÇANTMITJANÇANTMITJANÇANTMITJANÇANT     
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS DPROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS DPROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS DPROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS D''''ADJUDICACIÓ IADJUDICACIÓ IADJUDICACIÓ IADJUDICACIÓ I    
TRAMITACIÓ ORDINÀRIATRAMITACIÓ ORDINÀRIATRAMITACIÓ ORDINÀRIATRAMITACIÓ ORDINÀRIA ....

El 27 d'agost de 2014, mitjançant resolució del regidor delegat núm. 1918/2014 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 
de plataforma única al carrer Catalunya de Granollers, mitjançant procediment negociat sense 
publicitat i tràmit ordinari i condicionant la seva adjudicació a l 'aprovació definitiva del projecte.
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El preu màxim d'aquesta licitació es de 76.717,54 euros més 16.110,68 euros d'IVA (21%), el que fa 
un total de 92.828,22 euros.

El dia 3 de setembre de 2014 es van convidar a participar a la licitació a les següents empreses :

- EXCAVACIONS I OBRES PUBLIQUES REQUENA,SA
- COYNSA 2000,SL
- CONSTRUCCIONS DEUMAL,SA
- SERXAR,SA

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

El cap d'Àrea de Territori i Ciutat i el cap del Servei d'Obres i Projectes han 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 de 48 punts, es fa la valoració següent:

AAAA1111.-.-.-.-    Proposta constructiva, diagrama del procés constructiu, organització de l'obra i el seu seguiment i 
mesures a minimitzar l'impacte    (fins a 16 punts)
AAAA2222.-.-.-.- Manteniment de les obres    (fins a 10 punts)
AAAA3333.-.-.-.-    Millores del projecte    (fins a 10 punts)
AAAA4444.-.-.-.-    Resolució d'anomalies    (fins a 6 punts)
AAAA5555.-.-.-.- Reposició de materials    (fins a 4 punts)
AAAA6666.-.-.-.-    Pla d'autocontrol de qualitat de l'obra    (fins a 2 punts)

PlicaPlicaPlicaPlica EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa AAAA1111 AAAA2222 AAAA3333 AAAA4444 AAAA5555 AAAA6666 TOTALTOTALTOTALTOTAL
1 SERXAR,S.A. 11,00 5,00 4,00 5,50 2,50 0 28,00
2 CONSTRUCCIONS DEUMAL,SA 6,00 3,50 3,50 4,50 2,00 1,00 20,50
3 COYNSA 2000,SL 11,00 4,50 6,00 5,50 3,50 1,00 31,50
4 EXC. I OP REQUENA,SA 6,50 4,00 5,00 4,00 2,00 1,00 22,50

La motivació d'aquesta puntuació es troba en l'informe adjunt a aquest acord.

En quan al criteri B "Preu de licitació" avaluable mitjançant fórmula metamàtica, amb una puntuació 
màxima de 42 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 SERXAR,S.A. 65.545,46 14,56 40,06
2 CONSTRUCCIONS DEUMAL,SA 65.209,91 15,00 40,27
3 COYNSA 2000,SL 71.569,79 6,71 36,69
4 EXC. I OP REQUENA,SA 62.524,98 18,50 42,00

En quan al criteri C "Termini d'execució" avaluable mitjançant fórmula matemàtica, amb una puntuació 
màxima de 5 punts, s'ha calculat aplicant la fórmula establerta en el plec de clàusules administratives 
particulars, essent el resultat següent:

PlicaPlicaPlicaPlica EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa Termini mesosTermini mesosTermini mesosTermini mesos TOTAL PUNTSTOTAL PUNTSTOTAL PUNTSTOTAL PUNTS
1 SERXAR,S.A. 2 3,75
2 CONSTRUCCIONS DEUMAL,SA 2 3,75
3 COYNSA 2000,SL 1,50 5,00
4 EXC. I OP REQUENA,SA 2 3,75
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En quan al criteri D "Garantia de les obres" avaluable mitjançant fórmula matemàtica, amb una 
puntuació màxima de 5 punts, s'ha calculat aplicant la máxima puntuació a la proposta màxima de 
garantia, sense que superi el màxim establert de 6 anys i directament proporcional a la resta.

PlicaPlicaPlicaPlica EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa Termini anysTermini anysTermini anysTermini anys TOTAL PUNTSTOTAL PUNTSTOTAL PUNTSTOTAL PUNTS
1 SERXAR,S.A. 5 4
2 CONSTRUCCIONS DEUMAL,SA 3 2
3 COYNSA 2000,SL 4 3
4 EXC. I OP REQUENA,SA 6 5

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 CCCC DDDD TOTALTOTALTOTALTOTAL
1 SERXAR,S.A. 28,00 40,06 3,75 4,00 75,81
2 CONSTRUCCIONS DEUMAL,SA 20,50 40,27 3,75 2,00 66,52
3 COYNSA 2000,SL 31,50 36,69 5,00 3,00 76767676,,,,19191919
4 EXC. I OP REQUENA,SA 22,50 42,00 3,75 5,00 73,25

D'acord amb l'informe tècnic de data 23 de setembre de 2014, l'oferta més avantatjosa és la 
presentada per l'empresa COYNSA 2000,SL per un import de 71.569,79 més 15.029,66 euros d'IVA 
(21%), el que fa un total de 86.599,45 euros, que representa una baixa del 6,71% sobre el preu de 
licitació, amb un termini d'execució de 1,5 mesos i una garantia  de les obres de 4 anys.

El  24 de setembre de 2014 s'ha requerit a l'empresa COYNSA 2000,SL amb CIF B59856351 a 
presentar la documentació prèvia a l'adjudicació del contracte.

El 26 de setembre de 2014, l'empresa COYNSA 2000,2L ha dipositat la fiança definitiva i ha presentat 
la  resta de 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.

El projecte ha  estat aprovat definitivament  ja que durant el termini d'informació pública, no s'han 
formulat al·legacions, segons el certificat de data 12 de setembre que consta en l'expedient.

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 COYNSA 2000, S.L. amb CIF B59856351 el contracte d'obres per 
l'execució del projecte de plataforma única al carrer Catalunya de Granollers per un import de 
71.569,79 euros més 15.029,66 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 86.599,45 euros, 
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que representa una baixa del 6,71% respecte al pressupost de licitació, amb un termini d'execució de 
1,5 mesos i una garantia de les obres de 4 anys, amb subjecció als plecs de clàusules administratives 
particulars i de prescripcions tècniques particulars i  les millores i la documentació aportada pel 
contractista, d'acord amb els fets i fonaments invocats i amb càrrec a la partida pressupostària 
H330.15100.61906 de l'exercici 2014.

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 pagament de la corresponent taxa de  
86,70  euros de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars , clàusula 20

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

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.- 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.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.-    Notificar al departament de Comptabilitat i confeccionar el document comptable AD a nom 
de l'empresa adjudicataria per l'import indicat en el primer punt i alliberar l'import restant no disposat 
de 6.228,77 euros del document  A58250

SISÈSISÈSISÈSISÈ.-.-.-.- Convidar a les empreses licitadores que  no han resultat adjudicatàries, a recollir la 
documentació administrativa del sobre núm. 1 a partir del 8 de desembre de 2014 per les 
dependències del Servei de Contractació i Compres d'aquest Ajuntament, prèvia sol·licitud per escrit .

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

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

20202020).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE L''''ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA IATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA IATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA IATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA I    
DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LDEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LDEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LDEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L ''''ENTITAT ESPORT CLUB GRANOLLERSENTITAT ESPORT CLUB GRANOLLERSENTITAT ESPORT CLUB GRANOLLERSENTITAT ESPORT CLUB GRANOLLERS

Al Pressupost municipal per a l'exercici 2014 es preveu l'atorgament d'una subvenció nominativa a 
l'Esport Club Granollers, per un import de 37.500,00 € destinada a  la promoció esportiva de la entitat i 
a participar en les diferents competicions on estan inscrits els seus equips .

En data 28 de març de 2014 amb número de registre d'entrada 6018 el senyor Xavier Abolafio Doncel, 
president del club, presenta la següent documentació i sol·licita l'atorgament de la subvenció prevista 
al Pressupost municipal:

Document de sol·licitud de subvenció i projecte de l’entitat .     �

Certificat d'inexistència de deutes amb Hisenda.�

Certificat d'inexistència de deutes amb la Seguretat Social.�

L'informe emès en data 11 d'agost de 2014 pel Cap del Servei d'Esports 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  l'esport, 
que alhora és una finalitat pública. 

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

Article 22.2 a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions:�
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… 2. Podran concedir-se de forma directa les següents subvencions: 
a) Les previstes nominativament en els Presssupostos generals de l'Estat, de les Comunitats 
Autònomes o de les entitats locals, en els termes recollits als convenis i en la normativa 
reguladora d'aquestes subvencions.  ...

Article 11 de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Granollers:�

Les subvencions podran atorgar-se directament. No són preceptives ni la concurrència competitiva ni 
la publicitat, en els casos següents: 

Quan estiguin consignades nominativament en el Pressupost general de l'Ajuntament o en 
modificacions de crèdit aprovades per l 'Ajuntament.  ...

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.

1. Als efectes del què preveu l'article 22.2 a) de la Llei general de subvencions, són subvencions 
previstes nominativament en els Pressupostos generals de l'Estat, de les Comunitats Autònomes o de 
les entitats locals, aquelles l'objecte de les quals, dotació pressupostària i beneficiari apareguin 
determinats expressament en l'estat de despeses del pressupost.
2. En l'Administració general de l'Estat, en les entitats locals i en els organismes públics vinculats o 
depenents d'ambdues, serà d'aplicació a aquestes subvencions, en defecte de normativa específica 
que reguli la seva concessió, el que disposa la Llei general de subvencions i aquest reglament, llevat 
en el que afecti a l'aplicació dels principis de publicitat i concurrència .  
3. El procediment per a la concessió d'aquestes subvencions s'iniciarà d'ofici pel centre gestor del 
crèdit pressupostari al que s'imputa la subvenció, o a instància d'interessat, i finalitzarà amb la 
resolució de concessió o el conveni.
En qualsevol dels supòsits previstos en aquest apartat, l'acte de concessió o el conveni tindran el 
caràcter de bases reguladores de la concessió als efectes del que preveu la Llei general de 
subvencions.
La resolució o, en el seu cas, el conveni haurà d'incloure els següents extrems: 

a) Determinació de l'objecte de la subvenció i dels seus beneficiaris, de conformitat amb l'assignació 
pressupostària.
b) Crèdit pressupostari al què s'imputa la despesa i quantia de la subvenció, individualitzada, en el 
seu cas, per a cada beneficiari si fossin diversos. 
c) Compatibilitat o incompatibilitat amb altres 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. 
d) Terminis i modalitats de pagament de la subvenció, possibilitat d'efectuar pagaments anticipats i 
bestretes, així com el règim de garanties que, en els eu cas, hauran d'aportar els beneficiaris. 
e) Termini i forma de justificació per part del beneficiari del compliment de la finalitat per a la que es va 
concedir la subvenció i de l’aplicació dels fons percebuts .

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 d'una subvenció a l'entitat Esport Club Granollers  amb NIF 
G-08501587, per un import de 37.500,00 eur destinada a l’activitat general del club a la participació en 
les diferents competicions que els seus equips estan inscrits i que compta amb un pressupost de 
despesa de 107.200,00 euros, el que representa un finançament del 34,98% del cost de l'activitat.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 28.500,00 € amb càrrec 
a la partida  H421 34150 48401  i de 9.000 euros a càrrec de la partida H113 91220 48402 del vigent 
Pressupost.

TERCER.    Aprovar el conveni de col·laboració amb l'entitat Esport Club Granollers 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’ENTITAT  ESPORT 
CLUB GRANOLLERS PER LA PROMOCIÓ ESPORTIVA DE L’ENTITAT I PARTICIPACIÓ EN LES 
DIFERENTS COMPETICIONS A LA QUE ESTÀ INSCRIT
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Granollers,  ... de setembre 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 P-0809500-B, facultat per acord de la Junta de 
Govern Local de data  9 de setembre 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, el senyor Xavier Abolafio i Doncel,  amb DNI núm. 47770623-K president de l’Esport Club 
Granollers, que actua en representació d’aquesta entitat amb NIF número G-08501587 facultat per l’article 
34  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

MANIFESTENMANIFESTENMANIFESTENMANIFESTEN

PrimerPrimerPrimerPrimer....    Que l’entitat Esport Club Granollers, en endavant l'entitat beneficiària,  és una entitat del municipi 
que en els darrers anys ha estat desenvolupant amb continuïtat activitats de tipus esportiu .

SegonSegonSegonSegon.... Que l’entitat beneficiària dins de l’àmbit de la seva activitat ordinària, vol rebre col·laboració de 
l’Ajuntament de la ciutat per poder fer front a les despeses que els hi comporta la participació en les 
diferents competicions i activitats organitzades dins la temporada esportiva 2013-2014 en els termes que es 
recullen en la documentació presentada al registre general de l’Ajuntament de Granollers en data  28 de 
març de 2014 amb una despesa prevista per a l’exercici  2014 de 107.200 €.

TercerTercerTercerTercer .... Que l'Ajuntament de Granollers, en endavant l'Ajuntament, considera molt valuosa l'aportació que 
realitza l’entitat beneficiària en les activitats de tipus esportiu  i en la vida associativa del municipi i vol 
fomentar, a través de convenis de col·laboració, aquestes activitats que desenvolupen les entitats del 
municipi de Granollers i que tenen per objecte la promoció de l’esport , que alhora és una finalitat pública.

QuartQuartQuartQuart ....    Que l’Ajuntament de Granollers reconeix la tasca en aquesta vila 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 .

PACTENPACTENPACTENPACTEN

PrimerPrimerPrimerPrimer....        Objecte del conveniObjecte del conveniObjecte del conveniObjecte 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.

SegonSegonSegonSegon....    Activitat subvencionadaActivitat subvencionadaActivitat subvencionadaActivitat subvencionada

L’activitat subvencionada és la prevista en el documents presentats en el registre general de l’Ajuntament de 
Granollers en data 28 de març de 2014 i en concret, la promoció de l’esport del futbol així com la participació 
en les diferents competicions que l’entitat està inscrita, amb les corresponents despeses complementaries 
que això comporta (fitxes, arbitratges, desplaçaments, etc.) 

Aquesta activitat comporta la part de la temporada 2013/14 (gener a juny’14) i de setembre a desembre de 
2014 corresponent a la temporada 2014/15.

TercerTercerTercerTercer ....    Despesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionable

El cost de l’activitat subvencionada és de  107.200  euros corresponents a : 

Despeses:

Compra de materials 50.000
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arbitratges 35.000
transports 3.500
dietes 2.000
Serveis mèdics 1.600
Renting fotocopiadora 1.500
assegurances 200
beques 11.000
Despeses financeres 2.000
Material oficina 400
TOTALTOTALTOTALTOTAL 107107107107....200200200200

Ingressos

Subvenció Ajuntament 39.000
Venda entrades 300
patrocinadors 5.000
inscripcions 47.000
socis 1.000
loteria 1.000
Col·laboració FC Barcelona 6.000
Bar 6.000
TOTALTOTALTOTALTOTAL 105105105105....300300300300

La despesa subvencionable serà aquella efectivament pagada amb anterioritat 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 . 

QuartQuartQuartQuart .... Import de la subvencióImport de la subvencióImport de la subvencióImport de la subvenció  i acceptació per part del beneficiarii acceptació per part del beneficiarii acceptació per part del beneficiarii acceptació per part del beneficiari

La subvenció nominativa atorgada per l’Ajuntament de Granollers destinada a la promoció de l’esport del 
futbol així com la participació en les diferents competicions que l’entitat està inscrita, amb les corresponents 
despeses complementaries que això comporta  (fitxes, arbitratges, desplaçaments, etc) 
és de 107.200 euros, el que representa un finançament del  34.98 % 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.

CinquèCinquèCinquèCinquè....    Valoració econòmica de la infraestructura que es posa a disposició de l’activitat subvencionadaValoració econòmica de la infraestructura que es posa a disposició de l’activitat subvencionadaValoració econòmica de la infraestructura que es posa a disposició de l’activitat subvencionadaValoració 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 : 

Utilització instal·lacions esportives i local 
Casal de l’Esport 256.594,00 €

256256256256....594594594594,,,,00000000€€€€

CinquèCinquèCinquèCinquè....    Obligacions de l’entitat beneficiàriaObligacions de l’entitat beneficiàriaObligacions de l’entitat beneficiàriaObligacions 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 . �
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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 . 

SisèSisèSisèSisè....    Pagament de la subvencióPagament de la subvencióPagament de la subvencióPagament 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  37.500 €, segons disponibilitat de Tresoreria.

SetèSetèSetèSetè....    Justificació de la subvencióJustificació de la subvencióJustificació de la subvencióJustificació de la subvenció

L'entitat beneficiària ha de presentar a la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers abans del dia 
2 de març 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 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.

VuitèVuitèVuitèVuitè....        Modificació de la subvencióModificació de la subvencióModificació de la subvencióModificació 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 
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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  
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. 

NovèNovèNovèNovè....    Renúncia a la subvencióRenúncia a la subvencióRenúncia a la subvencióRenúncia 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.

DesèDesèDesèDesè....    Reintegrament de la subvencióReintegrament de la subvencióReintegrament de la subvencióReintegrament 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 revistes 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. 

OnzèOnzèOnzèOnzè....    VigènciaVigènciaVigènciaVigència

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 . 

DotzèDotzèDotzèDotzè....    Naturalesa del conveni i legislació aplicableNaturalesa del conveni i legislació aplicableNaturalesa del conveni i legislació aplicableNaturalesa 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.
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QUART. Indicar a l’entitat Esport Club Granollers que el servei gestor de la subvenció atorgada serà el 
Servei d'Esports i en concret, la persona responsable del seguiment i compliment dels pactes del 
conveni de col·laboració serà el cap del Servei d 'Esports.

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

SISÈ. Notificar aquest acord a l'entitat Esport Club Granollers i al servei de Tresoreria .

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

21212121).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR L''''ESMENA DE LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DEL SADESMENA DE LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DEL SADESMENA DE LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DEL SADESMENA DE LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DEL SAD    
SOCIALSOCIALSOCIALSOCIAL    2013201320132013    EN EL MARC DEL CONTRACTE PROGRAMAEN EL MARC DEL CONTRACTE PROGRAMAEN EL MARC DEL CONTRACTE PROGRAMAEN EL MARC DEL CONTRACTE PROGRAMA    2012201220122012    ––––    2015201520152015    PER A LAPER A LAPER A LAPER A LA    
COORDINACIÓCOORDINACIÓCOORDINACIÓCOORDINACIÓ ,,,,    LA COOPERACIÓ I LA COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DELA COOPERACIÓ I LA COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DELA COOPERACIÓ I LA COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DELA COOPERACIÓ I LA COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE    
BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA I LBENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA I LBENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA I LBENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA I L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS,,,,    EN MATÈRIA DE SERVEISEN MATÈRIA DE SERVEISEN MATÈRIA DE SERVEISEN MATÈRIA DE SERVEIS    
SOCIALSSOCIALSSOCIALSSOCIALS,,,,    ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES DALTRES PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES DALTRES PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES DALTRES PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES D ''''IGUALTATIGUALTATIGUALTATIGUALTAT

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

2222.... Per Resolució d'alcaldia núm. 543/2013, de 19 de juny de 2013, es va aprovar la signatura de 
l'esmentat Contracte Programa, ratificada en la Junta de Govern Local de 8 d’octubre de 2013.

3333.... Un cop valorades les sol·licituds presentades, i a l'ampara del Contracte Programa signat en data 
17 de juliol de 2013, el Departament de Benestar Social i Família es va comprometre a aportar a 
l'ajuntament la quantitat de 620620620620....457457457457,,,,87878787    €€€€ en concepte de cofinançament per a l'any 2013 pel 
desenvolupament del projecte de Servei socials bàsics  (fitxa 1), composada per 4 serveis:

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

4444....  La Junta de Govern de l'Ajuntament de Granollers, de 28 de gener 2014, va aprovar la 
corresponent justificació del contracte programa 2013 segons el detall següent:

CostCostCostCost    ((((previsió inicialprevisió inicialprevisió inicialprevisió inicial )))) Aportació DBSFAportació DBSFAportació DBSFAportació DBSF Despesa JustificadaDespesa JustificadaDespesa JustificadaDespesa Justificada
ProfessionalsProfessionalsProfessionalsProfessionals
((((ES i TSES i TSES i TSES i TS))))

Marcat  per conveni 422.481,18 € 796.657,09 €

SAD SocialSAD SocialSAD SocialSAD Social Marcat per conveni 138.369,69 € 167167167167....707707707707,,,,60606060    €€€€
ProjProjProjProj....    específicsespecíficsespecíficsespecífics 49.122,00 € 18.000,00 € 29.950,00 €
ConConConCon....    extraordrisextraordrisextraordrisextraordris Marcat per conveni 41.607,00 € 43.115,33 €
TOTALSTOTALSTOTALSTOTALS 620620620620....457457457457,,,,87878787 1111....037037037037....430430430430,,,,02020202    €€€€

5555....  Amb data 27 d’agost de 2014, els serveis socials vam tenir coneixement per correu electrònic, de 
l’esborrany de la Comissió d’Avaluació i Seguiment sobre el grau de compliment d’objectius del CP 
2013. En aquest sentit, se'ns va informar que que no assolíem el 100 % necessari, d’acord amb 
l’article 62 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, estableix que el finançament dels 
serveis socials bàsics és compartit pels ajuntaments i l’Administració de la Generalitat, amb una 
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aportació mínima d’un 66% de la Generalitat de Catalunya a través del Departament de Benestar 
Social i Família. En aquest sentit, correspon a l’ens local aportar, com a mínim, el 34% restant. En cas 
que el cost sigui inferior al previst inicialment, es mantindran els percentatges respecte al cost 
definitiu.

6666.... Els serveis socials han patit uns canvis importants en la direcció del servei i el traspàs d’informació 
ha estat complex, aspecte pel qual la informació sobre que calia justificar per sobre de l’import rebut 
en el CP 2013 no va ser tinguda en compte en el moment de la justificació inicial, tot i existir per part 
de l’Ajuntament la possibilitat de justificar segons les exigències del CP  2013.

7777....    És per aquest motiu, que el cap del Servei de Serveis Socials emet un informe favorable per 
esmenar l'import de la justificació del SAD social, en el qual es va deixar de justificar el sou de dues 
treballadores familiars de l’Ajuntament, per considerar que l'import justificat era suficient per la 
quantitat atorgada pel contracte programa en concepte de SAD social 2013. 

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

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

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

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

cooperació i col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i l'Ajuntament de 
Granollers, en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i polítiques 
d'igualtat.
D'acord a l'establert a l'article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les �

administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAPPAC), les administracions 
públiques poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors 
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes. 

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'esmena de la justificació econòmica del SAD SOCIAL en relació a la  subvenció 
concedida pel Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya l'any 2013 per 
el desenvolupament del programa Servei socials bàsics , composat pels serveis de Professionals, SAD 
Social, Projectes Específics i Conceptes extraordinaris, en el marc del Contracte Programa 2012 – 
2015 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre ambdues administracions en matèria 
de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat, al considerar 
suficientment justificada l 'aportació rebuda de conformitat amb el detall següent:

CostCostCostCost    ((((previsióprevisióprevisióprevisió     
inicialinicialinicialinicial ))))

Aportació DBSFAportació DBSFAportació DBSFAportació DBSF DespesaDespesaDespesaDespesa    
JustificadaJustificadaJustificadaJustificada

Variació respecteVariació respecteVariació respecteVariació respecte     
justificació inicialjustificació inicialjustificació inicialjustificació inicial

ProfessionalsProfessionalsProfessionalsProfessionals
((((ES i TSES i TSES i TSES i TS))))

Marcat  per conveni 422.481,18 € 796.657,09 € No hi ha cap 
variació

SAD SocialSAD SocialSAD SocialSAD Social     Marcat per conveni 138.369,69 € 223223223223....697697697697,,,,85858585    €€€€    QuantitatQuantitatQuantitatQuantitat     
JustificadaJustificadaJustificadaJustificada     
EsmenadaEsmenadaEsmenadaEsmenada

ProjProjProjProj....    específicsespecíficsespecíficsespecífics 49.122,00 € 18.000,00 € 29.950,00 € No hi ha cap 
variació

ConConConCon....    extraordrisextraordrisextraordrisextraordris Marcat per conveni 41.607,00 € 43.115,33 € No hi ha cap 
variació

TOTALSTOTALSTOTALSTOTALS 620620620620....457457457457,,,,87878787 1111....093093093093....420420420420,,,,27272727    €€€€

SEGONSEGONSEGONSEGON....    Presentar al Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, en el 
termini més breu possible la variació de la justificació de 2013, del Contracte Programa 2012-2015, i 
aportar, mitjançant el portal EACAT, la documentació que acredita la modificació de la despesa 
realitzada l'any 2013.
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TERCERTERCERTERCERTERCER....Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat 
d'interposar-hi els recursos corresponents.

APROVAT PER UNANIMITAT
 

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

I no havent-hi altres assumptes per tractar s'aixeca la sessió quan són les disset hores i cinc 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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