
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMERO     37373737    DE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

DiaDiaDiaDia::::        14141414    dddd''''octubre deoctubre deoctubre deoctubre de     2014201420142014
HoraHoraHoraHora::::    17171717::::00000000    hhhh
LlocLlocLlocLloc::::    Sala de govern de la casa consistorial deSala de govern de la casa consistorial deSala de govern de la casa consistorial deSala de govern de la casa consistorial de     GranollersGranollersGranollersGranollers

ASSISTENTS

Alcalde president

Il·lm. Sr. Josep Mayoral i Antigas

Tinents i tinentes d'alcalde

Sra. Pietat Sanjuán i Trujillo
Sra. Alba Barnusell i Ortuño
Sr. Albert Camps i Giró
Sra. Maria del Mar Sánchez i Martínez
Sr. Juan Manuel Segovia Ramos
Sra. Aroa Ortego i Cobos

Regidors i regidores

Sr. Germán Cequier i Bardají

Secretària general

Sra. Aurora Corral Garcia

ABSÈNCIES JUSTIFICADES

Sr. Jordi Terrades i Santacreu
Sra. Andrea Canelo Matito
Sr. Francesc Aragón Sánchez (Interventor general)

1111).-).-).-).-APROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE L ''''ESBORRANY DE LESBORRANY DE LESBORRANY DE LESBORRANY DE L ''''ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIORACTA DE LA SESSIÓ ANTERIORACTA DE LA SESSIÓ ANTERIORACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR ....

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

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

No n'hi ha.



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

3333).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LES ALTES DE LAPROVACIÓ DE LES ALTES DE LAPROVACIÓ DE LES ALTES DE LAPROVACIÓ DE LES ALTES DE L''''IMPOST SOBRE LESIMPOST SOBRE LESIMPOST SOBRE LESIMPOST SOBRE LES    
ACTIVITATS ECONÒMIQUESACTIVITATS ECONÒMIQUESACTIVITATS ECONÒMIQUESACTIVITATS ECONÒMIQUES     ((((IAEIAEIAEIAE))))    DEL SEGON TRIMESTRE DEDEL SEGON TRIMESTRE DEDEL SEGON TRIMESTRE DEDEL SEGON TRIMESTRE DE     2014201420142014....

PrimerPrimerPrimerPrimer: D'acord amb les declaracions censals d'alta de l'Impost sobre les activitats econòmiques 
corresponents al segon trimestre de 2014, trameses per l'Agència Tributària, s'han practicat les 
liquidacions corresponents, les quals seran notificades als subjectes passius, i que es relacionen tot 
seguit:

Liquidacions Quota Municipal Recàrrec Provincial Total
21 318.933,33.-€ 41.123,69.-€ 360.057,02.-€

FonamentFonamentFonamentFonament     de dretde dretde dretde dret: 

IIII - Article 90.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei 
reguladora de la hisendes locals (RHL) . Els subjectes passius estaran obligats a presentar les 
corresponents declaracions censals d'alta manifestant tots els elements necessaris per a la seva 
inclusió en la matrícula en els termes de l'article 90.1 d'aquesta llei i dins del termini que 
reglamentàriament s'estableixi. A continuació es practicarà per l'Administració competent la liquidació 
corresponent, la qual es notificarà al subjecte passiu, qui haurà d'efectuar l'ingrés que procedeixi.

Així mateix, els subjectes passius estaran obligats a comunicar les variacions d 'ordre físic, econòmic o 
jurídic que es produeixin en l'exercici de les activitats gravades i que tinguin transcendència a l'efecte 
d'aquest impost, i les formalitzaran en els terminis i termes reglamentàriament determinats .

En particular, els subjectes passius als quals no resulti d'aplicació l'exempció prevista en el paràgraf 
c) de l'apartat 1 de l'article 82 d'aquesta llei, hauran de comunicar a l'Agència Estatal d'Administració 
Tributària l'import net de la seva xifra de negocis. Així mateix, els subjectes passius hauran de 
comunicar les variacions que es produeixin en l 'import net de la seva xifra de negocis quan tal variació 
suposi la modificació de l'aplicació o no de l'exempció prevista en el paràgraf c) de l'apartat 1 de 
l'article 82 d'aquesta llei o una modificació en el tram a considerar a l'efecte de l'aplicació del 
coeficient de ponderació previst en l'article 86 d'aquesta llei. El Ministre d'Hisenda establirà els 
supòsits en què hauran de presentar-se aquestes comunicacions, el seu contingut i el seu termini i 
forma de presentació, així com els supòsits en què hauran de presentar-se per via telemàtica. 

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 les liquidacions d'alta de l'impost sobre les activitats econòmiques (IAE) 
corresponents al segon trimestre de l'exercici 2014, per un import total de 360.057,02.-euros, segons 
annex.

SegonSegonSegonSegon:::: Aquestes liquidacions seran degudament notificades pel Servei de Recaptació Municipal .

TercerTercerTercerTercer :::: Notificar aquesta resolució als Serveis de Comptabilitat i Tresoreria .

QuartQuartQuartQuart:::: 

APROVAT PER UNANIMITAT

 
4444).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE L''''IMPOST MUNICIPAL SOBREIMPOST MUNICIPAL SOBREIMPOST MUNICIPAL SOBREIMPOST MUNICIPAL SOBRE    
LLLL''''INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANAINCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANAINCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANAINCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA        ----PLUSVÀLUAPLUSVÀLUAPLUSVÀLUAPLUSVÀLUA----    A NOMA NOMA NOMA NOM    



DE FABRICACIÓN DE ACCESORIOS TEXTILESDE FABRICACIÓN DE ACCESORIOS TEXTILESDE FABRICACIÓN DE ACCESORIOS TEXTILESDE FABRICACIÓN DE ACCESORIOS TEXTILES ,,,,SASASASA    

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- En data 30 de setembre de 2014  i amb registre d'entrada 19505, s'ha presentat per la Notaria 
de Maria Angeles Vidal Davydoff comunicació per la transmissió d 'una finca.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-     D'acord amb la declaració presentada,  ha estat confeccionada la liquidació de l'impost 
municipal sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana -IIVTNU- inclòs en la relació 
adjunta relació AGPL 0023  i d'un import total de 37.832,77 € la qual serà notificada al subjecte passiu 
FABRICACIÓN DE ACCESORIOS TEXTILES, SA

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

1111.-.-.-.-  Article 110 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, en el punt 1 s'estableixen les obligacions del subjectes passius envers 
les declaracions que s'han de presentar.

2222.-.-.-.-    En l'Ordenança Fiscal, aprovada per l'Ajuntament, en sessió plenària, el dia 30 d'octubre de 2012, 
reguladora de l'impost, en    l'article 17    punt 2 lletra a): quan es tracti d'actes entre vius el termini serà de 
trenta dies hàbils. L'article 18: Les liquidacions de l'impost es notificaran íntegrament als subjectes 
passius, indicant el termini d'ingrés i els recursos corresponents.

3333.-.-.-.- D'acord a l'article 6 a)  de la Resolució d'Alcaldia, de delegació d'atribucions de l'Alcalde a favor de 
la Junta de Govern Local, número 673/2011, de 11 de juny, l'aprovació de liquidacions superiors a 
30.050,61 € correspon a la Junta de Govern Local.

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 de l'impost municipal sobre l'increment de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana    ----IIVTNUIIVTNUIIVTNUIIVTNU----  d'un import total de 37373737....832832832832,,,,77777777    €€€€

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Notificar aquest acord al Servei de Tresoreria.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    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

5555).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS IDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS IDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS IDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS I    
TRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNA DEL CEMENTIRI MUNICIPALTRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNA DEL CEMENTIRI MUNICIPALTRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNA DEL CEMENTIRI MUNICIPALTRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

La senyora María Ángeles Colomé Mas, amb NIF 37591572G i domicili al carrer de Corró, 237 1r de 
Granollers, ha sol·licitat en data 15 de setembre de 2014, amb núm. de registre d'entrada 18181, el 
trasllat de totes les restes del nínxol núm. 2, classe 3a, quarter 9, pis 3r, referència 03012, a la fossa 
comuna del Cementiri Municipal i la renúncia de la concessió dels drets funeraris del nínxol esmentat 
a favor de l'Ajuntament.

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

D'acord amb la Comissió Municipal Permanent del 14 de maig de 1984, que aprovà la fórmula a 



aplicar en el rescat i determinació d'apreuament de les concessions funeràries. 

D'acord amb  allò que disposa l'article 19    del Reglament Regulador del Servei Públic del Cementiri 
Municipal relatiu a les renúncies de nínxol, punt 1r,    que diu: "Podran renunciar els titulars de drets de 
les sepultures que no continguin cadàvers ni restes, a favor de l’Ajuntament de Granollers o entitat a 
que autoritzi, sempre que no posseeixen amb caràcter de lloguer, pagant-se les quantitats que per a 
cada cas assenyala la formula aprovada per la comissió de Govern del dia 14 de maig de 1984: Valor 
inicial del nínxol, segons el pis + 5 % + valor actual del nínxol, segons el pis : per 2 = Total del valor de 
la renúncia.".

I en el seu punt 2, que diu: "En cas d’existir restes, podran ser traslladades a una altra sepultura, a 
càrrec del titular, o bé d’ofici per l’Administració a la fossa comuna o incinerar -los.".

I la vigent Ordenança Fiscal 2.5. Taxa de Cementiri Municipal. Epígraf 5è. Exhumacions i trasllats. 
Punt 3. "Els trasllats de restes a la fossa comuna pagaran el 50% de les tarifes d'inhumació del nínxol 
desocupat de l'epígraf 3, excepte els nínxols de concessió temporal per un termini de dos anys".

Article 22.1 de les bases d'execució del Pressupost General de l'Ajuntament de Granollers. 
Autorització - Disposició - Obligació: "1.- Les adquisicions de béns concrets, així com altres despeses 
no subjectes a processos de contractació en els quals l'exigibilitat de l'obligació pugui ésser 
immediata, originaran la tramitació del document ADO."

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 trasllat de restes del nínxol núm. 2, classe 3a, quarter 9, pis 3r, referència 03012, 
a la fossa comuna del Cementiri Municipala la fossa comuna del Cementiri Municipala la fossa comuna del Cementiri Municipala la fossa comuna del Cementiri Municipal .

SegonSegonSegonSegon.- Acceptar la renúncia presentada per la sol·licitant, a la concessió del nínxol número 2, classe 
3a, quarter 9, pis 3r, referència 03012, del Cementiri Municipal, que queda a disposició d'aquest 
Ajuntament.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Donar de baixa del Padró de la Taxa dels drets de Conservació del Cementiri Municipal del 
proper exercici, la unitat fiscal detallada en el punt segon de la part dispositiva d 'aquest acord.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Aprovar la liquidació de la Taxa de Cementiri Municipal a nom de la senyora María Ángeles 
Colomé Mas, de conformitat amb l'ordenança fiscal 2.5, epígraf 5è. Exhumacions i trasllats, punt 3. 
Trasllats de restes a la fossa comuna, que puja 54545454,,,,08080808    euroseuroseuroseuros.

CinquèCinquèCinquèCinquè.- Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació en concepte d'indemnització per la renúncia de la 
concessió del nínxol núm. 2, classe 3a, del quarter 9, per import de 811811811811,,,,37373737    euroseuroseuroseuros, a la senyora María 
Ángeles Colomé Mas, amb NIF 37591572G, en aplicació de la fórmula aprovada per la Comissió de 
Govern del dia 14 de maig de 1984, que s'hauran de carregar a la partida pressupostaria de despeses 
del Cementiri Municipal núm. H311.16410.22699.

Valor inicial nínxolValor inicial nínxolValor inicial nínxolValor inicial nínxol     ((((anyanyanyany    2000200020002000)))) ++++    5555    %%%% ++++    Valor actualValor actualValor actualValor actual SubtotalSubtotalSubtotalSubtotal Dividit perDividit perDividit perDividit per     2222
90.600 Ptes / 544,52 € 27,23 € 1.051,00 € 1.622,75 € 811,37 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL            811811811811,,,,37373737    €€€€

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.- Compensar d'ofici l'import d'indemnització al qual es fa esment a l'apartat cinquè d'aquest 
acord, amb la liquidació de la taxa inclosa en l'apartat quart, i retornar a la senyora María Ángeles 
Colomé Mas, amb NIF 37591572G, l'import de 757757757757,,,,29292929    euroseuroseuroseuros.

SetèSetèSetèSetè.-.-.-.-    Notificar aquest acord a la senyora María Ángeles Colomé Mas, i al servei de Comptabilitat 
d'aquest Ajuntament.

VuitèVuitèVuitèVuitè.-.-.-.- Contra els apartats primer i segon de la part dispositiva d'aquest acord 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 . 

NovèNovèNovèNovè.-.-.-.-    Contra els apartats tercer, quart, cinquè i sisè de la part dispositiva d'aquest acord 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 . 

APROVAT PER UNANIMITAT

 
6666).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A TRASPASSOS DE LES CONCESSIONS DELS DRETS FUNERARISDICTAMEN RELATIU A TRASPASSOS DE LES CONCESSIONS DELS DRETS FUNERARISDICTAMEN RELATIU A TRASPASSOS DE LES CONCESSIONS DELS DRETS FUNERARISDICTAMEN RELATIU A TRASPASSOS DE LES CONCESSIONS DELS DRETS FUNERARIS

El Reglament del Cementiri Municipal en el seu article 11, preveu el traspàs preceptiu de la titularitat 
dels drets funeraris a favor dels hereus que ho acreditin, transcorreguts com a màxim cinc anys de la 
defunció del titular.

Per aquest motiu, els següents interessats han sol·licitat el traspàs de la concessió al seu favor :

RefRefRefRef.... NNNN.... ClClClCl.... QQQQ.... PisPisPisPis Antic titularAntic titularAntic titularAntic titular Nou titularNou titularNou titularNou titular NIFNIFNIFNIF ParentiuParentiuParentiuParentiu
04208 19 3a 12A 4t Carmen Aragón Serván Manuela Rendón Aragón 31389577M Filla
00534 21 2a 2 1r Luis Borau Urraca María Pilar Borau Salcedo 77297705H Filla
00636 263 3a 4 2n Josep Argelagué Foguet Ana Rosa Argelagué Carrillo 77106480S Filla
04022 11 2a 12A 1r Juan Rovira Tuset Miquel Rovira Castañer 77270786D Fill
01297 28 3a 6B 2n Camila Duran Pare Maria Montserrat Font Duran 77052978B Filla
00035 20 3a 1 3r Francisca del Campo Calzada María Ángeles del Camp Puig 37645243Q Cosina
03466 138 3a 9A 4t María Jesús García Domínguez Esmeralda Blázquez García 47704608D Filla
03360 108 3a 9A 4t Rosario Ibáñez Molinero José Pérez Ibáñez 52146217L Fill
06755 144 3a 19 1r Elisa Mendoza García María Juliana Marco Mendoza 77276211Y Filla

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

D'acord amb allò que disposa el Reglament del Cementiri Municipal, article 11, punt 1: "En el termini 
de cinc anys de la mort del titular del dret funerari, els hereus testamentaris o aquells a qui 
correspongui per herència hauran de sol·licitar a l'Ajuntament o entitat a qui autoritzi, la transmissió 
del dret funerari prèvia presentació del títol corresponent i els documents justificatius de la seva 
pretensió". 

L'Ordenança Fiscal 2.5. Taxa de Cementiri Municipal, en el seu epígraf 7è. Traspassos de 
concessions. Punt 1. Els traspassos entre parents per consanguinitat i/o afinitat de primer grau i 2n 
grau satisfaran el 7% dels drets assenyalats a l'epígraf 1r. Punt 2. Els traspassos entre parents de 3r 
grau de consanguinitat i/o afinitat, satisfaran el 19% dels drets assenyalats a l'epígraf 1r. Punt 3. Els 
traspassos entre parents a partir de 4rt grau de consanguinitat i/o afinitat, satisfaran el 75% dels drets 
assenyalats a l'epígraf 1r. I l'epígraf 6è, relatiu a l'expedició de títols i permisos.

Article 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària: "En els tributs de cobrament 
periòdic per rebut, una vegada notificada la liquidació corresponent a l'alta en el respectiu registre, 
padró o matrícula, es poden notificar col·lectivament les successives liquidacions mitjançant edictes 
que ho adverteixin. L'augment de base imposable sobre la resultant de les declaracions s'ha de 
notificar al contribuent amb expressió concreta dels fets i elements addicionals que el motivin , excepte 



quan la modificació provingui de revaloritzacions de caràcter general autoritzades per les lleis ".

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 els traspassos de les concessions dels drets funeraris següents :

RefRefRefRef.... NNNN.... ClClClCl.... QQQQ.... PisPisPisPis Nou titularNou titularNou titularNou titular NIFNIFNIFNIF ParentiuParentiuParentiuParentiu
Taxa drets deTaxa drets deTaxa drets deTaxa drets de

conservació anualconservació anualconservació anualconservació anual
04208 19 3a 12A 4t Manuela Rendón Aragón 31389577M Filla 12,30 €
00534 21 2a 2 1r María Pilar Borau Salcedo 77297705H Filla 12,30 €
00636 263 3a 4 2n Ana Rosa Argelagué Carrillo 77106480S Filla 12,30 €
04022 11 2a 12A 1r Miquel Rovira Castañer 77270786D Fill 12,30 €
01297 28 3a 6B 2n Maria Montserrat Font Duran 77052978B Filla 12,30 €
00035 20 3a 1 3r María Ángeles del Campo Puig 37645243Q Cosina 12,30 €
03466 138 3a 9A 4t Esmeralda Blázquez García 47704608D Filla 12,30 €
03360 108 3a 9A 4t José Pérez Ibáñez 52146217L Fill 12,30 €
06755 144 3a 19 1r María Juliana Marco Mendoza 77276211Y Filla 12,30 €

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.- Aprovar les següents liquidacions de la Taxa de Cementiri Municipal, de conformitat amb 
l'Ordenança Fiscal 2.5, epígraf 7è. Traspassos de concessions, i    l'epígraf 6è. per l'expedició del títol:

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular Import traspàsImport traspàsImport traspàsImport traspàs Import títolImport títolImport títolImport títol Total EurosTotal EurosTotal EurosTotal Euros
31389577M Manuela Rendón Aragón 49,28 € 31,35 € 80808080,,,,63636363    €€€€
77297705H María Pilar Borau Salcedo 98,70 € 31,35 € 130130130130,,,,05050505    €€€€
77106480S Ana Rosa Argelagué Carrillo 91,21 € 31,35 € 122122122122,,,,56565656    €€€€
77270786D Miquel Rovira Castañer 98,70 € 31,35 € 130130130130,,,,05050505    €€€€
77052978B Maria Montserrat Font Duran 91,21 € 31,35 € 122122122122,,,,56565656    €€€€
37645243Q María Ángeles del Campo Puig 788,25 € 31,35 € 819819819819,,,,60606060    €€€€
47704608D Esmeralda Blázquez García 49,28 € 31,35 € 80808080,,,,63636363    €€€€
52146217L José Pérez Ibáñez 49,28 € 31,35 € 80808080,,,,63636363    €€€€
77276211Y María Juliana Marco Mendoza 98,70 € 31,35 € 130130130130,,,,05050505    €€€€

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Indicar que d'acord amb el que disposa l'article 102.3 de la Llei General Tributària, resten 
incorporades en el Padró de la Taxa dels drets de Conservació del Cementiri Municipal del present 
exercici, les unitats fiscals detallades en el punt primer de la part dispositiva d 'aquest acord.

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.- Informar als interessats que el pagament de la taxa es realitzarà en una entitat bancària 
mitjançant el rebut que rebran pròximament en el seu domicili. Una vegada liquidada la taxa podranUna vegada liquidada la taxa podranUna vegada liquidada la taxa podranUna vegada liquidada la taxa podran    
recollir el títol del nínxol a lrecollir el títol del nínxol a lrecollir el títol del nínxol a lrecollir el títol del nínxol a l ''''Oficina dOficina dOficina dOficina d ''''Atenció al CiutadàAtenció al CiutadàAtenció al CiutadàAtenció al Ciutadà     ((((Carrer de Sant JosepCarrer de Sant JosepCarrer de Sant JosepCarrer de Sant Josep ,,,,    7777    planta baixaplanta baixaplanta baixaplanta baixa ).).).).

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.- Notificar aquest acord a les persones relacionades en el punt segon de la part dispositiva .

SISÈSISÈSISÈSISÈ.-.-.-.- Contra l'apartat primer de la part dispositiva d'aquest acord 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 . 

SETÈSETÈSETÈSETÈ.-.-.-.-    Contra els apartats segon i tercer de la part dispositiva d'aquest acord 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 . 

APROVAT PER UNANIMITAT

 
7777).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS IDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS IDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS IDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS I    
TRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNA DEL CEMENTIRI MUNICIPALTRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNA DEL CEMENTIRI MUNICIPALTRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNA DEL CEMENTIRI MUNICIPALTRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

El senyor Román Blas Fabregat, amb NIF 38940051Q i domicili al carrer del Sastre, 4 2n 1a de 
Granollers, ha sol·licitat en data 25 de setembre de 2014, amb núm. de registre d'entrada 19171, el 
trasllat de totes les restes del nínxol núm. 132, classe 3a, quarter 5A, pis 4t, referència 03772, a la 
fossa comuna del Cementiri Municipal i la renúncia de la concessió dels drets funeraris del nínxol 
esmentat a favor de l'Ajuntament.

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

D'acord amb la Comissió Municipal Permanent del 14 de maig de 1984, que aprovà la fórmula a 
aplicar en el rescat i determinació d'apreuament de les concessions funeràries. 

D'acord amb  allò que disposa l'article 19    del Reglament Regulador del Servei Públic del Cementiri 
Municipal relatiu a les renúncies de nínxol, punt 1r,    que diu: "Podran renunciar els titulars de drets de 
les sepultures que no continguin cadàvers ni restes, a favor de l’Ajuntament de Granollers o entitat a 
que autoritzi, sempre que no posseeixen amb caràcter de lloguer, pagant-se les quantitats que per a 
cada cas assenyala la formula aprovada per la comissió de Govern del dia 14 de maig de 1984: Valor 
inicial del nínxol, segons el pis + 5 % + valor actual del nínxol, segons el pis : per 2 = Total del valor de 
la renúncia.".

I en el seu punt 2, que diu: "En cas d’existir restes, podran ser traslladades a una altra sepultura, a 
càrrec del titular, o bé d’ofici per l’Administració a la fossa comuna o incinerar -los.".

I la vigent Ordenança Fiscal 2.5. Taxa de Cementiri Municipal. Epígraf 5è. Exhumacions i trasllats. 
Punt 3. "Els trasllats de restes a la fossa comuna pagaran el 50% de les tarifes d'inhumació del nínxol 
desocupat de l'epígraf 3, excepte els nínxols de concessió temporal per un termini de dos anys".

Article 22.1 de les bases d'execució del Pressupost General de l'Ajuntament de Granollers. 
Autorització - Disposició - Obligació: "1.- Les adquisicions de béns concrets, així com altres despeses 
no subjectes a processos de contractació en els quals l'exigibilitat de l'obligació pugui ésser 
immediata, originaran la tramitació del document ADO."

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 trasllat de restes del nínxol núm. 132, classe 3a, quarter 5A, pis 4t, referència 
03772, a la fossa comuna del Cementiri Municipala la fossa comuna del Cementiri Municipala la fossa comuna del Cementiri Municipala la fossa comuna del Cementiri Municipal .

SegonSegonSegonSegon.- Acceptar la renúncia presentada pel sol·licitant, a la concessió del nínxol número 132, classe 
3a, quarter 5A, pis 4t, referència 03772, del Cementiri Municipal, que queda a disposició d'aquest 
Ajuntament.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Donar de baixa del Padró de la Taxa dels drets de Conservació del Cementiri Municipal del 
proper exercici, la unitat fiscal detallada en el punt segon de la part dispositiva d 'aquest acord.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Aprovar la liquidació de la Taxa de Cementiri Municipal a nom del senyor Román Blas 
Fabregat, de conformitat amb l'ordenança fiscal 2.5, epígraf 5è. Exhumacions i trasllats, punt 3. 
Trasllats de restes a la fossa comuna, que puja 54545454,,,,08080808    euroseuroseuroseuros....

CinquèCinquèCinquèCinquè.- Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació en concepte d'indemnització per la renúncia de la 
concessió del nínxol núm. 132, classe 3a, del quarter 5A, per import de 399399399399,,,,33333333    euroseuroseuroseuros, al senyor 
Román Blas Fabregat, amb NIF 38940051Q, en aplicació de la fórmula aprovada per la Comissió de 
Govern del dia 14 de maig de 1984, que s'hauran de carregar a la partida pressupostaria de despeses 



del Cementiri Municipal núm. H311.16410.22699.

Valor inicial nínxolValor inicial nínxolValor inicial nínxolValor inicial nínxol     ((((anyanyanyany    1978197819781978)))) ++++    5555    %%%% ++++    Valor actualValor actualValor actualValor actual SubtotalSubtotalSubtotalSubtotal Dividit perDividit perDividit perDividit per     2222
15.000 Ptes / 90,15 € 4,51 € 704,00 € 798,66 € 399,33 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL            399399399399,,,,33333333    €€€€

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.- Compensar d'ofici l'import d'indemnització al qual es fa esment a l'apartat cinquè d'aquest 
acord, amb la liquidació de la taxa inclosa en l 'apartat quart, i retornar al senyor Román Blas Fabregat, 
amb NIF 38940051Q, l'import de 345345345345,,,,25252525    euroseuroseuroseuros.

SetèSetèSetèSetè.-.-.-.-    Notificar aquest acord al senyor Román Blas Fabregat, i al servei de Comptabilitat d'aquest 
Ajuntament.

VuitèVuitèVuitèVuitè.-.-.-.- Contra els apartats primer i segon de la part dispositiva d'aquest acord 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 . 

NovèNovèNovèNovè.-.-.-.-    Contra els apartats tercer, quart, cinquè i sisè de la part dispositiva d'aquest acord 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 . 

APROVAT PER UNANIMITAT

 
8888).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ D''''UN NÍNXOL DEL CEMENTIRIUN NÍNXOL DEL CEMENTIRIUN NÍNXOL DEL CEMENTIRIUN NÍNXOL DEL CEMENTIRI    
MUNICIPAL I TRASLLAT DE RESTES DINS DEL RECINTEMUNICIPAL I TRASLLAT DE RESTES DINS DEL RECINTEMUNICIPAL I TRASLLAT DE RESTES DINS DEL RECINTEMUNICIPAL I TRASLLAT DE RESTES DINS DEL RECINTE

El senyor Jaume Segarra Farrés, amb NIF 38770152H i domicili al carrer del Nord, 3r C de Montcada i 
Reixac, ha sol·licitat en data 25 de setembre de 2014, amb núm. de registre d'entrada 19185, el trasllat 
de totes les restes des del nínxol núm. 125, classe 3a, quarter 3, pis 2n,  referència 00826, de la seva 
titularitat, al nínxol númal nínxol númal nínxol númal nínxol núm....    236236236236,,,,    classeclasseclasseclasse     3333aaaa,,,,    quarterquarterquarterquarter     3333,,,,    pispispispis    2222nnnn,,,,    referènciareferènciareferènciareferència     00971009710097100971, del Cementiri Municipal, 
concedit a nom de la senyora Encarnación Farrés Junyent, i la renúncia de la concessió del següent 
nínxol a favor de l'Ajuntament:

NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis ReferènciaReferènciaReferènciaReferència
125 3a 3 2n 00826

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

D'acord amb allò que disposa l'article 19    del Reglament Regulador del Servei Públic del Cementiri 
Municipal relatiu a les renúncies de nínxol, en el seu punt 1, que diu: "Podran renunciar els titulars de 
drets de les sepultures que no continguin cadàvers ni restes, a favor de l’Ajuntament de Granollers o 
entitat a que autoritzi, sempre que no posseeixen amb caràcter de lloguer, pagant-se les quantitats 
que per a cada cas assenyala la formula aprovada per la comissió de Govern del dia 14 de maig de 



1984: Valor inicial del nínxol , segons el pis + 5 % + valor actual del nínxol, segons el pis : per 2 = Total 
del valor de la renúncia".

I l'article 72: Trasllats de restes, punt 1, del Reglament del Cementiri que diu: "1.-.-.-.- El trasllat d'un 
cadàver o unes restes d'una sepultura a una altra del mateix cementiri exigirà el consentiment del 
titulars d'ambdós drets i caldrà que es tinguin en compte el transcurs dels terminis establerts en el 
present Reglament".

L'Ordenança Fiscal 2.5. Taxa de Cementiri Municipal, epígraf 5è. Exhumacions i trasllats, punt 1. 
Trasllats de restes d'un nínxol dins del recinte del cementiri  (sepultura de destí).

Article 22.1 de les bases d'execució del Pressupost General de l'Ajuntament de Granollers. 
Autorització - Disposició - Obligació: "1.- Les adquisicions de béns concrets, així com altres despeses 
no subjectes a processos de contractació en els quals l'exigibilitat de l'obligació pugui ésser 
immediata, originaran la tramitació del document ADO."

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 trasllat de totes les restes    des del nínxol núm. 125, classe 3a, quarter 3,  pis 2n, 
referència 00826, al nínxol númal nínxol númal nínxol númal nínxol núm....    236236236236,,,,    classeclasseclasseclasse     3333aaaa,,,,    quarterquarterquarterquarter     3333,,,,    pispispispis    2222nnnn,,,,    referènciareferènciareferènciareferència     00971009710097100971, del Cementiri 
Municipal.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Acceptar la renúncia presentada pel sol·licitant , a la concessió del nínxol núm. 125, classe 3a, 
quarter 3, pis 2n, referència 00826, del Cementiri Municipal, que queda a disposició d'aquest 
Ajuntament.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Donar de baixa del Padró de la Taxa dels drets de Conservació del Cementiri Municipal del 
proper exercici, la unitat fiscal detallada en el punt segon de la part dispositiva d 'aquest acord.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Aprovar la liquidació de la Taxa de Cementiri Municipal a nom del senyor Jaume Segarra 
Farrés, de conformitat amb l'ordenança fiscal 2.5, epígraf 5è. Exhumacions i trasllats, apartat 1. 
Trasllats de restes d'un nínxol dins del recinte del cementiri (sepultura de destí), que puja    267267267267,,,,60606060    
euroseuroseuroseuros.

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.- Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació en concepte d'indemnització per la renúncia de la 
concessió del nínxol núm. 125, classe 3a, del quarter 3, per import de 651651651651,,,,50505050    euroseuroseuroseuros, al senyor Jaume 
Segarra Farrés, amb NIF 38770152H, en aplicació de la fórmula aprovada per la Comissió de Govern 
del dia 14 de maig de 1984, que s'hauran de carregar a la partida pressupostaria de despeses del 
Cementiri Municipal núm. H311.16410.22699.

Valor inicial nínxolValor inicial nínxolValor inicial nínxolValor inicial nínxol     ((((anyanyanyany    1916191619161916)))) ++++    5555    %%%% ++++    Valor actualValor actualValor actualValor actual SubtotalSubtotalSubtotalSubtotal Dividit perDividit perDividit perDividit per     2222
1 Ptes / 0,01 € 0,00 € 1.303,00 € 1.303,01 € 651,50 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL            651651651651,,,,50505050    €€€€

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.- Compensar d'ofici l'import d'indemnització al qual es fa esment a l'apartat cinquè d'aquest 
acord, amb la liquidació de la taxa inclosa en l'apartat quart, i retornar al senyor Jaume Segarra 
Farrés, amb NIF 38770152H, l'import de 383383383383,,,,90909090    euroseuroseuroseuros.

SetèSetèSetèSetè.-.-.-.-    Notificar aquest acord al senyor Jaume Segarra Farrés, a la senyora Encarnación Farrés 
Junyent, i al servei de Comptabilitat d'aquest Ajuntament.

VuitèVuitèVuitèVuitè.-.-.-.- Contra els apartats primer i segon de la part dispositiva d'aquest acord 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 . 

NovèNovèNovèNovè.-.-.-.-    Contra els apartats tercer, quart, cinquè i sisè de la part dispositiva d'aquest acord 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 . 

APROVAT PER UNANIMITAT

 
9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DE DOS NÍNXOLS DELDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DE DOS NÍNXOLS DELDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DE DOS NÍNXOLS DELDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DE DOS NÍNXOLS DEL    
CEMENTIRI MUNICIPAL I TRASLLATS DE RESTES DINS DEL RECINTECEMENTIRI MUNICIPAL I TRASLLATS DE RESTES DINS DEL RECINTECEMENTIRI MUNICIPAL I TRASLLATS DE RESTES DINS DEL RECINTECEMENTIRI MUNICIPAL I TRASLLATS DE RESTES DINS DEL RECINTE

La senyora Elena Romero Romero, amb NIF 27918700N i domicili al carrer de la Garrotxa, 1 2n 1a de 
Granollers, ha sol·licitat en data 26 de setembre de 2014, amb núm. de registre d'entrada 19294 i 
19296:

- El trasllat de totes les restes des del nínxol núm.  52, classe 3a, quarter 13A, pis 5è,  referència 
04597, concedit al seu nom, al nínxol númal nínxol númal nínxol númal nínxol núm....    62626262,,,,    classeclasseclasseclasse     3333aaaa,,,,    quarterquarterquarterquarter     12121212,,,,    pispispispis    3333rrrr,,,,    referènciareferènciareferènciareferència     04047040470404704047, del 
Cementiri Municipal, concedit a nom de la senyora María Luisa Ruiz Romero.

- El trasllat de totes les restes des del nínxol núm.  151, classe 3a, quarter 12A, pis 4t,  referència 
04315, concedit al seu nom, al nínxol númal nínxol númal nínxol númal nínxol núm....    62626262,,,,    classeclasseclasseclasse     3333aaaa,,,,    quarterquarterquarterquarter     12121212,,,,    pispispispis    3333rrrr,,,,    referènciareferènciareferènciareferència     04047040470404704047, del 
Cementiri Municipal, concedit a nom de la senyora María Luisa Ruiz Romero.

- La renúncia de la concessió dels següents nínxols a favor de l 'Ajuntament:

NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis ReferènciaReferènciaReferènciaReferència
52 3a 13A 5è 04597

151 3a 12A 4t 04315

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

D'acord amb allò que disposa l'article 19    del Reglament Regulador del Servei Públic del Cementiri 
Municipal relatiu a les renúncies de nínxol, en el seu punt 1, que diu: "Podran renunciar els titulars de 
drets de les sepultures que no continguin cadàvers ni restes, a favor de l’Ajuntament de Granollers o 
entitat a que autoritzi, sempre que no posseeixen amb caràcter de lloguer, pagant-se les quantitats 
que per a cada cas assenyala la formula aprovada per la comissió de Govern del dia 14 de maig de 
1984: Valor inicial del nínxol , segons el pis + 5 % + valor actual del nínxol, segons el pis : per 2 = Total 
del valor de la renúncia".

I l'article 72: Trasllats de restes, punt 1, del Reglament del Cementiri que diu: "1.-.-.-.- El trasllat d'un 
cadàver o unes restes d'una sepultura a una altra del mateix cementiri exigirà el consentiment del 
titulars d'ambdós drets i caldrà que es tinguin en compte el transcurs dels terminis establerts en el 
present Reglament".

L'Ordenança Fiscal 2.5. Taxa de Cementiri Municipal, epígraf 5è. Exhumacions i trasllats, punt 1. 
Trasllats de restes d'un nínxol dins del recinte del cementiri  (sepultura de destí).

Article 22.1 de les bases d'execució del Pressupost General de l'Ajuntament de Granollers. 
Autorització - Disposició - Obligació: "1.- Les adquisicions de béns concrets, així com altres despeses 
no subjectes a processos de contractació en els quals l'exigibilitat de l'obligació pugui ésser 



immediata, originaran la tramitació del document ADO."

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 trasllat de totes les restes    des dels nínxols núm. 52, classe 3a, quarter 13A,  pis 
5è, referència 04597, i núm. 151, classe 3a, quarter 12A, pis 4t, referència 04315, concedits a nom de 
la sol·licitant, al nínxol númal nínxol númal nínxol númal nínxol núm....    62626262,,,,    classeclasseclasseclasse     3333aaaa,,,,    quarterquarterquarterquarter     12121212,,,,    pispispispis    3333rrrr,,,,    referènciareferènciareferènciareferència     04047040470404704047, del Cementiri 
Municipal, concedit a nom de la senyora María Luisa Ruiz Romero.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Acceptar la renúncia presentada per la sol·licitant , a la concessió dels nínxols núm. 52, classe 
3a, quarter 13A, pis 5è, referència 04597, i núm. 151, classe 3a, quarter 12A, pis 4t, referència 04315, 
del Cementiri Municipal, que queden a disposició d'aquest Ajuntament.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Donar de baixa del Padró de la Taxa dels drets de Conservació del Cementiri Municipal del 
proper exercici, les unitats fiscals detallades en el punt segon de la part dispositiva d 'aquest acord.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Aprovar la liquidació de la Taxa de Cementiri Municipal a nom de la senyora Elena Romero 
Romero, de conformitat amb l'ordenança fiscal 2.5, epígraf 5è. Exhumacions i trasllats, apartat 1. 
Trasllats de restes d'un nínxol dins del recinte del cementiri (sepultura de destí), que puja    535535535535,,,,20202020    
euroseuroseuroseuros    (267,60 € x 2 trasllats).

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.- Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació en concepte d'indemnització per les renúncies de 
la concessió dels nínxol núm. 52, classe 3a, del quarter 13A, i núm. 151, classe 3a, del quarter 12A, 
per import de 738738738738,,,,69696969    euroseuroseuroseuros, a la senyora Elena Romero Romero, amb NIF 27918700N, en aplicació 
de la fórmula aprovada per la Comissió de Govern del dia 14 de maig de 1984, que s'hauran de 
carregar a la partida pressupostaria de despeses del Cementiri Municipal núm . H311.16410.22699.

RefRefRefRef....    NínxolNínxolNínxolNínxol Valor inicial nínxolValor inicial nínxolValor inicial nínxolValor inicial nínxol     ((((anyanyanyany    1978197819781978)))) ++++    5555    %%%% ++++    Valor actualValor actualValor actualValor actual SubtotalSubtotalSubtotalSubtotal Dividit perDividit perDividit perDividit per     2222
04597 12.000 Ptes / 72,12 € 3,61 € 603,00 € 678,73 € 339,36 €
04315 15.000 Ptes / 90,15 € 4,51 € 704,00 € 798,66 € 399,33 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL            738738738738,,,,69696969    €€€€

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.- Compensar d'ofici l'import d'indemnització al qual es fa esment a l'apartat cinquè d'aquest 
acord, amb la liquidació de la taxa inclosa en l'apartat quart, i retornar a la senyora Elena Romero 
Romero, amb NIF 27918700N, l'import de 203203203203,,,,49494949    euroseuroseuroseuros.

SetèSetèSetèSetè.-.-.-.-    Notificar aquest acord a la senyora Elena Romero Romero, a la senyora María Luisa Ruiz 
Romero, i al servei de Comptabilitat d'aquest Ajuntament.

VuitèVuitèVuitèVuitè.-.-.-.- Contra els apartats primer i segon de la part dispositiva d'aquest acord 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 . 

NovèNovèNovèNovè.-.-.-.-    Contra els apartats tercer, quart, cinquè i sisè de la part dispositiva d'aquest acord 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 . 

APROVAT PER UNANIMITAT

 
10101010).-).-).-).-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    1053105310531053    DEL MERCATDEL MERCATDEL MERCATDEL MERCAT    
SETMANAL DEL DIJOUSSETMANAL DEL DIJOUSSETMANAL DEL DIJOUSSETMANAL DEL DIJOUS

En data 18 de setembre de 2014,  el senyor Antonio Lorenzo Fajardo Jiménez, amb NIF 43515094Z,  
titular de la parada número 1053 del mercat setmanal del dijous, de 7 metres lineals, per a la venda de 
roba de la llar,  ha presentat una sol·licitud de traspàs de la parada a favor de la senyora Rosa Fajardo 
Cortés,  amb  NIF  43525350N, que és la seva esposa.

El senyor Antonio Lorenzo Fajardo Jiménez, 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.

La senyora  Rosa Fajardo Cortés ha adjuntat a la seva sol·licitud la documentació acreditativa de 
condició de marxant.

D'acord amb l'OF 2.16 epígraf 6.d.4 la senyora  Fajardo resta exempta del pagament de la taxa per la 
transmissió de l'activitat comercial de venda no sedentària, per ser familiar de 1r. grau de 
consanguinitat.

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

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 1053 del mercat setmanal del dijous, de 7 ml, per a 
la venda de roba de la llar,  de la qual és titular el senyor  Antonio Lorenzo Fajardo Jiménez, amb NIF 
43515094Z.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Atorgar la llicència per a la venda de roba de la llar en el mercat setmanal del dijous, a la 
parada 1053 de 7 ml, a la senyora  Rosa Fajardo Cortés,  amb  NIF  43525350N 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 Antonio Lorenzo Fajardo Jiménez i a la senyora Rosa 
Fajardo Cortés.



QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- 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 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    3333    DE LES OBRESDE LES OBRESDE LES OBRESDE LES OBRES    
DEL PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DDEL PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DDEL PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DDEL PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D''''ENLLUMENATENLLUMENATENLLUMENATENLLUMENAT     
PÚBLICPÚBLICPÚBLICPÚBLIC,,,,    SOTERRAMENT DE LÍNIES ELÈCTRIQUES I RENOVACIÓ DE LA XARXA DSOTERRAMENT DE LÍNIES ELÈCTRIQUES I RENOVACIÓ DE LA XARXA DSOTERRAMENT DE LÍNIES ELÈCTRIQUES I RENOVACIÓ DE LA XARXA DSOTERRAMENT DE LÍNIES ELÈCTRIQUES I RENOVACIÓ DE LA XARXA D''''AIGUAAIGUAAIGUAAIGUA    
POTABLE DEL PASSEIG DE LA MUNTANYAPOTABLE DEL PASSEIG DE LA MUNTANYAPOTABLE DEL PASSEIG DE LA MUNTANYAPOTABLE DEL PASSEIG DE LA MUNTANYA    ((((FASEFASEFASEFASE    2222)))),,,,    A FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE L''''EMPRESA OBRES IEMPRESA OBRES IEMPRESA OBRES IEMPRESA OBRES I    
SERVEIS ROIGSERVEIS ROIGSERVEIS ROIGSERVEIS ROIG ,,,,    SASASASA

1r En data 6 de maig de 2014, la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte d'obres relatives al 
projecte executiu de renovació de les instal·lacions dexecutiu de renovació de les instal·lacions dexecutiu de renovació de les instal·lacions dexecutiu de renovació de les instal·lacions d''''enllumenat públicenllumenat públicenllumenat públicenllumenat públic,,,,    soterrament de líniessoterrament de líniessoterrament de líniessoterrament de línies    
elèctriques i renovació de la xarxa delèctriques i renovació de la xarxa delèctriques i renovació de la xarxa delèctriques i renovació de la xarxa d''''aigua potable del Passeig de la Muntanyaaigua potable del Passeig de la Muntanyaaigua potable del Passeig de la Muntanyaaigua potable del Passeig de la Muntanya,,,,    FaseFaseFaseFase    2222 (obra 03/13), 
a l'empresa OBRES I SERVEIS ROIG, SA, per un import de 579579579579....950950950950,,,,00000000    euroseuroseuroseuros més 121.789,50 euros 
en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 701.739,50 euros, el que representa una baixa del 
23,56% respecte al preu de licitació, amb un termini d'execució de 3.6 mesos, i amb càrrec a la partida 
pressupostària H330.15100.61911, mitjançant procediment obert amb varis criteris d'adjudicació i 
tramitació ordinària.  Formalitzant-se el contracte d'obres el dia 19 de maig de 2014.

El 2 de juny de 2014 es va signar el acta de comprovació del replanteig i autorització d 'inici de l'obra.

2n L'empresa OBRES I SERVEIS ROIG, SA, ha presentat la factura número E-081/2014 de data 31 
d'agost de 2014, per un import de 141.010,68 euros (IVA inclòs) corresponent a les obres executades 
de la certificació d'obra tercera, del mes d'agost, relativa a les obres del Projecte executiu deexecutiu deexecutiu deexecutiu de    
renovació de les instal·lacions drenovació de les instal·lacions drenovació de les instal·lacions drenovació de les instal·lacions d''''enllumenat públicenllumenat públicenllumenat públicenllumenat públic,,,,    soterrament de línies elèctriques i renovació desoterrament de línies elèctriques i renovació desoterrament de línies elèctriques i renovació desoterrament de línies elèctriques i renovació de    
la xarxa dla xarxa dla xarxa dla xarxa d ''''aigua potable del Passeig de la Muntanyaaigua potable del Passeig de la Muntanyaaigua potable del Passeig de la Muntanyaaigua potable del Passeig de la Muntanya ,,,,    FaseFaseFaseFase    2222 (obra 03/13 [546-UR-12]).

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

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

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

5è Que l'execució de les obres de l'actuació Ampliació de voreres i renovació de serveis delAmpliació de voreres i renovació de serveis delAmpliació de voreres i renovació de serveis delAmpliació de voreres i renovació de serveis del    
passeig de la Muntanyapasseig de la Muntanyapasseig de la Muntanyapasseig de la Muntanya  (obra 03/13) està cofinançat per la Diputació de Barcelona, en el marc del Pla 
"Xarxa de Governs Locals 2012-2015", anualitat 2014 (codi XGL 14/X/101146).

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

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

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer. Aprovar la certificació número 3, d'agost de 2014, per un import total de 141.010,68 euros 
(cent quaranta-un mil deu euros amb seixanta-vuit cèntims d'euro), presentada per l'empresa OBRES I 



SERVEIS ROIG, SA (NIF A08743098) relativa a l'execució de les obres del Projecte executiu deexecutiu deexecutiu deexecutiu de    
renovació de les instal·lacions drenovació de les instal·lacions drenovació de les instal·lacions drenovació de les instal·lacions d''''enllumenat públicenllumenat públicenllumenat públicenllumenat públic,,,,    soterrament de línies elèctriques i renovació desoterrament de línies elèctriques i renovació desoterrament de línies elèctriques i renovació desoterrament de línies elèctriques i renovació de    
la xarxa dla xarxa dla xarxa dla xarxa d''''aigua potable del passeig de la Muntanyaaigua potable del passeig de la Muntanyaaigua potable del passeig de la Muntanyaaigua potable del passeig de la Muntanya,,,,    FaseFaseFaseFase    2222 (obra 03/13 [546-UR-12]), d'acord amb 
els antecedents exposats i els fonaments de drets invocats.  L'execució de les obres de l'esmentat 
Projecte executiu està cofinançat per la Diputació de Barcelona en el marc de la Xarxa de Governs 
Locals, anualitat 2014 (XGL 14/X/101146).

SegonSegonSegonSegon.... Aprovar el reconeixement de l'obligació que s'inclou a la factura número E-081/2014 de 
data 31 d'agost de 2014, per un import de 141.010,68 euros (IVA inclòs), amb càrrec al pressupost de 
l'exercici 2014 (número d'operació comptable O-201400073295), presentada per l'empresa OBRES I 
SERVEIS ROIG, SA, corresponent a la certificació tercera de les obres executades durant el mes 
d'agost de 2014 del Projecte executiu de renovació de les instal·lacions d'enllumenat públic, 
soterrament de línies elèctriques i renovació de la xarxa d'aigua potable del passeig de la Muntanya, 
Fase 2, d'acord amb els antecedents exposats i els fonaments de drets invocats. 

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
12121212).-).-).-).-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    DE LES OBRESDE LES OBRESDE LES OBRESDE LES OBRES    
DEL PROJECTE DDEL PROJECTE DDEL PROJECTE DDEL PROJECTE D''''INSTALINSTALINSTALINSTAL....LACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL AL CAMP DE FUTBOL DE LA FONTLACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL AL CAMP DE FUTBOL DE LA FONTLACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL AL CAMP DE FUTBOL DE LA FONTLACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL AL CAMP DE FUTBOL DE LA FONT    
VERDA DE GRANOLLERSVERDA DE GRANOLLERSVERDA DE GRANOLLERSVERDA DE GRANOLLERS ,,,,    A FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE L ''''EMPRESA FIELDTURF POLIGRASEMPRESA FIELDTURF POLIGRASEMPRESA FIELDTURF POLIGRASEMPRESA FIELDTURF POLIGRAS ,,,,    SASASASA

1r En data 29 de juliol de 2014, la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte d'obres relatives 
al projecte dddd''''instal·lació de gespa artificial al camp de futbol de la Font Verda a Granollersinstal·lació de gespa artificial al camp de futbol de la Font Verda a Granollersinstal·lació de gespa artificial al camp de futbol de la Font Verda a Granollersinstal·lació de gespa artificial al camp de futbol de la Font Verda a Granollers (obra 
22/14), a l'empresa FIELDTURF POLIGRAS SA, per un import de 282282282282....228228228228,,,,89898989 euros  més 59.268,07 
euros en concepte d' IVA (21%), el que fa un total de 341.496,96 euros, el que representa una baixa 
del 23,00% respecte al pressupost de licitació, amb un termini d'execució de vuit setmanes, comptats 
a partir de la data de l'acta de comprovació del replanteig, i amb càrrec a la partida pressupostària 
H420.34000.60908, mitjançant procediment obert amb varis criteris d 'adjudicació i tramitació ordinària .

El 18 d'agost de 2014 es va signar el acta de comprovació del replanteig i autorització d 'inici de l'obra.

2n L'empresa FIELDTURF POLIGRAS, SA, ha presentat la factura número 1184 de data 8 de 
setembre de 2014, per un import de 22.076,93 euros (IVA inclòs) corresponent a les obres executades 
de la certificació d'obra primera, del mes d'agost, relativa a les obres del Projecte dddd''''instal·lació deinstal·lació deinstal·lació deinstal·lació de    
gespa artificial al camp de futbol de la Font Verda a Granollersgespa artificial al camp de futbol de la Font Verda a Granollersgespa artificial al camp de futbol de la Font Verda a Granollersgespa artificial al camp de futbol de la Font Verda a Granollers  (obra 22/14 [595-UR-13]).

L'empresa adjudicatària annexa a la factura esmentada la certificació d'obra primera 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 3 d'octubre de 2014.

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



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

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

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer. Aprovar la certificació número 1, d'agost de 2014, per un import total de 22.076,93 euros 
(vint-i-dos mil setanta-sis euros amb noranta-tres cèntims d'euro), presentada per l'empresa 
FIELDTURF POLIGRAS SA (CIF A-58653676) relativa a l'execució de les obres del Projecte 
dddd''''instal·lació de gespa artificial al camp de futbol de la Font Verda a Granollersinstal·lació de gespa artificial al camp de futbol de la Font Verda a Granollersinstal·lació de gespa artificial al camp de futbol de la Font Verda a Granollersinstal·lació de gespa artificial al camp de futbol de la Font Verda a Granollers (obra 22/14 
[595-UR-13]), 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 1184 de data 8 
de setembre de 2014, per un import de 22.076,93 euros (IVA inclòs), amb càrrec al pressupost de 
l'exercici 2014, presentada per l'empresa FIELDTURF POLIGRAS SA, corresponent a la certificació 
primera de les obres executades durant el mes d'agost de 2014 del Projecte d'instal·lació de gespa 
artificial al camp de futbol de la Font Verda a Granollers, d'acord amb els antecedents exposats i els 
fonaments de drets invocats. 

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
13131313).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A  ADJUDICAR EL CONTRACTE DDICTAMEN RELATIU A  ADJUDICAR EL CONTRACTE DDICTAMEN RELATIU A  ADJUDICAR EL CONTRACTE DDICTAMEN RELATIU A  ADJUDICAR EL CONTRACTE D''''OBRES DEL PROJECTEOBRES DEL PROJECTEOBRES DEL PROJECTEOBRES DEL PROJECTE    
DDDD''''ADEQÜACIÓ VORERA DADEQÜACIÓ VORERA DADEQÜACIÓ VORERA DADEQÜACIÓ VORERA D''''ACCÉS A HABITATGES A LA CARRETERA DE RIBESACCÉS A HABITATGES A LA CARRETERA DE RIBESACCÉS A HABITATGES A LA CARRETERA DE RIBESACCÉS A HABITATGES A LA CARRETERA DE RIBES----JOANOTJOANOTJOANOTJOANOT    
MARTORELL DE GRANOLLERSMARTORELL DE GRANOLLERSMARTORELL DE GRANOLLERSMARTORELL DE GRANOLLERS,,,,    MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITATMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITATMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITATMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT    
AMB VARIS CRITERIS DAMB VARIS CRITERIS DAMB VARIS CRITERIS DAMB VARIS CRITERIS D ''''ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA ....

El 28 d'agost de 2014 , mitjançant resolució del regidor delegat núm. 1917/2014 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 
d'adequació vorera a habitatges a la carretera de Ribes- Joanot Martorell de Granollers, mitjançant 
procediment negociat sense publicitat i tràmit ordinari .

El preu màxim d'aquesta licitació és de 106.950,66 euros més 22.459,64 euros d'IVA (21%), el que fa 
un total de 129.410,30 euros.

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

EXCAVACIONS I OBRES PÚBLIQUES REQUENA,S.A CIF: A59068072
SERXARSA CIF: A59161158
CONSTRUCCIONS DEUMAL,S.A. CIF: A59082644
COYNSA 2000,S.L. CIF:B59856351
BIGAS GRUP,S.L.U.



Totes les empreses han presentat oferta  dins el termini establert a la invitació,  excepte BIGAS 
GRUP,S.L.U. 

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 "Valoració de la proposta tècnica" avaluable mitjançant criteris de judici de valor i 
amb una puntuació màxima de 48 punts, es fa la valoració següent:

A1.- Proposta constructiva,pla de treball,organització i mesures d'impacte (fins a 16 punts)
A2.- Manteniment de les obres (fins a 10 punts)
A3.- Millores del projecte (fins a 10 punts)
A4.- Resolució d'anomalies (fins a 6 punts)
A5.- Reposició de materials     (fins a 6 punts)
A6.- Pla d' autocontrol de qualitat de l'obra (fins a 2 punts)

PlicaPlicaPlicaPlica EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa AAAA1111 AAAA2222 AAAA3333 AAAA4444 AAAA5555 AAAA6666 TOTALTOTALTOTALTOTAL
1 SERXAR, SA 11,00 5,00 7,00 5,50 2,50 0,00 31,00
2 CONSTRUCCIONS 

DEUMAL,S.A.
6,00 3,50 3,50 3,50 2,00 1,00 19,50

3 COYNSA 2000,S.L. 10,00 4,50 4,50 5,50 3,50 1,00 29,00
4 EXCAVACIONS I OBRES 

PÚBLIQUES REQUENA,S.A
9,50 4,00 4,50 4,00 2,00 1,00 25,00

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 matemàtica, 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,SA 85.560,53 20,00 42,00
2 CONSTRUCCIONS 

DEUMAL,S.A
96.760,35 9,50 37,13

3 COYNSA 2000,S.L 91.047,10 14,87 39,47
4 EXCAVACIONS I OBRES 

PÚBLIQUES REQUENA,S.A.
86.289,50 19,32 41,65

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 SERXARSA 1,25 5,00
2 CONSTRUCCIONS DEUMAL,S.A 1,50 4,17
3 COYNSA 2000,S.L 1,75 3,57
4 EXCAVACIONS I OBRES PÚBLIQUES 

REQUENA,S.A.
1,50 4,17

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 fórmula establerta en el plec de clàusules 
administratives particulars, essent el resultat següent:

PlicaPlicaPlicaPlica EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa TerminiTerminiTerminiTermini     TOTAL PUNTSTOTAL PUNTSTOTAL PUNTSTOTAL PUNTS
1 SERXAR,SA 5,00 4,00
2 CONSTRUCCIONS DEUMAL,S.A 3,00 2,00



3 COYNSA 2000,S.L 4,00 3,00
4 EXCAVACIONS I OBRES PÚBLIQUES 

REQUENA,S.A.
6,00 5,00

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 A B C D TOTAL
1 SERXAR,SA 31,00 42,00 5,00 4,00 82828282,,,,00000000
2 CONSTRUCCIONS DEUMAL,S.A 19,50 37,13 4,17 2,00 62,79
3 COYNSA 2000,S.L 29,00 39,47 3,57 3,00 75,04
4 EXCAVACIONS I OBRES PÚBLIQUES 

REQUENA,S.A.
25,00 41,65 4,17 5,00 75,81

D'acord amb l'informe tècnic de data 3 d'octubre de 2014, l'oferta més avantatjosa és la presentada 
per l'empresa SERXAR,SA  per un import de 85.560,53 €  més 17.967,71 €euros d'IVA (21%), el que 
fa un total de 103.528,53 euros, que representa una baixa del 20,00% sobre el preu de licitació, amb 
un termini d'execució de 1,25 mesos i un termini de garantia de l'obra de 5 anys.

El 6 d'octubre de 2014 s'ha requerit a l'empresa SERXAR,SA amb  CIF: A59161158 a presentar la 
documentació prèvia a l'adjudicació del contracte.

El 9 d'octubre de 2014, l'empresa SERXAR,SA ha dipositat la fiança requerida per import de 4.278,03 
euros (CVD201400074427) 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, essent 
acceptada per la cap del Servei de Contractació i Compres.

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 SERXARSA amb CIF A59161158 el contracte d'obres per l'execució 
del projecte d'adequació de vorera d'accés a habitatges a la ctra. de Ribes-Joanot Martorell de 
Granollers  per un import de 85.560,53  euros més 17.967,71 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa 
un total de 103.528,53 euros, que representa una baixa del 20,00% respecte al pressupost de licitació, 
amb un termini d'execució de 1,25 mesos i un termini de garantia de l'obra de 5 anys, amb subjecció 
als plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars,  les millores 
ofertades  i la  resta de 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 25.881,77 euros del document A201400063221

SISÈSISÈSISÈSISÈ.-.-.-.- Convidar a les empreses licitadores que  no han resultat adjudicatàries, a recollir la 
documentació administrativa del sobre núm. 1 a partir del 15 de gener de 2015 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

 
14141414).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PRÒRROGA EN EL TERMINI DDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PRÒRROGA EN EL TERMINI DDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PRÒRROGA EN EL TERMINI DDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PRÒRROGA EN EL TERMINI D''''EXECUCIÓ DELEXECUCIÓ DELEXECUCIÓ DELEXECUCIÓ DEL    
CONTRACTE DCONTRACTE DCONTRACTE DCONTRACTE D''''OBRES FORMALITZAT AMB LOBRES FORMALITZAT AMB LOBRES FORMALITZAT AMB LOBRES FORMALITZAT AMB L''''EMPRESA OBRES I SERVEIS ROIGEMPRESA OBRES I SERVEIS ROIGEMPRESA OBRES I SERVEIS ROIGEMPRESA OBRES I SERVEIS ROIG,,,,SA PER LESSA PER LESSA PER LESSA PER LES    
OBRES DE RENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DOBRES DE RENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DOBRES DE RENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DOBRES DE RENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D''''ENLLUMENAT PÚBLICENLLUMENAT PÚBLICENLLUMENAT PÚBLICENLLUMENAT PÚBLIC,,,,    SOTERRAMENTSOTERRAMENTSOTERRAMENTSOTERRAMENT     
DE LÍNIES ELÈCTRIQUES I RENOVACIÓ DE LA XARXA DDE LÍNIES ELÈCTRIQUES I RENOVACIÓ DE LA XARXA DDE LÍNIES ELÈCTRIQUES I RENOVACIÓ DE LA XARXA DDE LÍNIES ELÈCTRIQUES I RENOVACIÓ DE LA XARXA D''''AIGUA POTABLE DEL PASSEIG DEAIGUA POTABLE DEL PASSEIG DEAIGUA POTABLE DEL PASSEIG DEAIGUA POTABLE DEL PASSEIG DE    
LA MUNTANYALA MUNTANYALA MUNTANYALA MUNTANYA ,,,,    FASEFASEFASEFASE    2222    ((((OBRAOBRAOBRAOBRA    03030303////13131313))))    PER A UN TERMINI DEPER A UN TERMINI DEPER A UN TERMINI DEPER A UN TERMINI DE     18181818    DIES LABORABLESDIES LABORABLESDIES LABORABLESDIES LABORABLES

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-  Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 6 de maig de 2014, es va adjudicar a 
l'empresa OBRES I SERVEIS ROIG, SA amb CIF: A08743098 el contracte d'obres relatives al projecte 
executiu de renovació de la xarxa d'aigua potable del Passeig de la Muntanya, fase 2, per un import de 
579.950,00 euros més 121.789,50 euros d'IVA (21%) el que fa un total de 701.739,50 euros.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    En data 19 de maig de 2014 es va formalitzar el contracte núm. 195/14 entre l'empresa 
OBRES I SERVEIS ROIG,SA i l'Ajuntament de Granollers en el qual l'empresa OBRES I SERVEIS 
ROIG,SA es comprometía a l'execució de les obres de renovació de les instal·lacions d'enllumenat 
públic, soterrament de línies elèctriques i renovació de la xarxa d'aigua potable del Passeig de la 
Muntanya, Fase 2, d'acord amb el projecte tècnic aprovat per Junta de Govern Local del 8 d'octubre 
de 2013, el plec de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte i la documentació 
aportada amb un termini d'execució o durada de  3,6 mesos, comptats a partir de la data de l'acta de 
comprovació del replanteig, essent la data contractual de termini de l'obra el dia  22 de setembre de 
2014.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Per diferents situacions tècniques sobrevingudes i no imputables al contractista, ha 
esdevingut impossible la finalització de les obres en el termini previst, per la qual cosa, l'empresa 
OBRES I SERVEIS ROIG,SA ha presentat una instància, amb registre d'entrada núm. 18687 de data 
18 de setembre de 2014, sol.licitant una ampliació de termini d'execució fins el 31/10/2014 per 
diferents motius:

1- els retards continus i injustificats per falta de personal i materials per part de l'empresa SOREA que 
provoca una falta de continuïtat, rendiments, sobrecostos econòmics i endarreriments en el termini 
previst d'execució de l'obra.
2- l'obra mecànica d'instal.lació del tub de fd 500 mm des del C/Costa Rica fins a Francesc Ribas (no 
previst en els plànols de projecte) i el temps d'espera fins a  la seva instal·lació tampoc estava prevista 
en el nostre planning
3-tampoc estava previst en projecte la connexió del tub  de FD500 al C/Vinyamata i respecte les altres 
dos connexions d'aquest  mateix també han sofert modificacions respecte lo previst en projecte que 
influeixen en l'augment del termini de l'obra.
4-dintre de les feines d'obra civil per l'instal.lació del tub de fd 200 mm per part de Sorea, s'ha tingut 
que executar un tram important de la rasa amb mitjans manuals tampoc previst en projecte.
5-el subministrament i la col·locació de tub PEAD PE-100 D110 mm, 10 atm per aigües no potables, al 
llarg del Passeig de la Muntanya (Costat Oest), tampoc estava previst.
6-estava previst instal·lar la meitat de les llumeneres model i marca definit en projecte al juliol i l'altre 
part duran el mes de setembre i tot haver fet la comanda a l'inici de l'obra a data d'avui no tenim 



confirmació d'entrega havent estat denegada una alternativa proposada. També dins del capítol 
d'enllumenat s'ha desplaçat el Quadre d'enllumenat existent no previst en projecte.
7-a petició de l'Ajuntament se'ns ha encarregat la formació de 4 claveguerons d'evacuació d'edifici 
construït amb tub de PEAD, de doble paret amb diàmetre exterior 250 mm, connectat a l'edifici i a la 
xarxa de clavegueram existent (no previst)

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    L'enginyer tècnic d'obres públiques del Servei d'Obres i Projectes de l'Ajuntament ha emès un 
informe favorable parcialment en el qual proposa acceptar els següents punts:

1- Hi ha hagut alguns retars en la col·locació de tubs i valvuleria per part de Sorea , com per exemple a 
la vorera est, a l'alçada del C/Pintor Vergós, la derivació en T de connexió del tub de 400 mm amb el 
de 200 mm, o també a l'alçada del C/Costa Rica, en que es va esperar una vàlvula durant alguns dies. 
A més, hi ha hagut falta de previsió per part de Sorea, de tenir més personal a l'obra en determinats 
dies, ja que les feines previstes requerien més personal. Per aquests motius, considerem que aquesta 
afectació ha provocat un enderrariment de l'obra de    7777    dies laborablesdies laborablesdies laborablesdies laborables ....
2- La descripció i amidaments de l'obra mecànica d'instal·lació del tub de fd 500mm des del C/Costa 
Rica a Francesc Ribes, es troba reflectida tant a la memòria com als amidaments del projecte aprovat, 
així com l'obra civil per la col·locació d'aquest tub de 500mm, i per tant, al fer el planning d'obra, 
s'havia de tenir en compte, dins del període ofertat.
3- Un cop iniciada l'obra l'empresa Sorea, va demanar la realització d'un tram de tub de fd de 400mm 
per connectar el Passeig de la Muntanya amb el C/Vinyamata. Aquest tram no estava previst en el 
projecte, i aquesta feina ha provocat un endarreriment de l'obra de    4444    dies laborablesdies laborablesdies laborablesdies laborables ....    
4- A la vorera est, en el tram entre c/Ausies March i el núm. 106 del Passeig de la Muntanya, s'ha 
haugt de fer la rasa pel tub de fd 200mm amb mitjans manuals, ja que s'ha fet a tocar de façana, per 
causa dels serveis ja existents, i no es podia col·locar maquinària. Això suposa uns 80 ml, i no estava 
previst al projecte fer-ho de forma manual . Awquesta feina ha provocat un endarreriment de l'obra de 
5555    dies laborablesdies laborablesdies laborablesdies laborables ....
5- El subministre i col·locació del tub de PEAD PE-100 D110mm 10 atm per aigua no potable, per la 
vorera oest, s'ha col·locat per la mateixa rasa que la canonada de FD200mm de Sorea, i per tant no ha 
generat més feines d'obra civil extres. Unicament es va col·locar, per part d'una empresa 
subcontractada, i per tant, aquesta feina ha provocat un endarreriment de l'obra de    1111    dia laborabledia laborabledia laborabledia laborable ....
6- L'empresa contractista, en cap moment ens va oferir una alternativa en el model de les llumeneres 
al·legant que hi haurien problemes en el subministrament de les lluminàries de projecte. La D.F. va 
determinar que les lluminàries que s'havien de col·locar, havien de ser les de projecte, ja que s'havien 
fet tots els estudis amb aquest model i és el mateix que en la fase 1 del Passeig de la Muntanya.
7- Un cop iniciades les obres, i després de la petició de 4 comunitats de veïns del Passeig de la 
Muntanya, es va demanar a l'empresa contractista que abans d'acabar les obres, s'haurien de realitzar 
4 escomeses residuals de 4 edificis, compresos entre els nº 110-118 del Passeig de la Muntanya, per 
millorar la seva xarxa de clavegueram. Aquesta feina ha provocat un endarreriment de l'obra de 1111    diadiadiadia    
laborablelaborablelaborablelaborable ....

i proposa ampliar el termini d'acabament de l'obra  per a 18181818    dies laborables mésdies laborables mésdies laborables mésdies laborables més,,,, comptadors a partir 
del dia  23 de setembre de 2014 ,  que no afecta al pressupost aprovat i adjudicat , i acceptar la 
programació del treball actualitzat.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret ::::
Article 234 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 modificació del contracte 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.-.-.-.-  Autoritzar la pròrroga del termini per a l'acabament de l'obra  per a 18 dies laborables més, 
comptadors a partir del  23 de setembre de 2014, sense que això afecti al pressupost aprovat i 
adjudicat, d'acord amb l'informe tècnic emès i els fets i fonaments de dret invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.- Incorporar com addenda al contracte núm. 195/14 aquesta resolució.

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.- Notificar a les persones interessades aquest acte, amb expressió que és un acte de tràmit 
no qualificat que no és susceptible de recursos, sense perjudici de la facultat d'interposar les accions i 
recursos que considerin procedents.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
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Vist l'informe de data  14 de juliol de 2014 emès pel cap de servei de Serveis Socials pel qual es 
justifica la necessitat d'iniciar expedient licitatori per a procedir a l'adjudicació del servei d'atenció a 
domicili -SAD- de Granollers per al període de l'1 de gener de 2015 fins el 31 de desembre de 2016.

El pressupost tipus o preu màxim de la totalitat de la contractació en el període executiu de 24 mesos 
(2 anys) és  de 710.000,00 euros més 28.400,00 euros en concepte d'IVA (4%), el que fa un total de 
738.400,00 euros amb ells preus unitaris màxims de sortida a continuació indi cats:

Treballadora familiar Preu màxim: 16,25 euros/hora + IVA�

Auxiliar de la llar Preu màxim: 12,70 euros/hora + IVA�

La despesa global d'aquest servei no es pot concretar anticipadament, ja que la configurarà la 
despesa real acumulada per la prestació del servei  objecte del contracte .

El valor total estimat d'aquesta contractació es calcula en 1.562.000,00 euros més 62.480,00 euros en 
concepte d'IVA (4%), el que fa un total de 1.624.480,00 euros, i compren 24 mesos de període 
executiu més 24 mesos més de possible pròrroga de mutu acord, així com l'import màxim de 
modificació del contracte, segons detall a continuació indicat:

Període executiu: 710.000,00 euros + IVA
Pròrroga 710.000,00 euros + IVA
Modificació (20%) 142.000,00 euros + IVA
TOTAL              1.562.000,00 euros + IVA

La despesa derivada d'aquesta contractació plurianual es farà efectiva amb càrrec a la partida 
H461.23320.22799 dels exercicis 2015 i 2016 per els imports màxims  a continuació indicats :

En període executiu:
Exercici 2015 ( de l'1 de gener al 31 de desembre de 2015): La quantitat màxima de 355.000,00 �

més 14.200,00 euros d'IVA (4%), el que fa un total de 369.200,00 euros
Exercici 2016 ( de l'1 de gener al 31 de desembre de 2016): La quantitat màxima de 355.000,00 �

més 14.200,00 euros d'IVA (4%), el que fa un total de 369.200,00 euros

En cas de pròrroga:
Exercici 2017 ( de l'1 de gener al 31 de desembre de 2017): La quantitat màxima de 355.000,00 �

més 14.200,00 euros d'IVA (4%), el que fa un total de 369.200,00 euros
Exercici 2018 ( de l'1 de gener al 31 de desembre de 2018): La quantitat màxima de 355.000,00 �

més 14.200,00 euros d'IVA (4%), el que fa un total de 369.200,00 euros

Vistes les característiques del contracte i el seu valor total estimat, el procediment de contractació 
adient, atès el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei 



de contractes del sector públic, és el contracte de serveis (categoria 25 de l'Annex II) , per tant no està 
subjecte a regulació harmonitzada tot i que per import es susceptible de recurs especial en materia de 
contractació, a adjudicar mitjançant  procediment obert  i tramitació ordinària .

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

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 la responsable del contracte serà la senyora  Candida Pérez Vileda, treballadora social de 
l'Ajuntament de Granollers.

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

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

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

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

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

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

Article 40.1b)   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 subjecte a recurs 
especial en matèria de contractació.

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 i iniciar l'expedient licitatori per al contracte de serveis  per al servei 
d'atenció a domicili  - SAD- de Granollers per als exercicis 2015 i 2016, amb possibilitat de pròrroga 
per a 2 anys més i un import màxim de 710.000,00 euros més 28.400,00 euros d'IVA (4%), el que fa 
un total de 738.400,00 euros amb els preus unitaris de sortida a continuació indicats :

Treballadora familiar Preu màxim: 16,25 euros/hora + IVA�

Auxiliar de la llar Preu màxim: 12,70 euros/hora + IVA�

d'acord amb l'informe tècnic adjunt a aquest acord, a adjudicar per procediment obert i tramitació 
ordinària, de conformitat amb els fets i fonaments de dret invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.- Autoritzar la despesa de la contractació de la prestació del servei d 'atenció a domicili - SAD- 
de Granollers detallat en el primer punt, a adjudicar mitjançant procediment obert i tràmit ordinari per a 
un import  total màxim de 710.000,00 euros més 28.400,00 euros d'IVA (4%), el que fa un total de 
738.400,00 euros  amb preus unitaris  i amb una durada de 24 mesos amb càrrec a la partida 
pressupostària H461.23310.22799 dels exercicis afectats.

TERCERTERCERTERCERTERCER....    Declarar la plurianualitat del contracte de serveis per a la prestació del servei d'atenció a 
domicili - SAD- de Granollers ,,,,    mitjançant procediment obert  que s'executarà durant  els exercicis 
2015 i 2016 , d'acord amb la següent distribució econòmica:



En període executiu:
Exercici 2015 ( de l'1 de gener al 31 de desembre de 2015): La quantitat màxima de 355.000,00 �

més 14.200,00 euros d'IVA (4%), el que fa un total de 369.200,00 euros
Exercici 2016 ( de l'1 de gener al 31 de desembre de 2016): La quantitat màxima de 355.000,00 �

més 14.200,00 euros d'IVA (4%), el que fa un total de 369.200,00 euros

QUARTQUARTQUARTQUART. 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  i 
tramitació ordinària.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.... Dotar els pressupostos ordinaris dels exercicis afectats  amb crèdit suficient per atendre les 
despeses que es derivin d'aquesta contractació,  supeditant l'adjudicació contractual a l'existència de 
crèdit adequat i suficient en ells per atendre-les amb càrrec a les partides indicades    en el segon punt.

SISÈSISÈSISÈSISÈ....    Publicar l'anunci licitatori de la present contractació en el BOPB, al perfil del contractant de la 
web municipal i en el tauler d'anuncis municipal.

SETÈSETÈSETÈSETÈ....  Designar com a responsable del contracte a la senyora Candida Pérez Vileda, treballadora 
social de l'Ajuntament de Granollers.

VUITÈVUITÈVUITÈVUITÈ. Notificar a l'Àrea Econòmica. 

APROVAT PER UNANIMITAT
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BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A PROJECTES AMBBENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A PROJECTES AMBBENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A PROJECTES AMBBENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A PROJECTES AMB    
ACTIVITATS ADREÇADES A PERSONES JOVESACTIVITATS ADREÇADES A PERSONES JOVESACTIVITATS ADREÇADES A PERSONES JOVESACTIVITATS ADREÇADES A PERSONES JOVES

A la Junta de Govern Local del 29 d'abril ens vam acollir a la convocatòria de Subvencions als ens 
locals amb Pla Local de Joventut, per a projectes d'activitats adreçades a persones joves promogut 
per la Direcció General de joventut del departament de Benestar social i família de la Generalitat de 
Catalunya.

Amb data 21 d'agost de 2014 la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya ha comunicat  
via EACAT l’atorgament d’una subvenció de  18.000 €  per a finançar els projectes Joves Creadors i 
Musik n Viu, sol·licitada pel Servei de Joventut de l’Ajuntament dins el marc del Pla local de joventut, 
d’acord amb el detall següent:

  Joves Creadors 2014   7.562,00 €
Musik n viu 2014 10.438,00 €

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

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

PRIMER.- Acceptar la subvenció de DIVUIT MIL EUROS (18.000€)  per a finançar els projectes Joves 
Creadors i Musik N Viu en el marc del Pla local de joventut, atorgats pel Departament de Benestar 
Social i Família de la Generalitat de Catalunya al Servei de Joventut de l'Ajuntament de Granollers.

SEGON.- Realitzar les operacions comptables pertinents, amb aplicació a la partida d'ingressos del 
servei de joventut H441 45014 Generalitat Infància i Joventut.  

APROVAT PER UNANIMITAT
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SUBVENCIONS A INICIATIVES JUVENILS REALITZADES PER A GRUPS DE PERSONES JOVESSUBVENCIONS A INICIATIVES JUVENILS REALITZADES PER A GRUPS DE PERSONES JOVESSUBVENCIONS A INICIATIVES JUVENILS REALITZADES PER A GRUPS DE PERSONES JOVESSUBVENCIONS A INICIATIVES JUVENILS REALITZADES PER A GRUPS DE PERSONES JOVES    
O ENTITATS JUVENILSO ENTITATS JUVENILSO ENTITATS JUVENILSO ENTITATS JUVENILS     2014201420142014....

En sessió de data 4 de març de 2014 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers es van aprovar 
les Bases específiques del Servei de Joventut que regeixen la convocatòria de l'any 2014 per a la concessió de 
subvencions, i l'obertura del termini per a la presentació de projectes, fins el 31 de març de 2014, període durant 
el qual les diferents entitats i associacions de Granollers han sol·licitat el suport municipal per a les seves 
activitats i programes, a través de les respectives sol·licituds.

Dins el termini establert a tal efecte, un total de 3 entitats i/o grups de persones joves han presentat una 
sol·licitud de subvenció a iniciatives juvenils per a projectes subvencionables.

L'òrgan avaluador de la convocatòria es va reunir el dia 2 de setembre de 2014, a la seu de la regidoria de 
Joventut integrat per el Sr. Carles Cabanillas, Regidor de Joventut i president de la Comissió avaluadora, Marta 
Argemí, Responsable de Programes de Joventut i Marta Rodríguez, administrativa del servei, exercint funcions 
de Secretaria, qui aixeca acta de la sessió.

Un cop examinades i avaluades conjuntament les sol·licituds de subvencions presentades, el resultat de la 
valoració de l'òrgan avaluador és el que s'especifica a continuació, on també hi figuren els imports de les 
subvencions que els hi correspon d'acord amb les respectives puntuacions obtingudes:

Totes aquestes puntuacions són d'acord amb els criteris de valoració fixats a les pròpies bases específiques que 
regeixen la present convocatòria, essent la dotació econòmica total a repartir de 5.471€ resultat de la valoració 
realitzada, la qual serà distribuïda entre les entitats i/o grups de persones joves participants mitjançant el 
repartiment proporcional d'acord amb les puntuacions obtingudes.

Existeix crèdit suficient autoritzat per atendre aquesta despesa a la operació prèvia A201400004151, amb càrrec 
a l'aplicació pressupostària H441 33722 48800 Subvencions a Entitats i Grups de Joves amb dotació econòmica 
de  de 10.000 euros.

Atès l'informe favorable del responsable de programes del Servei de Joventut i amb el vist i plau del cap d'Àrea 
de serveis a la Persona, de data 18 de setembre de 2014, en relació a la proposta d'atorgament de subvencions 
feta per la comissió avaluadora, per a les diferents grups de joves, i al qual també es proposa la concessió de 
bestretes del 100 % de les subvencions, degut a que la naturalesa d'aquestes entitats de lleure i/o grups de 
persones joves, fa difícil el desenvolupament de les activitats programades sense un suport econòmic previ i 
suficient, considerant també la finalitat social d'alt interès que satisfan, i sense acordar cap aval degut a les 
raons d'insuficiència financera de les entitats i la relació de confiança existent amb l'Ajuntament de Granollers.

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

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



PRIMER.- Aprovar l'atorgament de la concessió de les següents subvencions en el marc de la convocatòria del 
Servei de Joventut per a la concessió de subvencions a Iniciatives Juvenils realitzades per grups de persones 
joves o Entitats Juvenils 2014, amb càrrec a la partida  H441 33722 48800 Subvencions a Entitats i Grups de 
Joves  (A 201400004151) a les diferents entitats i/o grup de joves de conformitat amb el detall següent:

Entitat/Associació NIF Actuació subvencionada Cost actuació Import 
concedit

% 
subvenci

onat

Acció Cultural de Joves de 
Granollers

G63852271 IN_CULT! La Cultura a debat 2.930,00 € 2.100,00 € 71,67

Esplai Guai de Palou G61354031 Campaments d'Estiu 2014 4.851,00 € 2.371,00 € 48,87

Associació Musical Juvenil 
Elements Entertainment

G66291675 Ghost El Musical 3.750,00 € 1.000,00 € 26,66

5.471,00 €

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

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

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
18181818).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORI,,,,    AUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA I    
APROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUESAPROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUESAPROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUESAPROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES    
PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DPARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DPARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DPARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D''''INTERVENCIÓINTERVENCIÓINTERVENCIÓINTERVENCIÓ     
SOCIOEDUCATIVA PER INFANTS I ADOLESCENTS A LA XARXA DE CENTRES OBERTS DESOCIOEDUCATIVA PER INFANTS I ADOLESCENTS A LA XARXA DE CENTRES OBERTS DESOCIOEDUCATIVA PER INFANTS I ADOLESCENTS A LA XARXA DE CENTRES OBERTS DESOCIOEDUCATIVA PER INFANTS I ADOLESCENTS A LA XARXA DE CENTRES OBERTS DE    
GRANOLLERS A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERISGRANOLLERS A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERISGRANOLLERS A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERISGRANOLLERS A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS    
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L'informe tècnic fet pel Cap de Servei de Serveis Socials justifica la necessitat de contractar la 
prestació del servei    d'Intervenció Socioeducativa per a Infants i Adolescents a la xarxa de Centres 
Oberts de Granollers per al període de l'1 de gener de 2015 al 31 de desembre de 2016 i amb 
possibilitat de pròrroga per 24 mesos més.

El pressupost màxim de la contractació en període executiu és de 308.000,00 €, més 30.800,00 € en 
concepte d' IVA (10%) per un total de 338.800,00 €,  ,amb possibilitat de pròrroga de 24 més, el que fa 
un valor estimat total del contracte de 616.000 euros, amb aplicació al codi pressupostari  
H461.23130.22799,  i amb el detall següent:



- Preu licitació contracte: 338.800 euros (308.000,00 € més 30.800,00 € en concepte d' IVA (10%))
- Pròrroga contracte: 338.800 euros (308.000,00 €, més 30.800,00 € en concepte d' IVA 
(10%))

Vistes les característiques del contracte i el seu valor total estimat, el procediment de contractació 
adient, atès el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, RDL 3/2011, de 14 de novembre, 
és el contracte de serveis procediment obert.

Caldrà dotar de la suficient consignació pressupostària el codi indicat per fer front a la despesa 
derivada d'aquesta contractació amb el detall següent:

AnyAnyAnyAny Preu Base LicitatPreu Base LicitatPreu Base LicitatPreu Base Licitat IVAIVAIVAIVA    ((((10101010%)%)%)%) Total IVA inclòsTotal IVA inclòsTotal IVA inclòsTotal IVA inclòs
2015 154.000,00 € 15.400,00 € 169.400,00 €
2016 154.000,00 € 15.400,00 € 169.400,00 €

I en cas de pròrroga:

AnyAnyAnyAny Preu Base LicitatPreu Base LicitatPreu Base LicitatPreu Base Licitat IVAIVAIVAIVA    ((((10101010%)%)%)%) Total IVA inclòsTotal IVA inclòsTotal IVA inclòsTotal IVA inclòs
2017 154.000,00 € 15.400,00 € 169.400,00 €
2018 154.000,00 € 15.400,00 € 169.400,00 €

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

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

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

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

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

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

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

- Article 40.1b) del RDL 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 subjecte a recurs 
especial en matèria de contractació.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.... Autoritzar la despesa de la contractació prestació del servei    d'Intervenció Socioeducativa 
per a Infants i Adolescents a la xarxa de Centres Oberts de Granollers per al període de l'1 de gener 
de 2015 al 31 de desembre de 2016 i amb possibilitat de pròrroga per 24 mesos més,mitjançant 
procediment obert, per a un import  308.000,00 €, més 30.800,00 € en concepte d' IVA (10%) per un 
total de 338.800,00 €, amb aplicació al codi pressupostari  H461.23130.22799, de conformitat amb els 
fets i fonaments invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON.... Declarar la plurianualitat del contracte de prestació del servei d'Intervenció 
Socioeducativa per a Infants i Adolescents a la xarxa de Centres Oberts de Granollers    mitjançant 
procediment obert  i que s'executarà durant  els exercicis 2015 i 2016, d'acord amb la distribució 
econòmica següent:

AnyAnyAnyAny Preu Base LicitatPreu Base LicitatPreu Base LicitatPreu Base Licitat IVAIVAIVAIVA    ((((10101010%)%)%)%) Total IVA inclòsTotal IVA inclòsTotal IVA inclòsTotal IVA inclòs
2015 154.000,00 € 15.400,00 € 169.400,00 €
2016 154.000,00 € 15.400,00 € 169.400,00 €



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

QUARTQUARTQUARTQUART....    Dotar el pressupost ordinari de l'exercici afectat amb crèdit suficient per atendre les 
despeses que es derivin d'aquesta contractació, supeditant l'adjudicació contractual a l'existència de 
crèdit adequat i suficient en ells per atendre-les amb càrrec a la partida indicada en el punt primer.

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

SISÈSISÈSISÈSISÈ....     Notificar a l'Àrea de Govern i Economia

SETÈSETÈSETÈSETÈ....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 INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORI,,,,    AUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA I    
APROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUESAPROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUESAPROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUESAPROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES    
PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SUPORTPARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SUPORTPARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SUPORTPARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SUPORT,,,,    
INFORMACIÓ I DINAMITZACIÓ ALS EBASP A GRANOLLERS A ADJUDICAR MITJANÇANTINFORMACIÓ I DINAMITZACIÓ ALS EBASP A GRANOLLERS A ADJUDICAR MITJANÇANTINFORMACIÓ I DINAMITZACIÓ ALS EBASP A GRANOLLERS A ADJUDICAR MITJANÇANTINFORMACIÓ I DINAMITZACIÓ ALS EBASP A GRANOLLERS A ADJUDICAR MITJANÇANT    
PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS DPROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS DPROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS DPROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS D''''ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA,,,,    IIII    
DECLARAR LA SEVA PLURIANUALITATDECLARAR LA SEVA PLURIANUALITATDECLARAR LA SEVA PLURIANUALITATDECLARAR LA SEVA PLURIANUALITAT

L'informe tècnic fet pel Cap de Servei de Serveis Socials justifica la necessitat de contractar la 
prestació del servei de suport, informació i dinamització als EBASP a Granollers per al període de l'1 
de gener de 2015 al 31 de desembre de 2016 i amb possibilitat de pròrroga per 24 mesos més.

El pressupost màxim de la contractació en període executiu és de 154.000,00 €, més 32.340,00 € en 
concepte d' IVA (21%) per un total de 186.340 €  ,amb possibilitat de pròrroga de 24 més, el que fa un 
valor estimat total del contracte de 308.000 euros, amb aplicació al codi pressupostari  
H461.23110.22799,  i amb el detall següent:

- Preu licitació contracte: 186.340 euros (154.000,00 €, més 32.340,00 € en concepte d' IVA 
(21%))

- Pròrroga contracte: 186.340 euros (154.000,00 €, més 32.340,00 € en concepte d' IVA 
(21%))

Vistes les característiques del contracte i el seu valor total estimat, el procediment de contractació 
adient, atès el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, RDL 3/2011, de 14 de novembre, 
és el contracte de serveis procediment obert.

Caldrà dotar de la suficient consignació pressupostària el codi indicat per fer front a la despesa 
derivada d'aquesta contractació amb el detall següent:

AnyAnyAnyAny Preu Base LicitatPreu Base LicitatPreu Base LicitatPreu Base Licitat IVAIVAIVAIVA    ((((21212121%)%)%)%) Total IVA inclòsTotal IVA inclòsTotal IVA inclòsTotal IVA inclòs
2015 77.000,00 € 16.170,00 € 93.170,00 €
2016 77.000,00 € 16.170,00 € 93.170,00 €

I en cas de pròrroga:

AnyAnyAnyAny Preu Base LicitatPreu Base LicitatPreu Base LicitatPreu Base Licitat IVAIVAIVAIVA    ((((21212121%)%)%)%) Total IVA inclòsTotal IVA inclòsTotal IVA inclòsTotal IVA inclòs
2017 77.000,00 € 16.170,00 € 93.170,00 €
2018 77.000,00 € 16.170,00 € 93.170,00 €

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

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

- Article   10 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de contractes 



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

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

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

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

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

- Article 40.1b) del RDL 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 subjecte a recurs 
especial en matèria de contractació.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.... Autoritzar la despesa de la contractació prestació del servei de suport, informació i 
dinamització als EBASP a Granollers per al període de l'1 de gener de 2015 al 31 de desembre de 
2016 i amb possibilitat de pròrroga per 24 mesos més,mitjançant procediment obert, per import de 
154.000,00 €, més 32.340,00 € en concepte d' IVA (21%) que fan un total de 186.340 €, amb aplicació 
al codi pressupostari  H461.23110.22799, de conformitat amb els fets i fonaments invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON.... Declarar la plurianualitat del contracte de prestació del servei de suport, informació i 
dinamització als EBASP a Granollers    mitjançant procediment obert  i que s'executarà durant  els 
exercicis 2015 i 2016, d'acord amb la distribució econòmica següent:

AnyAnyAnyAny Preu Base LicitatPreu Base LicitatPreu Base LicitatPreu Base Licitat IVAIVAIVAIVA    ((((21212121%)%)%)%) Total IVA inclòsTotal IVA inclòsTotal IVA inclòsTotal IVA inclòs
2015 77.000,00 € 16.170,00 € 93.170,00 €
2016 77.000,00 € 16.170,00 € 93.170,00 €

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

QUARTQUARTQUARTQUART....    Dotar el pressupost ordinari de l'exercici afectat amb crèdit suficient per atendre les 
despeses que es derivin d'aquesta contractació, supeditant l'adjudicació contractual a l'existència de 
crèdit adequat i suficient en ells per atendre-les amb càrrec a la partida indicada en el punt primer.

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

SISÈSISÈSISÈSISÈ....     Notificar a l'Àrea de Govern i Economia.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
20202020).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORI,,,,    AUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA I    
APROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUESAPROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUESAPROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUESAPROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES    
PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEIPARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEIPARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEIPARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI    """"PETITS I GRANSPETITS I GRANSPETITS I GRANSPETITS I GRANS""""    
DDDD''''ATENCIÓ A LA PETITA INFÀNCIAATENCIÓ A LA PETITA INFÀNCIAATENCIÓ A LA PETITA INFÀNCIAATENCIÓ A LA PETITA INFÀNCIA,,,,    NENS I NENES DENENS I NENES DENENS I NENES DENENS I NENES DE    0000    AAAA    4444    ANYSANYSANYSANYS,,,,    I ORIENTAT A LESI ORIENTAT A LESI ORIENTAT A LESI ORIENTAT A LES    
FAMÍLIESFAMÍLIESFAMÍLIESFAMÍLIES,,,,    A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERISA ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERISA ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERISA ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS    
DDDD''''ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA ....

L'informe tècnic fet pel Cap de Servei de Serveis Socials justifica la necessitat de contractar la 
prestació del servei d'atenció    a la petita infància, nens i nenes de 0 a 4 anys, i orientat a les famílies 



per al període de l'1 de gener de 2015 al 31 de desembre de 2015 i amb possibilitat de pròrroga per 12 
mesos més.

El pressupost màxim de la contractació en període executiu és de 34.000,00 €, més 3.400,00 € en 
concepte d' IVA (10%) per un total de 37.400,00 €, amb possibilitat de pròrroga de 24 més, el que fa 
un valor estimat total del contracte de 68.000,00 euros, amb aplicació al codi pressupostari H461.
23130.22799  i amb el detall següent:

- Preu licitació contracte: 37.400 euros (34.000,00 €, més 3.400,00 € en concepte d' IVA (10%))
- Pròrroga contracte: 37.400 euros (34.000,00 €, més 3.400,00 € en concepte d' IVA (10%))

Vistes les característiques del contracte i el seu valor total estimat, el procediment de contractació 
adient, atès el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, RDL 3/2011, de 14 de novembre, 
és el contracte de serveis procediment obert.

Caldrà dotar de la suficient consignació pressupostària el codi indicat per fer front a la despesa 
derivada d'aquesta contractació amb el detall següent:

AnyAnyAnyAny Preu Base LicitatPreu Base LicitatPreu Base LicitatPreu Base Licitat IVAIVAIVAIVA    ((((10101010%)%)%)%) Total IVA inclòsTotal IVA inclòsTotal IVA inclòsTotal IVA inclòs
2015 34.000,00 € 3.400,00 € 37.400,00 €

I en cas de pròrroga:

AnyAnyAnyAny Preu Base LicitatPreu Base LicitatPreu Base LicitatPreu Base Licitat IVAIVAIVAIVA    ((((10101010%)%)%)%) Total IVA inclòsTotal IVA inclòsTotal IVA inclòsTotal IVA inclòs
2016 34.000,00 € 3.400,00 € 37.400,00 €

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

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

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

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

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

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

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

- Article 40.1b) del RDL 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 subjecte a recurs 
especial en matèria de contractació.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.... Autoritzar la despesa de la contractació prestació del servei "Petits i Grans" d'atenció  
d'atenció    a la petita infància, nens i nenes de 0 a 4 anys, i orientat a les famílies per al període de l'1 
de gener de 2015 al 31 de desembre de 2015 i amb possibilitat de pròrroga per 12 mesos més,
mitjançant procediment obert, per import de 34.000,00 €, més 3.400,00 € en concepte d' IVA (10%) 
que fan un total de 37.400 €, amb aplicació al codi pressupostari H461.23130.22799, de conformitat 
amb els fets i fonaments invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON....    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 i 
tramitació ordinària.

TERCERTERCERTERCERTERCER....    Dotar el pressupost ordinari de l'exercici afectat amb crèdit suficient per atendre les 



despeses que es derivin d'aquesta contractació, supeditant l'adjudicació contractual a l'existència de 
crèdit adequat i suficient en ells per atendre-les amb càrrec a la partida indicada en el punt primer.

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

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.     Notificar a l'Àrea de Govern i Economia.

.SISÈSISÈSISÈSISÈ....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 INICIAR LDICTAMEN RELATIU A INICIAR LDICTAMEN RELATIU A INICIAR LDICTAMEN RELATIU A INICIAR L''''EXPEDIENTEXPEDIENTEXPEDIENTEXPEDIENT,,,,    AUTORITZAR LA DESPESA I APROVAR LAAUTORITZAR LA DESPESA I APROVAR LAAUTORITZAR LA DESPESA I APROVAR LAAUTORITZAR LA DESPESA I APROVAR LA    
CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONSCONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONSCONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONSCONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS    
TÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DELTÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DELTÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DELTÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL    
SERVEI DE  TRANSPORT ADAPTAT A GRANOLLERS A ADJUDICAR MITJANÇANTSERVEI DE  TRANSPORT ADAPTAT A GRANOLLERS A ADJUDICAR MITJANÇANTSERVEI DE  TRANSPORT ADAPTAT A GRANOLLERS A ADJUDICAR MITJANÇANTSERVEI DE  TRANSPORT ADAPTAT A GRANOLLERS A ADJUDICAR MITJANÇANT    
PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS DPROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS DPROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS DPROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS D''''ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA,,,,    
DECLARANT LA SEVA PLURIANUALITATDECLARANT LA SEVA PLURIANUALITATDECLARANT LA SEVA PLURIANUALITATDECLARANT LA SEVA PLURIANUALITAT

D'acord amb l'informe de data 14  de juliol de 2014  elaborat pel Cap del servei de Serveis Socials, el 
Sr. Jordi Ponce i García, el servei de transport adaptat és un servei imprescindible atès que abordà les 
necessitats de col.lectius de persones en situació de vulnerabilitat i necessitat. El servei s'adreça a 
persones que per diferents motius (majoritàriament per qüestions d'edat avançada) presenten 
dificultats d'autonomia personal agreujada en alguns casos amb dificultats socials i de salut . 
El servei facilita el trasllat a aquestes persones a serveis de la xarxa pública on reben suport i 
tractament especialitzat i esdevé un recurs molt important per la millora i manteniment de la qualitat de 
vida i dignitat d'aquestes persones.

El pressupost màxim de la contractació en període executiu és de 114.000,00 euros .El servei de 
transport adaptat està exempt d'IVA ,d'acord amb l'art. 20.1.15, de Llei 37/1992, de 28 de desembre, 
de l'impost sobre el valor afegit , amb càrrec a la partida pressupostaria  H461.23330.22300 i d'acord  
el següent desglossament:

Partida  pressupostària 2015 2016
H461.23330.22300 57.000,00 € 57.000,00 €

Per un període executiu de 1 de gener de 2015 fins el 31 de desembre de 2016  amb possibilitat de 
pròrroga de 12 mesos  més. 
El valor estimat total del contracte es de 182.400,00 euros,  segons detall a continuació:
 
- Preu licitació contracte: 114.000,00 euros.
-Pròrroga contracte: 57.000,00 euros.
-Modificació contracte (10% de l'import de licitació):11.400,00 euros.

Vistes les característiques del contracte i el seu valor total estimat, el procediment de contractació 
adient, atès el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, RDL 3/2011, de 14 de novembre, 
és el contracte de serveis procediment obert.

Caldrà dotar de la suficient consignació pressupostària a la partida indicada per fer front a la despesa 
derivada d'aquesta contractació per l'exercici 2015( H461.23330.22300)  i 2016( H461.23330.22300).

Atès que el responsable del contracte serà la tècnica de serveis socials Candida Pérez Vileda , d'acord 
a l'art. 52 del Text refós de la llei de contractes del sector públic  (TRLCSP).

S'han redactat els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques particulars 
corresponents per adjudicar aquesta contractació mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, 



d'acord amb els articles 115, 116 i 117 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, RDL 
3/2011, de 14 de novembre.

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

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

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

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

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

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

designació del responsable del contracte.

 Article 20.1.15, de Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'impost sobre el valor afegit .�

Articles  16 de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre de Serveis Socials que defineix els serveis socials �

bàsics. Concretament l'article 16.2 descriu com a servei social bàsic els serveis d'ajuda a domicili 
entre d'altres, també el mateix article en el seu punt 16.3 descriu la necessitat de donar respostes 
en l'àmbit propi de la convivència de les persones.
Article 17 de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre de Serveis Socials que descriu les funcions dels �

serveis socials bàsics, apunta a l'apartat f) que caldrà complir les actuacions preventives, el 
tractament social o socioeducatiu i les intervencions necessàries en situacions de necessitat 
social i  fer-ne l'avaluació. I en el seu punt i) destaca la necessitat de prestar serveis d'ajuda a 
domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar o de convivència .
Article 99 de la LLei 14/2010 pels Drets i Oportunitats en la Infància i Adolescència (LDOIA) sobre �

la competència de l'Administració Local per intervenir en situacions de risc .
Articles 74 i 80 de la Llei 14/2010 pels Drets i Oportunitats en la Infància i Adolescència (LDOIA), �

que observa les actuacions preventives com aquelles enfocades a prevenir situacions perjudicials 
pel correcte desenvolupament dels menors.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.... Iniciar l'expedient i autoritzar la despesa de la contractació del servei per a la prestació del 
transport adaptat de Granollers per als exercicis 2015 i 2016, mitjançant procediment obert, per a un 
import de 114.000,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària H461.23330.22300, de conformitat 
amb els fets i fonaments invocats i d'acord amb el següent desglossament:

Partida  pressupostària 2015 2016
H461.23330.22300 57.000,00 € 57.000,00 €

SEGONSEGONSEGONSEGON....    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 i 
tramitació ordinària.

TERCERTERCERTERCERTERCER.... Declarar la plurianualitat del contracte del servei per a la prestació del transport adaptat de 
Granollers  i que s'executarà durant  els exercicis 2015 a 2016 , d'acord amb la següent distribució 
econòmica indicada en el punt primer.
 
QUARTQUARTQUARTQUART. Designar com a responsables del contracte, a la tècnica de serveis socials Candida Pérez 
Vileda  , d'acord amb l'article 52 del TRLCSP.



CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ....    Dotar el pressupost ordinari de l'exercici afectat amb crèdit suficient per atendre les 
despeses que es derivin d'aquesta contractació, supeditant l'adjudicació contractual a l'existència de 
crèdit adequat i suficient en ells per atendre-les amb càrrec a la partida indicada en el punt primer.

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

SETÈSETÈSETÈSETÈ.... Notificar a l'Àrea de Govern i Economia. 

APROVAT PER UNANIMITAT
 

22222222).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A INICIAR LDICTAMEN RELATIU A INICIAR LDICTAMEN RELATIU A INICIAR LDICTAMEN RELATIU A INICIAR L''''EXPEDIENTEXPEDIENTEXPEDIENTEXPEDIENT,,,,    AUTORITZAR LA DESPESA I APROVAR LAAUTORITZAR LA DESPESA I APROVAR LAAUTORITZAR LA DESPESA I APROVAR LAAUTORITZAR LA DESPESA I APROVAR LA    
CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONSCONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONSCONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONSCONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS    
TÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DELTÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DELTÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DELTÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL    
SERVEI DE DINAMITZACIÓ DE LA GENT GRAN I ESPAI ACTIU DE GRANOLLERS ASERVEI DE DINAMITZACIÓ DE LA GENT GRAN I ESPAI ACTIU DE GRANOLLERS ASERVEI DE DINAMITZACIÓ DE LA GENT GRAN I ESPAI ACTIU DE GRANOLLERS ASERVEI DE DINAMITZACIÓ DE LA GENT GRAN I ESPAI ACTIU DE GRANOLLERS A    
ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS DADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS DADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS DADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS D''''ADJUDICACIÓ IADJUDICACIÓ IADJUDICACIÓ IADJUDICACIÓ I    
TRAMITACIÓ ORDINÀRIATRAMITACIÓ ORDINÀRIATRAMITACIÓ ORDINÀRIATRAMITACIÓ ORDINÀRIA ....

 D'acord amb l'informe emès pel Cap de Serveis Socials emès en data 14 de juliol de 2014, la finalitat 
del projecte es garantir un servei de dinamització sociocultural destinat a gent gran, amb els objectius 
de promoure i proporcionar espais relacionals, facilitar l'accés a la creació i producció cultural, i 
afavorir la participació ciutadana de la gent gran del municipi  .

El pressupost màxim del contracte en període executiu és de 46.000,00 euros ,  més 4.600,00 € en 
concepte d'IVA (10%) per un total de 50.600,00 € , amb càrrec a la partida  pressupostaria 2015/ 
H462.23150.22799.

Per un període executiu de l' 1 de gener de 2015 fins el 31 de desembre de 2015,  amb possibilitat de 
pròrroga de 12 mesos  més. 

El valor estimat total del contracte es de 101.200,00 euros,  segons detall a continuació:
- Preu licitació contracte: 46.000,00 euros.
-Pròrroga contracte: 46.000,00 euros.
-Modificació contracte (20% de l'import de licitació): 9.200,00 euros.

Vistes les característiques del contracte i el seu valor total estimat, el procediment de contractació 
adient, atès el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, RDL 3/2011, de 14 de novembre, 
és el contracte de serveis procediment obert.

Caldrà dotar de la suficient consignació pressupostària a la partida indicada per fer front a la despesa 
derivada d'aquesta contractació per l'exercici 2015( H462.23150.22799 ).

Atès que el responsable del contracte serà la tècnica de serveis socials Candida Pérez Vileda , d'acord 
a l'art. 52 del Text refós de la llei de contractes del sector públic  (TRLCSP). 

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

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

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

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

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

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



Article 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. 

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

designació del responsable del contracte.

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 7 de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre de Serveis Socials que descriu les situacions amb �

necessitat d'atenció especial i més concretament al punt 7.a on són destinataris de serveis socials 
les persones amb discapacitat física, sensorial o psíquica i al punt 7g on es diu que requereixen 
una atenció especial dels serveis socials les persones grans vulnerables , en risc o dificultat social .

Articles  16 i 17 de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre de Serveis Socials que descriuen els serveis �

socials bàsics i les seves funcions entre les que destaquen el punt 17.h on es parla d'impulsar 
projectes comunitaris i programes transversals per cercar la integració i participació social .

Article 21 de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre de Serveis Socials que descriu les presatacions de �

servei i que entre altres acompleixen la finalitat de promocionar i atendre persones amb situació 
de necessitat.

Article 31 de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre de Serveis Socials que descriu les competències dels �

municipis i que entre d'altres atribueix competència per establir els centres i serveis corresponents 
a l'àmbit propi dels serveis socials (31.1.b), crear i gestionar els servei socials necessaris, tant 
propis com delegats d'altres administracions (31.1.b) i estudiar i detectar les necessitats socials 
en llur àmbit territorial (31.1.a)

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.... Iniciar l'expedient i autoritzar la despesa de la contractació per a la prestació del servei de 
dinamització de la Gent Gran i espai actiu de Granollers per a l'exercici 2015 , mitjançant procediment 
obert i tramitació ordinària, per a un import de 46.000,00 euros, més 4.600,00 € en concepte d'IVA 
(10%) per un total de 50.600,00 €,  amb càrrec a la partida pressupostària 2015/H462.23150.22799  , 
de conformitat amb els fets i fonaments invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON....    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 i 
tramitació ordinària.

TERCERTERCERTERCERTERCER....    Dotar el pressupost ordinari de l'exercici afectat amb crèdit suficient per atendre les 
despeses que es derivin d'aquesta contractació, supeditant l'adjudicació contractual a l'existència de 
crèdit adequat i suficient en ells per atendre-les amb càrrec a la partida indicada en el punt primer.

QUARTQUARTQUARTQUART. Designar com a responsables del contracte a la tècnica de serveis socials Candida Pérez 
Vileda, d'acord a l'art. 52 del Text refós de la llei de contractes del sector públic  (TRLCSP).
 
CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.... Publicar l'anunci licitatori de la present contractació al BOPB i al perfil del contractant de la 
web municipal.

SISÈSISÈSISÈSISÈ.... Notificar a l'Àrea de Govern i Economia. 

APROVAT PER UNANIMITAT
 
S'incorporà a la sessió el regidor senyor Juan Manuel Segovia .

23232323).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR L''''ATORGAMENT DATORGAMENT DATORGAMENT DATORGAMENT D''''UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVAUNA SUBVENCIÓ NOMINATIVAUNA SUBVENCIÓ NOMINATIVAUNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA    """"PLAPLAPLAPLA    
DE XOCDE XOCDE XOCDE XOC""""    A FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE L''''ENTITAT FUNDACIÓ PRIVADA APADIS DESTINADA A FINANÇAR ELENTITAT FUNDACIÓ PRIVADA APADIS DESTINADA A FINANÇAR ELENTITAT FUNDACIÓ PRIVADA APADIS DESTINADA A FINANÇAR ELENTITAT FUNDACIÓ PRIVADA APADIS DESTINADA A FINANÇAR EL    



PROJECTEPROJECTEPROJECTEPROJECTE    """"RESTAURANT SOCIAL GATO VERDERESTAURANT SOCIAL GATO VERDERESTAURANT SOCIAL GATO VERDERESTAURANT SOCIAL GATO VERDE """"    PER LPER LPER LPER L''''ANYANYANYANY    2014201420142014

Al Pressupost municipal per a l'exercici 2014 es preveu l'atorgament d'una subvenció nominativa "Pla 
de xoc" a l'entitat Fundació Privada ApadisFundació Privada ApadisFundació Privada ApadisFundació Privada Apadis, per un import de 6.000,00 €, amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària 2014/H461.23141.48803 SUBVENCIÓ APADIS, destinada a finançar el projecte 
"Restaurant Social Gato Verde" per l'any 2014 que té per objecte principal la inserció laboral de 
persones amb discapacitat o malaltia mental associada mitjançant el seguiment i el suport especial .    

En data 17 de juliol de 2014, amb número de registre d'entrada 15726, la senyora Imma Navarro Ortiz, 
actuan en representació de la Fundació Privada Apadis, presenta la següent documentació i sol·licita 
l'atorgament de la subvenció prevista al Pressupost municipal : 

Projecte "Restaurant Social Gato Verde"  amb una despesa prevista per a l'exercici 2014 de a.
48.884,08 €.
Identificació de la Fundació Privada Apadis inscrita a la Direcció General de Dret i Entitats b.
Jurídiques amb el número: 2172 i data de resolució: 20/02/2006
Un exemplar dels estatuts de l'entitat.c.
Certificat d'inexistència de deutes amb Hisenda.d.
Certificat d'estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social.e.
Identificació Fiscal.f.
Dades bancàries.g.

L'informe emès en data 8 de setembre de 2014 pel cap de servei de Serveis Socials i Gent Gran 
indica que s'ha valorat la documentació presentada per l'entitat i justifica la formalització de la 
corresponent concessió, atès que aquesta activitat que desenvolupa l'entitat té per objecte la inserció 
laboral de persones amb discapacitat o malaltia mental associada mitjançant el seguiment i el suport 
especial.

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

L'article 22.2 a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions:
"… 2. Podran concedir-se de forma directa les següents subvencions: 
a) Les previstes nominativament en els Pressupostos 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.  ..."

L'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. ..."

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

"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 el seu 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 ::::    

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Aprovar l'atorgament d'una subvenció a l'entitat Fundació Privada ApadisFundació Privada ApadisFundació Privada ApadisFundació Privada Apadis, amb CIF 
G63808760, per un import de 6.000,00 €, destinada a finançar el projecte "Restaurant Social Gato 
Verde" per l'any 2014, amb un pressupost de despesa de 48.884,08 €, el que representa un 
finançament del 12,27 % del cost de l'activitat. 

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 6.000,00 € amb càrrec a 
l'aplicació 2014/H461.23141.48803 del vigent Pressupost. 

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Aprovar el règim regulador d'aplicació a l'atorgament d'aquesta subvenció, que té el caràcter 
de bases reguladores de la concessió, el text íntegre del qual és el següent:

"PrimerPrimerPrimerPrimer ....    ObjecteObjecteObjecteObjecte

L'objecte del present règim 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 el projecte "Restaurant Gato Verde" destinat a millorar la inserció 
laboral de joves amb discapacitat i/o malaltia mental associada, prevista en el projecte 
d'activitats presentat al registre general de l'Ajuntament de Granollers en data 17 de juliol de 
2014, i que potencia l'aprenentatge d'habilitats socials i hàbits laborals bàsics i necessària per a 
una futura inserció dels joves a un mercat laboral altament competitiu .

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

TercerTercerTercerTercer ....    Despesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionable  

El cost de l'activitat subvencionada és de 6.000,00 € corresponents a:

CONCEPTECONCEPTECONCEPTECONCEPTE Cost GlobalCost GlobalCost GlobalCost Global

Recursos humans 1 encarregat de formació 15.820,30 €

Despeses Estructura Seguretat social a càrrec de la empresa 4.401,60 €



Recursos humans 1 Formador de Cuina 7.863,77 €

Despeses Estructura Seguretat social a càrrec de la empresa 2.523,46 €

Recursos humans 1 Responsable formatiu i cuiner 13.825,92 €

Despeses Estructura Seguretat social a càrrec de la empresa 4.449,03 €

TOTAL COST PROJECTETOTAL COST PROJECTETOTAL COST PROJECTETOTAL COST PROJECTE 48484848....884884884884,,,,08080808    €€€€

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

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

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 atorgada per l'Ajuntament de Granollers destinada al projecte "Restaurant Social 
Gato Verde" és de 6.000,00 €, el que representa un finançament del 12,27 % 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....    Obligacions de lObligacions de lObligacions de lObligacions de l ''''entitat beneficiàriaentitat beneficiàriaentitat beneficiàriaentitat 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.a.
Justificar davant de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Granollers la realització de b.
l'activitat que determinen la concessió de la subvenció.
Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que efectuï la Junta de Govern Local de c.
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 d.
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 e.
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 f.
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 g.
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Estar al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres amb l'Ajuntament de Granollers h.
i amb la Seguretat Social.
Difondre que l'activitat ha estat subvencionada per l'Ajuntament de Granollers. El logotip de i.



l'Ajuntament de Granollers s'ajustarà als models tipogràfics 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'Ordenança 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 
facilitat per l'entitat beneficiària, per un import de 6.000,00 €, que s'efectuarà durant el segon 
semestre de l'any en curs 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 28 de febrer de 2015, la justificació de l'aplicació de la subvenció a l'activitat 
subvencionada, adjuntant la següent documentació: 

Memòria justificativa signada pel legal representant de l'entitat beneficiària indicant les a.
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 b.
totalitat de les despeses 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 c.
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 els següents supòsits: 

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



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: 

Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per al seu atorgament o a.
ocultant aquelles que ho haguessin impedit. 
Incompliment total o parcial de l'activitat subvencionada que fonamenta la concessió de la b.
subvenció. 
Incompliment de l'obligació de justificació o la justificació insuficient, amb les condicions c.
previstes a l'article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i al 
present acord de concessió.
Incompliment de l'obligació d'adoptar les mesures de difusió contingudes a l'article 18.4 de d.
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control e.
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. 
Incompliment de les obligacions imposades a l'entitat beneficiària, així com dels f.
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. 
Incompliment de les obligacions imposades a l'entitat beneficiària, així com dels g.
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 acord s'estendrà des de la data de la seva aprovació fins el dia 31 de 
desembre de 2014.

No obstant això, el present acord 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 ."

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Indicar que el servei gestor de la subvenció atorgada serà el servei de Serveis Socials i Gent 



Gran de l'Ajuntament de Granollers i, en concret, la persona responsable del seguiment i compliment 
del règim regulador aplicable serà el senyor Jordi Ponce Garcia , cap de servei del servei gestor referit. 

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.- Notificar aquest acord a l'entitat beneficiària i al servei de Tresoreria .

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

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

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